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Naša fakulta v uplynulých dňoch ukončila prípravu na nastávajúcu komplexnú akreditáciu. Istým pevným 
pilierom v hľadaní odpovede na otázku ako ďalej, je skutočnosť, že naše študijné programy v odbore Archi-
tektúra a urbanizmus sú nostrifi kované Európskou úniou. Toto bolo veľmi dôležité východisko aj pri diskusii 
o obsahu štúdia. 

Bakalársky stupeň je relatívne stabilizovaný, istý pohyb bude vo výberovej časti – v moduloch. Otvorenou 
otázkou ostáva metodika výučby. Na konferencii učiteľov na túto tému odznelo niekoľko zaujímavých prí-
spevkov dotýkajúcich sa najmä problematiky ateliérov architektonického navrhovania. Náš fakultný infor-
mačný mesačník, ILFA č. 8/2014, je plný zaujímavých podnetov. Myslím, že budúci rok by sme týmto náme-
tom mali venovať náležitú pozornosť, lebo v hektickom tempe prípravy akreditačných spisov nám, popravde, 
veľa priestoru na diskusie o obsahu a formách štúdia neostalo. 

Na druhom, inžinierskom stupni, bol pohyb v skladbe študijných programov architektúra a urbanizmus väč-
ší. K posilneniu ateliérového profi lu štúdia prispeje novinka – zavedenie ateliérového seminára ku každému 
ateliéru. Obsah obidvoch programov odboru Architektúra a urbanizmus refl ektuje aj na prípravovanú novelu 
zákona o autorizovaných architektoch, keď sa na pôde Slovenskej komory architektov diskutuje o osobitnej 
spôsobilosti pre urbanizmus a územné plánovanie, pričom základným predpokladom je, že túto činnosť by 
mala vykonávať prednostne osoba s architektonickým vzdelaním. 

Istá rekonštrukcia ponuky programov nastane na treťom stupni, keď sme sa rozhodli program Teória archi-
tektúry presunúť do odboru Architektúra a urbanizmus. 

Veľký progres zažíva umelecký odbor Dizajn. Je to zásluhou stabilizácie garanta štúdia, ako aj grantovej 
úspešnosti. Dizajnéri už na obhajobách diplomoviek zažili malú vizitu z radov pracovnej skupiny akreditačnej 
komisie. Veríme, že členovia pracovnej skupiny boli s dosiahnutou úrovňou spokojní. 

Istým problémom ostáva štúdium krajinnej a záhradnej architektúry. Aj v ďalšom období budú bakalári 
odkázaní študovať druhý stupeň na Stavebnej fakulte STU alebo na inej škole, čo nie je to pravé orechové. 
Problémom ostávajú kvalifi kovaní garanti pre druhý stupeň inaugurovaní v danom odbore, dokonca aj na ba-
kalársky stupeň muselo dôjsť k „výpožičke“ z radov docentiek susedného ústavu urbanizmu... 

Súčasne so zavŕšením materiálov pre akreditáciu prebehli voľby dekana/ky fakulty. Vo svojom druhom fun-
kčnom období dostane pani docentka Ľubica Vitková zaslúženú príležitosť uviesť do praxe výsledky akre-
ditácie. Štyri roky ubehnú ako voda, a tak si treba uvedomiť, že budúcu akreditáciu už nebude zastrešovať 
generácia približne okolo ročníka 1952... Možno sa to nezdá, keď ešte neprebehlo ani hodnotiace kolo akredi-
tácie 2014, ale aj akreditácia 2020 pomaly klope na dvere... (Neuveriteľné!) Podľa môjho názoru bude preto 
v nasledujúcom funkčnom období potrebné pripraviť novú generáciu potenciálnych garantov, aby si fakulta 
udržala v ponuke študijných programov svoje pozície na trhu vzdelávania. V tom vidím pravý význam slova 
„kontinuita“. 

Editoriál
Bohumil Kováč
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Urbánna vitalita
Silvia Bašová Mesto ako urbánny útvar sa ustavične mení a vyvíja. 

Niektoré mestá sú stabilnejšie, iné viac dynamické, 
niektoré sú dokonca v regrese alebo stagnujú. V de-
jinách svojho vývoja sídla mali životaschopné fázy, 
ale  aj fázy útlmové. Živé, pulzujúce mesto je pred-
pokladom jeho ďalšieho rozvoja a  základom plno-
hodnotného urbánneho života. Mestská štruktúra 
ako celok je však veľmi zložitá. Vývojové etapy sídla 
možno len predvídať, regulovať, presné plány sú vys-
tavené systému podmienok, okolností, vplyvov, ale 
aj nečakaných udalostí. Špecifi cké parametre a urba-
nistické charakteristiky sídla možno z  určitých hľa-
dísk kvantifi kovať, a  teda aj vyhodnotiť. Kvalita ur-
bánneho života, kvalita sídla sa týka predovšetkým 
kvalitatívnej stránky života mesta ako celku. Zjedno-
dušene býva vyjadrená „priateľským vzťahom“  jeho 
obyvateľov a návštevníkov k mestu, stupňom tech-
nickej a  urbánnej vybavenosti. Populáciou najväč-
šie mestá ešte nemusia byť najkvalitnejšie. Ani tie 
najdynamickejšie a  najprestížnejšie mestá nie sú 
spravidla najlepšie pre život. Štruktúra komplexné-
ho vyhodnotenia kvality miest môže byť sústredená 
na určité ťažiskové kritériá a pre svoju zložitosť môže 
byť len čiastočne objektivizovaná a sumarizovaná. 

Napriek zložitosti hodnotenia posledné prieskumy 
kvality života v mestách1 s vyhodnotením 223 „top“ 
miest z celého sveta (z roku 2012) podľa tímu Mer-
cera, hlavného konzultačného poradcu nadnárodnej 
spoločnosti Worldwide City Rankings Reveal (WCRR), 
upozorňujú na zaujímavosť dominancie európskych 
veľkých a stredných miest. Prvenstvo mesta Viedne 
v danom hodnotení je potešujúce a potvrdzuje skve-
lú vyváženosť klasického konceptu mesta, spojeného 
s perspektívami kultúrno-sociálneho rozvoja v opo-
re o  rozvinutú urbánnu a  technickú infraštruktúru. 
Podľa hodnotenia 39 faktorov ďalej nasledujú mes-
tá: Zürich, Auckland, Mníchov, Vancouver, Düssel-
dorf, Frankfurt, Ženeva... Prieskum upozorňuje na 
trendy, ktoré môžu jednak pomôcť urbanistom aj ar-
chitektom k úspešnosti ich konceptov, ale následne 

aj inštitúciám a fi rmám pre ich rozvoj v danom mest-
skom priestore. 

Snáď najzásadnejšie trendy urbánnej kvality sí-
diel, ktoré možno syntetizovať zo správy WCRR Im-
portant Regional Trends, 20142 z tzv. Mercerovej lis-
tiny miest sú takéto: 

 – európske mestá budú aj naďalej dominovať medzi 
svetovými sídlami z hľadiska komplexnej mestskej 
kvality a novej urbánnej infraštruktúry, sústrede-
nej na politické a sociálne prostredie miest, eko-
nomické a sociálno-kultúrne prostredie, služby 
v zdravotníctve a školstve, dopravu a technickú 
infraštruktúru, voľný čas a kontakt na prírodné 
prostredie, kvalitu obytného prostredia,

 – vrcholom komplexných kvalitatívnych kritérií je 
aktuálne Viedeň,

 – vrcholnú city infraštruktúru má aktuálne 
Singapur.

Za megamestá s  najvyššou populáciou3 sú aktu-
álne považované: Tokio (32,5 milióna obyvateľov), 
Južná Kórea (20,5 milióna obyvateľov), Mexico City 
(20,4 milióna obyvateľov), New York City (19,75 mi-
lióna obyvateľov), Mumbai (19,2 milióna obyvate-
ľov)...4, ktoré sú také veľké počtom obyvateľov ako 
niektoré štáty. Ekonomická sila týchto miest priťa-
huje obyvateľov z ostatnej sídelnej štruktúry, ktoré 
tak čiastočne strácajú silu a význam. Do miest sa pre-
súva čoraz viac obyvateľstva z vidieka a urbánny štýl 
života sa stáva čoraz príťažlivejší a  vyhľadávanejší. 
Predovšetkým vo veľkých  mestách a  ich aglomerá-
ciách dochádza k  zosieťovaniu pracovísk a  tiež me-
dziľudských vzťahov.5 Otázka vyľudňovania vidieka, 
respektíve jeho pohlcovania megamestami je otáz-
na, veď miera práce na hospodárstve a  v  krajine je 
a  bude potrebná, kým si spoločnosť zachová svoju 
bytostnú potrebu rovnováhy urbánneho a  rurálne-
ho. Defi cit kontaktu s  prírodou ľudia v  megames-
tách výrazne pociťujú a čoraz väčšmi zaznamenáva-
jú aj následné strádanie v  zdraví. Obyvatelia miest 
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deklarujú svoje potreby hľadaním zdravého štýlu ži-
vota v meste a ako náhradu väzby na pôdu a príro-
du využívajú športovo-rekreačné aktivity, relax v prí-
mestských záhradách, chatách, pobyty v letoviskách, 
dovolenky v prírode a na vidieku. Trvalo udržateľný 
mestský spôsob života je možný len pri vyváženosti 
urbánnych aktivít s prírodnými a rurálnymi. Mestské 
obyvateľstvo hľadá podoby tejto rovnováhy aj pria-
mo v  mestách. Obľúbené sú tzv. mestské záhradky 
v  opatere lokálnych obyvateľov, spravovanie zele-
ne parkov a námestí v opatere občianskych združe-
ní, klubov, škôl. Touto formou sa vytvára bližší vzťah 
obyvateľov k  zeleni a  následne možno pozorovať 
rozvoj susedských vzťahov. Zelené terasy a  strechy 
dopĺňajú pobytovú zeleň na úrovni vyšších podlaží. 
Umelé kopčeky v nádvoriach fi riem a terénne zmeny 
v obytných vnútroblokoch pomáhajú doplniť prírod-
né vlny v rovinatom teréne. Fragmentálne ekohospo-
dárenie v meste a zakladanie tzv. mestských fariem 
vo vytypovaných lokalitách nie je len trend nového 
typu urbánnych aktivít, ale aj smerovanie k rovnová-
he životného štýlu mestských obyvateľov a  istý va-
riant ekoobnovy sídiel.

Mestá: New York, Londýn, Paríž a Tokio predstavu-
jú podľa medzinárodných sídelných štatistík štvoricu 
najprestížnejších miest sveta. Ich top postavenie 
vyplýva z  hospodárskych úspechov z  hľadiska eko-
nomickej roviny globalizácie, v dôraze na voľný me-
dzinárodný tok tovaru, služieb, fi nančného kapitálu 
a pracovných síl.6 

Život v mestách aj vo veľkomestách má svoje pul-
zovanie a pravidelné fázy: ráno, na obed, popoludní, 
večer, v  noci. Meniaci sa kolobeh života v  bránach 
mestského organizmu mesto môže, a aj by mal obo-
hacovať, ale pri megamestách, pri nadmernom strese 
a prevádzkovom stereotype, pri nerovnováhe pešie-
ho života voči lievikom dopravných koridorov, dochá-
dza k nerovnováhe prežívania urbánnej dynamiky. Na 
prvý pohľad sa zdá, že centrum mesta pulzuje tým 
lepšie, čím poskytuje viac aktivít a atraktivít. 

Z  takýchto dôvodov by sa dalo predpokladať, že 
čím rušnejšie mesto, tým viac turistov, tým viac vý-
beru kultúrnych podujatí, a tým aj viac kvality? Zrej-
me nie. Vyvážené mesto má prítomné dynamické 
zóny, ale  aj pokojné a  tiché zóny. Má aj atraktívne 
časti, aj zóny relaxu a tiež menej výrazné jednoduché 
urbánne zoskupenia. Je nevyhnutné doplniť aj proti-
váhu: k hluku a aktivitám oddych, relax aj ticho.

Obyvatelia miest, ktorí hľadajú optimálne síd-
lenie7, spojené s  kvalitou života a ponukou pracov-
ných príležitostí, hľadajú ekonomicky silné sídla, ale 
aj kultúrne naplnenie. K  práci potrebujú protiváhu 
relaxu a k mestskému životu zasa protiváhu prírody 
a rurálneho prostredia. V neposlednom rade mestskú 
kvalitu determinujú aj sociálne vhodné podmienky 
pre život jednotlivca i rodiny, možnosti vytvárať sku-
piny, komunity, združenia a  iné vzťahy v  rámci síd-
la či jeho lokálnych častí. Urbánna vitalita by mala 
byť prínosom a bonusom pre obyvateľov aj v zmys-
le sociálnom, v  zmysle vytvorenia spolupatričnosti 
s lokálnou komunitou a v zmysle integrity s mestom, 
v ktorom žijú. Priateľská forma sídelných a lokálnych 
medziľudských vzťahov vytvára príťažlivosť sídlenia 
a zvyšuje vitalitu mesta. Takáto väzba na mesto má 
okrem iných parametrov aj význam identifi kácie s lo-
kalitou bývania. 

K stratám sídelnej identifi kácie a oslabeniu vitali-
ty verejných priestorov došlo v našich mestách pre-
dovšetkým veľkokapacitnými zástavbami panelových 
sídlisk v šesťdesiatych až deväťdesiatych rokoch 20. 
storočia, ale aj zástavbou stereotypnými súbormi in-
dividuálnej bytovej zástavby (IBV), ktoré sú väčšinou 
lokalizované na periférií a na predmestiach. Čím hl-
bšie vnikáme do stredu mesta, tým viac rozmanitosti 
a identity pre samotné bývanie nachádzame. Vzťahy 
k mestu a k miestu, v ktorom človek žije, predstavujú 
významnú rovinu základných existenciálnych potrieb 
človeka. Tieto vzťahy sa viažu na identifi káciu s kon-
krétnym urbánnym priestorom. Ako píše Christian 
Norberg-Schultz vo svojej knihe Genius loci: „Identita 

človeka predpokladá identitu miesta, a preto je sta-
bilitas loci základnou ľudskou potrebou.“8 Vitalita 
mesta je preto hodnotiteľná aj v zmysle otázok vý-
beru možnej lokalizácie bývania obyvateľov a výbe-
ru trasovania ťažiskového pohybu autodopravy, MHD 
i  peších k  najvýznamnejším uzlovým a  lineárnym 
verejným priestorom. Živosť verejných priestorov, 
predovšetkým námestí, je magnetom návštevnosti 
mesta. Tento klasický princíp mesta je v súčasnosti 
spochybnený a doplnený aj inou škálou živých uzlov, 
línií a miest. Ponuku základných verejných priesto-
rov historického jadra mesta (HJM) (námestí, nádvo-
rí, peších ulíc, mestských tried) dopĺňajú nové prie-
story v širšom centre mesta – revitalizované areály 
bývalého priemyslu, revitalizované doky, priestory 
obnovených trhov, mestských slávností, udalostí, ale 
aj otvorené pódia, amfi teátre pre nové kultúrne po-
dujatia v  centrálnych mestských, ale aj periférnych 
uzloch.

Vitalita stredných a veľkých miest je ambícia, ku 
ktorej mestá a  ich správa ašpirujú. Má svoju svetlú 
aj  tmavú stránku. Pokiaľ mestá napredujú vyrov-
naným spôsobom, teda zo stránky rozvoja kvalit-
nej urbanisticko-architektonickej štruktúry a  tiež 
zo stránky funkčnej variability a  prevádzkovej jed-
noznačnosti, prirodzene,  narastá kvalita mestského 
prostredia, rastie spokojnosť obyvateľov. Často však 
mestá ekonomickou akceleráciou a komerčnou silou 
smerujú skôr k  zrýchlenej dynamickej koncentrácii 
ako k  vitálnej plnohodnotnej substancii. Súčasné 
hospodársky významné mestá sú pod veľkým tlakom 
vysokého počtu obyvateľov, prestížneho ekonomic-
kého prosperovania na úkor ekologického a sociálne-
ho napredovania. To sa odráža v poklese kultúrneho 
a duchovného statusu miest a dôraz na komerciali-
záciu následne vplýva aj na jeho obyvateľov. Dyna-
mická koncentrácia pohybu ľudí vo veľkomeste, spo-
jená s  príznakmi globalizácie, premieňa atmosféru 
každodenného života v štruktúre mesta do zjednodu-
šenej schémy na užívateľský priestor pre realizáciu 

Portugalsko, Lisabon, tradičná pešia zóna a jej 
lokálne zastavenia. Foto: Silvia Bašová
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základných urbánnych činností. Príčiny stresu vo 
veľkomestách sú výrazne podmienené počtom oby-
vateľov, nadradenosťou automobilovej dopravy vo 
funkčno-prevádzkovej schéme mesta a následne hek-
tickým štýlom života. Stredne veľké mestá dosahujú 
vyššie hodnoty kvality a  integrity urbánneho živo-
ta (hodnotenie WCRR9) ako mestá najväčšie a  naj-
viac zaľudnené. Poznateľné komunity obyvateľov tu 
majú väčšie predpoklady uplatnenia ako v  megasí-
delných štruktúrach. Miera vhodnej urbanity a spo-
kojnosti obyvateľov, a teda aj kvality mesta a súladu 
jeho charakteristík, by sa mala sústrediť viac na vy-
váženosť mestotvorných parametrov ako na expanziu 
v dôsledku hustoty obyvateľov na hektár a následnej 
sídelnej dynamiky.  

Globalizácia a  relativizácia celkového životného 
štýlu mestského obyvateľstva preniká do súkromia 
komunít, skupín a jednotlivcov. Na jednej strane sa 
otvorenosťou mediálnej spoločnosti stráca súkro-
mie jednotlivých osôb i rodín, na druhej strane pri-
búda anonymita a  narastá relativizácia pracovných 
aj osobných vzťahov. Navyše s nástupom 21. storočia 
nahradili virtuálne prepojenia určitú mieru bežných 
osobných kontaktov. Sociálne siete prepojili novou 
formou ľudí aj fi rmy, aj spoločnosti a podoby kontak-
tov formou zosieťovania nasmerovali mestá od typu 
metropoly k mestám typu metapoly.10 „Globalizácia 
bola jedným zo spúšťačov procesu transformácie met-
ropoly na metapolu. Čo je príznačné pre globalizáciu, 
je úžasná akcelerácia celého procesu, ktorá bola v po-
sledných troch dekádach umožnená synergickým spo-
lupôsobením zmien v  politickej, ekonomickej i tech-
nologickej sfére.“11 

Prečo teda mnohé európske mestá (Viedeň, Zürich, 
Mníchov, Düsseldorf...) napriek tlaku súčasnej vir-
tuálne formovanej spoločnosti aktuálne dominujú 
v  kvalitatívnych parametroch pri porovnaní miest 
sveta? Základné príčiny siahajú pravdepodobne do 
ich vývojových etáp historického formovania. Ich pô-
dorysné schémy boli overené tradíciou klasického 
urbánneho priestoru. Kompaktné jadrá európskych 
miest majú čitateľnú osnovu námestí, ulíc, blokov. 
Ostatné časti širšieho centra mesta sa na jadro viažu 
a  dopĺňajú ho. Historicky štruktúrované centrá eu-
rópskych miest sú v súčasnosti navyše doplnené mo-
dernou technickou infraštruktúrou. Zdá sa, že nové 

technológie nepohltili tieto klasické mestské štruk-
túry, práve naopak, sú nevyhnutnými parametrami 
kvality súčasného života jeho obyvateľov. 

Tým, že mestá kontinuálne nadväzujú na princípy 
klasického urbánneho priestoru, ponúkajú aj väčšiu 
bázu stability a zároveň možnosti variabilného mo-
delovania verejných priestorov a  vitálnych funkcií. 
Zachovávajú si zmysel mesta a identitu miesta proti 
sústave nových neidentifi kovateľných miest, do kto-
rých skĺzavajú stereotypy budovania nákupných par-
kov a indiferentných administratívnych celkov. 

Miliónové megamestá sú na tom aktuálne kriticky. 
Prílivom mestského obyvateľstva rastú prevádzkové 
nároky a  nároky na dopravnú infraštruktúru. Tieto 
mestá sú preťažené najmä automobilovou dopravou 
v dôsledku vysokej zaľudnenosti, a tým následne aj 
potrebou nevyhnutnej superštruktúry technickej sú-
stavy, ktorá potom spravidla stráca mierku peších 
a dominuje nad celým mestom. Hoci takýto prevádz-
kový nosný systém tu organizuje presuny ľudí a dy-
namizuje mesto, predsa jeho dopravná preťaženosť, 
alebo dominancia, veľkomesto degraduje na pre-
vádzkový supersystém a následne oslabuje a potláča 
vnútorný obraz mesta do schémy jeho obsluhy. Peší 
pohyb v megamestách ostáva sústredený v ostrovoch 
pešej zóny a v hierarchii ostatných námestí a bulvá-
rov. Stáva sa však v  rozsahu celomestskej štruktúry 
len doplnkom MHD a ostatnej dopravy z hľadiska do-
chádzkových vzdialeností. Zaiste aj tu je možná a ne-
vyhnutná humanizácia ulíc, dlhých mestských tried 
a najmä podzemných vrstiev metra. Prieniky ekolínií 
a mikrozastavení v dlhých peších trasách pomáhajú 
zmierniť dosah veľkokapacitných mestských tried 
a bulvárov na peších. 

Práca sa vo veľkomeste v  značnej miere presúva 
aj do pozície virtuálneho kontaktu s  pracoviskom, 
ale to nepokrýva a nenahrádza ostatné presuny ľudí 
v rámci komplexných urbánnych vzťahov. Veľkomes-
to je stresované rannou a večernou dopravnou špič-
kou. Jeho obyvatelia strácajú v dopravnej špičke čas 
získaný modernými technológiami. Presuny za prá-
cou znamenajú vzďaľovanie z  lokálnych viazaností 
obytného urbánneho mikroprostredia, keďže ich kaž-
dodenný život spravidla funguje na veľkom celku út-
varu mestskej aglomerácie.

Európske zaradenie Svetové zaradenie Mesto Kvalita života

1 1  Viedeň 108.6

 2 2  Zürich 108.0

3 3  Ženeva 107.9

 4 6 Düsseldorf 107.2

5 7  Frankfurt 107.0

Tabuľka 1

Mercerova listina poradia pre život 
najkvalitnejších miest sveta

Zdroj: http://www.archdaily.com/356449/2012-worldwide-
city-rankings-reveal-important-regional-trends/



Urbánna vitalita

ALFA 2 ¦ 2014 7

Miesta spoločenských, kultúrnych a  komerčných 
dejov – jadrá miest a predovšetkým ich námes-
tia a  hlavné ulice, fungujú v  centrách miest ako 
kompaktné útvary a priestory s najvyšším spoločen-
ským potenciálom. Preto smerujú súčasné revitali-
začné koncepty miest k dôrazu na peší pohyb v jadre 
i v širšom centre, podporujú aktivizáciu a animáciu 
verejného priestoru, podporujú cyklopohyb, doplne-
nie cyklotrás a tiež smerujú k dôrazu na uzlové zasta-
venia toku peších na priestoroch malých aj  väčších 
námestí v hierarchickej štruktúre a kompozičnej os-
nove mesta.  

Návrat k  miestu a  k  jeho identifi kácii, návrat 
k humánnej mierke a dotvorenie verejných pries-
torov je možné a potrebné. Potvrdzuje pretrvávanie 
klasickej formy podstaty sídla. Význam miesta, sila 
lokality a  sila genia loci je pre návštevníka mesta 
dôležitejšia ako široká ponuka obchodných centier 
s užívaním ich funkčných potenciálov. Ak však mesto 
nepodporí miesto v  jeho rozmanitosti vo verejnom 
priestore, peší život sa reálne presúva do obchodných 
centier. Súčasný človek siaha po extrémoch ponuky 
mesta, s ambíciou čím viac pracovať, užívať si akti-
vity, dynamizovať voľný čas, avšak za cenu rýchleho 
opotrebovania svojich fyzických aj psychických síl. Vi-
talita mesta a miesta by nemala znamenať stály rast 
dynamiky funkcií a  prevádzok. Optimálna dynami-
ka verejného priestoru má základ vo funkčnom type 
priestoru (spoločenské námestie, reprezentačné ná-
dvorie, trhová pasáž...), ďalej v  miere voľnej scény 
s variabilným využitím a nakoniec v miere dotvore-
nia doplnkami designu a zatraktívnenia doplnkový-
mi efektmi. 

Urbánna vitalita – živosť mesta, vitalita cen-
tra, kultúrna a spoločenská kulminácia sú prirodze-
ne očakávané parametre v centrách miest, majú však 
svoje danosti a  možnosti premien. Živosť mesta sa 
sústreďuje v  rovine smerovania k  vitálnym funkci-
ám urbánneho priestoru: v  smere k centrálnym ná-
mestiam, k  obchodným areálom a  spoločensko-ko-
merčným centrám, k obchodným mestským triedam 
a uliciam. Vitalita sa tiež koncentruje v rovine vyso-
kej návštevnosti priestorov s atraktívnym mestským 
interiérom a jeho aktívnym parterom. Pozícia parteru 
a variabilita jeho prvkov sú potom v priamom dotyku 
s peším životom. „Parter plní v hierarchii priestorov 

významné poslanie. Podieľa na formovaní obrazu ob-
jektu ako celku, skupiny objektov, a v konečnom dô-
sledku na formovaní obrazu urbanistickej štruktúry. 
Svojím charakterom napomáha vtláčať ráz identity 
priestoru, dosahovať priestorovú príťažlivosť a kon-
tinuitu prostredia.“12

Vitalita mestského priestoru sa prejavuje tiež 
v prienikoch do vnútra ulíc a mestských blokov, v pa-
sážach, nádvoriach... Zaujímavosťou sú aj vertikál-
ne prepojenia rovín aktivity mestskej vybavenosti 
s  nadzemnými a  podzemnými úrovňami. Bezbarié-
rové rampy a eskalátory dokážu prepojiť uzly metra 
s námestím, nádvoria s viacpodlažnými rovinami ob-
chodnej a kultúrnej vybavenosti. V starom meste to 
môže byť prienik s lokalitami významných archeolo-
gických nálezov, respektíve atraktívnych podzem-
ných podlaží a pivníc.

Ohniská spoločenských, kultúrnych a komerčných 
dejov – jadrá miest a  predovšetkým ich námestia 
a  hlavné ulice, fungujú v  centrách miest ako kom-
paktné útvary a priestory s najvyšším spoločenským 
potenciálom. Takto sa navrstvili vo vývoji mestskej 
štruktúry a  pokiaľ sú vitálne a  hierarchicky animo-
vané, sú stále v centre diania. Voľba peších v centre 
mesta môže byť smerovaná práve tou najatraktív-
nejšou trasou, zvlášť u  turistov. Avšak voľba trasy, 
smerov a cieľov jednotlivca i skupín v meste je jed-
noznačne slobodnou voľbou, ktorá uprednostňuje 
rôzne hľadiská a je motivovaná i obmedzovaná kon-
krétnymi okolnosťami.

„Je to predsa na nás, čo v mestách žijeme a chodí-
me – aké imaginácie im prisúdime či aké z nich do-
kážeme pre seba a okolie vydolovať. Vysiela ich ur-
čite sama architektúra, ale aj ona sa napokon stáva 
ilúziou, tak ako sa ňou môže stať prázdny priestor a 
mesto. Je to vtedy, keď vynalieza novú scénu, novú 
udalosť, ktorá ju presahuje.“13 

Pôvodné námestia v súčasnosti síce musia odolá-
vať tlaku hromadnej komercie, profanizácie, dehu-
manizácie života a degradácie kultúrnych dejov mes-
ta, ale predsa v zmysle svojho konceptu demonštrujú 
svoju identitu a pôvodnú podstatu. Tlak rekla-
my, nového designu a nevhodný výber kultúrnych ak-
tivít sú často aplikované v neustrážených dimenziách 
pre mesto a jeho obyvateľov. Kultúrny zmysel mesta 
je potrebné ustrážiť a  zachovať aj v ponuke aktivít, 
ktoré sa usporadúvajú v jeho verejných priestoroch. 

Rebríček Najvitálnejšie mestá 
(podľa časopisu Economist 2011)

Mestá s najvyššou kvalitou pre život 
(podľa Mercera 2010)

Najglobálnejšíe mestá 
(podľa A.T. Kearneyho 2010)

1 Vancouver Viedeň New York

2 Melbourne Zürich Londýn

3 Viedeň Ženeva Tokio

4 Toronto Vancouver, Auckland
(delia sa o 4. miesto)

Paríž

5 Calgary Hongkong

6 Helsinki Düsseldorf Chicago

7 Sydney Frankfurt, Mníchov
(delia sa o 7. miesto)

Los Angeles

8 Perth, Adelaide
(delia sa o 8. miesto)

Singapur

9 Bern Sydney

10 Auckland Sydney Seoul

Tabuľka 2

Komplexné porovnanie najvýznamnejších svetových 
miest – metropolí uvádza v sumárnom hodnotení Global 
Sherpa, 2011. http://www.globalsherpa.org/cities-world-city
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Vplyv aktivít na návštevníkov je síce o slobodnom vý-
bere podujatí, ale necháva stopu na všetkých účast-
níkoch života mesta.

Ľudia podvedome i koncepčným kompozičným na-
vádzaním smerujú k  ťažisku urbánnej štruktúry. Ich 
voľba a  výber atraktívneho, potrebného alebo pod-
ľa situácie zvoleného smeru a  priestoru v  meste je 
samozrejme veľmi individuálna, rozmanité je aj po-
ňatie centra. Dôkazom toho je i téma špecifi ckej prí-
ťažlivosti ne – centier, ne – kompaktných uzlov a ne 
– tvarovaných avandgartných a under-groundových 
priestorov počnúc od chátrajúcich docklands a  sta-
rých priemyselných areálov až po typy podmostí, po-
stasanovaných častí a kolorit predmestia či periférie. 
Príťažlivosť takýchto miest je len efemérna, je do-
bovým protestom všetkého spoločného a  komplex-
ného. Devastované a málo kontrolované časti mes-
ta sa stávajú aj asociálnym prostredím. Z výskumov 
mestskosti prostredia vyplýva,14 že ani rozľahlé pries-
transtvá voľne plynúcich nedefi novaných plôch zele-
ne nie sú vhodné na mestské aktivity. Nedokážu po-
skytnúť zmysluplný priestor na komplexné kultúrne 
deje a sociálne procesy, ktoré sú kľúčovými pre dobrú 
mestskú formu. 

Priestor na kultúrne podujatia by mal byť pries-
torovo defi novaný, jeho charakteristiky jasné a čita-
teľné, ideálne je námestie, spravidla vymedzené:
a. štyrmi pevnými kontúrami 
b. ako najzákladnejší typ námestia (podoby štvorca 

a obdĺžnika a ich modifi kácie)
c. troma pevnými kontúrami a  jednou polootvore-

nou stranou
d. ako námestie tvaru U alebo L s doplnením jednej 

strany zeleňou alebo iným predelom
e. dvoma pevnými kontúrami alebo dvoma poloot-

vorenými stranami 
f. ako námestie šošovkovitého tvaru, prípadne para-

lelných urbánnych kontúr a voľných strán
g. jednou kontúrou a prírodnou líniou vodného toku

h. typy nábrežných priestorov a promenád s mož-
nosťou zastavení v rozšírených uzloch.

Účastníci podujatia potrebujú toto vymedzenie 
z hľadiska svojich psychologických potrieb. Otvore-
ná scéna má byť priestorovo defi novaná, má byť opo-
rou pre dej a jej architektonická skladba by mala byť 
výnimočná a signálna. Urbánne vymedzené priestory 
s nudnou a všednou architektúrou, s nevhodným mo-
biliárom a príkrou reklamou ešte stále nie sú vhod-
nými pólmi kultúrnych udalostí. 

Iným typom priestorov na kultúrne podujatia je 
nádvorie, pasáž, strešná rovina, významné uzly po-
dzemného križovania metra, ale aj mestské parky 
a záhrady.

Mesto, ako veľká rozmanitá štruktúra, je v  usta-
vičnej premene. Práve jeho variantnosť prostredí je 
vhodnou ponukou priestorov námestí, nádvorí, zá-
kutí a miest na spoločenské a kultúrne aktivity jeho 
obyvateľov aj  návštevníkov. Spoločenské stretanie 
v  útrobách mesta môže byť podnietené zažívaním 
kultúrnych dejov, obchodnou a  trhovou funkciou 
alebo ponukou oddychu i formami nového poznania. 
Podľa intenzity interakcií v danom mieste možno ho-
voriť o dynamickom, aktívnom, pokojnom až neutrál-
nom prostredí.  

Historické jadrá i  dnešné centrá miest sa sústre-
ďovali zo svojej podstaty predovšetkým na kultúrne 
a  spoločenské dianie mesta. Tak prirodzene počíta-
li viac s návštevníkmi domácej a turistickej kliente-
ly ako s  účasťou domáceho obyvateľstva. Súčasný 
prístup premeny námestí na pódiá „turistickej aré-
ny“ je však dosť jednostranný a námestia sa stávajú 
multifunkčnými divadelnými scénami s koncentráci-
ou rozmanitej kultúrnej ponuky. Európska urbánna 
turistika má svoje špičkové mestá, trasy, námestia 
a zastavenia. Vyváženosť tvoria prírodné póly mesta 
– smerovanie k nábrežiam, zálivom, parkom a mest-
ským záhradám. 

Taliansko, Rím, atraktivita a stabilita významných 
peších uzlov a trás. Foto: Silvia Bašová
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Brent Toderian, kanadský urbanista, šéf územného 
rozvoja mesta Vancouver15 upozorňuje na stagnáciu 
urbánneho rozvoja mestských centier aj v dôsledku 
absencie idey rodín v  meste. Ak chcú centrá miest 
napredovať, potrebujú byť dotvorené aj s upovedo-
mením a dôrazom na funkciu bývania, sústredeného 
na rozvoj rodiny, na funkčné potreby detí a mladých. 
Počítať s mierou bývania znamená uplatniť vhodnú 
polyfunkčnosť. Realita ukazuje na starnúce obyva-
teľstvo starého mesta. Tento pokles vitality býva-
júcich je signálom pre novú stratégiu mesta a  jeho 
zastupiteľstva. V starom meste chýbajú malé single 
byty, štartovné byty pre mladé rodiny, malé a stredne 
veľké byty, jedno a dvojgeneračné byty, trvalé a pre-
chodné typy bývania... S nárastom možností bývania 
mladých ľudí a rodín má staré mesto šancu byť pl-
nohodnotným a vitálnym. Tento proces nesie v sebe 
spúšťacie funkčné nadväznosti: materské školy, ško-
ly, základné umelecké školy, ihriská, sieť základných 
obchodov a tiež športovo-relaxačné zóny či zariade-
nia. Ich miera, mierka a dostupnosť a urbánne integ-
rovanie sú samozrejme potrebné s ohľadom na danú 
mierku a štrukturáciu starého mesta. Tak možno po-
zastaviť vyprázdnenie centra na úkor výstavby mega-
areálov obchodných centier.

V centre mesta, v HJM predsa vždy mali svoje mies-
to aj rôzne školy, kúpele, umelecké centrá... Tak prečo 
sa vzdať toho, čo tam patrí? 

Aké sú teda aktuálne predpoklady vitality mesta 
a jeho trvalo udržateľného rozvoja? Urbánna osnova 
a jej rozvoj sa musia dopĺňať a vyvažovať:

 – rámec downtownu, nielen ako kultúrna vitrína, ale 
multifunkčná základňa s doplnením bývania a po-
nukou aktivít aj pre obyvateľov, nielen pre turis-
tov a užívateľov kultúrno-spoločenských atrakcií

 – širšie centrum nielen ako obal kompaktného mes-
ta s fungujúcou prevádzkovou osnovou, ale ur-
bánna sústava s doplnením a rozšírením osnovy 
pešieho života ulíc a námestí.

Vitalita centra mesta je nerozlučne spojená s návra-
tom k humánnym parametrom:

 – dôraz na peší pohyb, cyklopohyb a mierka človeka
 – funkčná pestrosť viacgeneračných mestských 
aktivít

 – animácie dejov a participácia obyvateľov na zlep-
šení života mesta

 – *ponuky variantného relaxu, umeleckých a tech-
nických aktivít atď.

Tak môže „vitalita urbi“ prispieť k  udržateľnému 
rozvoju a kultúrnemu statusu miest. Hlavné mesto 
kultúry, zatiaľ vyhodnocované pre Európu od roku 
1985 s titulom Európske hlavné mesto kultúry je jed-
na z najvýznamnejších iniciatív Európskej únie v ob-
lasti podpory kvality miest. Poznávanie kultúrneho 
bohatstva a rozvoj kultúrnej výmeny krajín EÚ tvorí 
podnety medzi krajinami, regiónmi i mestami, pod-
nety k  spolupráci nielen na poli kultúry a umenia,. 
ale stúpa aj návštevnosť a s tým súvisiaca kvalita slu-
žieb a infraštruktúry dotknutých miest Vitalita mes-
ta nadobúda takto európsky rozmer a  pre vybrané 
mestá predstavuje tento titul príležitosť zdôrazniť 
priority, zmeniť svoj imidž, pritiahnuť turistov a zvi-
diteľniť sa vo svete. Kým v  roku 2013 to boli mes-
tá: Marseille a Košice, v roku 2014 je to Umeå a Riga 
a  v  roku 2015 sa pripravuje titul Európske hlavné 
mesto kultúry pre Mons a Plzeň: 

 – 2013: Marseille (Francúzsko) – Košice (Slovensko) 
 – 2014: Umeå (Švédsko) – Riga (Lotyšsko) 
 – 2015: Mons (Belgicko) – Plzeň (Česko) 16

Správne usmernená vitalita môže optimálne dyna-
mizovať centrum bez narušenia vnútorného obrazu 
mesta a s dôrazom na atraktivitu najvýznamnejších 
verejných priestorov podporiť existujúce kvalitatívne 
stránky urbánneho konceptu. Dôraz na pešiu zónu, 
respektíve jej rozšírenie, dotvorenie mestského in-
teriéru verejných priestorov, obnova parkov, nábreží 

a lokalít relaxu sú základné priestory mestskej štruk-
túry na vitálne spoločenské funkcie.

Tento prístup vytvára mesto viac priateľským (city 
– friendly z angličtiny, Stadt – freundlich z nemči-
ny), udržiava mierku človeka, humanizuje prostre-
die. Priateľské mesto zachováva a rozvíja takú vita-
litu mesta, ktorá je orientovaná svojimi bonusmi pre 
obyvateľov i návštevníkov a tiež potvrdzuje identitu 
miest mesta vo významných polohách. Koncept do-
tvorenia miest s identitou je pre mesto potrebný aj 
tam, kde už bola urbánnym rozmachom nerozvážne 
devastovaná. Živosť komerčná však môže mesto aj 
degradovať. Takýto prístup vytvára pretlak komerč-
ných príležitostí, zamoruje verejný priestor nadmer-
ným hlukom a svojou rozpínavosťou vytláča kultúrne 
podujatia. Experti na kvalitu a  stabilitu mestských 
štruktúr hľadajú parametre zlepšovania života:
i. v mestách, ktoré sú prestížnymi top štruktúrami
j. medzi európske hospodársky najsilnejšie mestá 

patria Štokholm (Švédsko), Utrecht (Holand-
sko), Ženeva (Švajčiarsko), Zürich (Švajčiar-
sko), Luxemburg (Luxembursko), región Brusel 
(Belgicko)...17

k. v mestách, ktoré sú v defi cite niektorých základ-
ných kvalitatívnych faktorov

l. v mestách čiastočne devastovaných a v degrado-
vaných územiach. 

Vyhľadávané trendy rozvoja miest nemôžu stavať ur-
bánny rozvoj len na nových technológiách a na logike 
územného fungovania. Výrazne technokratické tren-
dy a  narastajúce zosieťované typy pracovísk nemô-
žu prioritne prispieť k obnove mesta, pokiaľ nebudú 
vyvážené rovinou kultúrnych,  humánnych a  sociál-
nych parametrov. W. J. Mitchell v publikácií e-topia: 
Urban Life, Jim-but not as we know it hovorí o fáze 
miest 21. storočia, ktoré nesú znaky dematerializácie, 
demobilizácie, hromadnej personalizácie, inteligent-
nej prevádzky a mäkkej transformácie.18 Paradoxom 
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dematerializácie je možný praktický materializmus 
vo vysokých nákladoch na životný štýl. Demateriali-
zácia preniká do spôsobu života jednotlivcov i  sku-
pín. Správna voľba je nájsť rovnováhu s  výhodou 
využívania oboch spôsobov komunikácie, reálnej 
aj virtuálnej. Stratégia mestskej správy musí v téme 
udržateľnosti miest integrovať ekonomický, sociál-
ny a kultúrny význam mesta, v zapojení reálnej časti 
obyvateľstva a jeho participácií na konceptoch mes-
ta, rozhodnutiach a  reálnych výstupoch a tiež s vý-
hodou využívať systém elektronického spracovania 
analýz, podkladov a dát.19 Informovať, spolupracovať 
a spoluvytvárať mestské štruktúry formou zapojenia 
verejnosti participatívnym plánovaním je cesta akce-
lerácie dynamických mestských štruktúr. Zástupcovia 
mesta a urbanisti tu majú nezastupiteľné dominant-
né postavenie. Čím viac sa plánovací a realizačný pro-
ces prepojí s účasťou obyvateľov, tým väčšia je miera 
úspešnosti. Zachovať kontinuitu vývoja miest a  ich 
verejných priestorov je možné len vrstvením a synté-
zou najkvalitnejších odborných výstupov a teamovou 
spoluprácou mesta, odborníkov a obyvateľov, tiež so-
ciálnou kontrolou prostredia najvýznamnejších city 
štruktúr. Existencia sociálnej kontroly v meste a spo-
lupatričnosť, poznateľnosť obyvateľov je charakte-
ristická zvlášť pre malé mestá. Je istotou a  stabili-
tou pre ich vývoj a dôležitou hodnotou pre prúdenie 
aktivít vo verejnom priestore. Vo veľkých mestá je 
však možné a tiež potrebné takéto sociálne interak-
cie podporiť a rozvíjať. Vytvárať mieru bývania v HJM 
a  v  centre, preferovať spôsob zástavby, ktorý pod-
poruje susedstvá. V  polyfunkčných zónach vytvárať 
priestorové možnosti vybudovania ohnísk stretáva-
nia pre komunity, spoločenstvá. V parteri, v nádvo-
riach a vnútroblokoch vytvárať priestor na spoločen-
ské aktivity rozmanitého rázu... Digitálne sociálne 
siete nemusia byť prekážkou takéhoto rozvoja. Ani 
digiphile, ani digiphobe, ale stredná cesta využitia 
predností týchto spôsobov formovania sociálnej vi-
tality miest, ako Mitchell nachádza východisko post 

– post – modernej spoločnosti v e-opií.20 Presadzuje 
vytvorenie systému mesta, ktoré využíva nie expan-
zívnejšie, ale múdrejšie a  kvalitnejšie svoje danosti 
a potenciály. Priorita pohybu a života, ktorý stál pri 
zrode mesta. Takto argumentuje Miroslav Marcelli21 
rizomatický pohyb, ktorý akceleruje mesto. Tento 
princíp sa neženie po hlavných triedach mesta, ale 
neviditeľne pracuje vnútri mestského organizmu, je 
hnacím motorom vnútornej dynamiky života mesta. 
Jeho prejavy nie sú lineárne ani centrálne viazané. 
Mesto sa takto vo svojej vnútornej štruktúre stáva 
otvoreným pre vstup vitálneho princípu, ktorý sa ne-
riadi ani zákonom ani slobodou, ale má svoje vlastné 
spôsoby prejavu, ktoré vnútorne i navonok konštitu-
ujú povahu mestského priestoru.22

Parametre kvality miest čoraz väčšmi súvisia s ur-
bánnym spôsobom ekoprežitia a viažu sa v mestách 
čím ďalej, tým viac na mieru a  mierku človeka ako 
jednotlivca a  takisto spoločenstva. Ekoprežitie je 
nielen o ekológií, ale aj o meste, ktoré podmieňuje 
udržateľné parametre rozvoja. Pre mestá je mimo-
riadne dôležitá rovnováha urbánneho prostredia do-
plnená prírodným prostredím, rovnováha aktívneho 
života doplnená oddychom, rovnováha komerčného 
a  nekomerčného vybavenia, rovnováha spoločných, 
poloverejných a  súkromných priestorov a  podobne. 
Slovenské mestá v  posledných rokoch tiež partici-
povali na environmentálnych programoch fi nančne 
podporených Európskym fondom regionálneho roz-
voja: na EU INTERREG, ďalej využívali rôzne tema-
ticky zamerané granty a fondy, napríklad Vyšehrad-
ský fond.23 Slovenské mestá mali možnosť zapojiť sa 
do rôznych iniciatív na podporu a ochranu životného 
prostredia ako napríklad URBACT II., s  cieľom pod-
poriť výmenu skúseností medzi európskymi mestami 
v súlade s Lisabonskou stratégiou. Zapojiť sa do Ini-
ciatívy CIVITAS, ktorá mestám pomáha z  prostried-
kov rámcového programu pre výskum a rozvoj fi nan-
covať projekty zamerané na environmentálne ciele, 
energetiku, zefektívnenie a  ekologizáciu mestskej 

Viedeň, Stephansplatz – vyváženosť klasickej 
koncepcie mesta s hodnotami vysokej 
urbánnej kvality. Foto: Silvia Bašová

Bratislava, Hlavné námestie, aktívny parter, 
animácie a mobilné stánky. Foto: Silvia Bašová
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1 Tím Mercera, hlavného konzultačného poradcu nadnárodnej 
spoločnosti WCRR skúma prioritne otázky urbánnej kvality 
a stupeň urbanity svetových miest, sumár vyhodnotenia 
kvality svetových miest, viac na http://www.archdaily.
com/356449/2012-worldwide-city-rankings-reveal-important-
regional-trends/
2 V kvalite sídiel bolo vyhodnotených desať najvýznamnejších 
charakteristík na vzájomné porovnanie: politická a sociálna 
stabilita, ekonomické zásady a služby, sociálno-kultúrne 
prostredia, zdravotná infraštruktúra, služby, MHD a doprava, 
občianska vybavenosť, stravovanie, štruktúra bývania, klíma 
a životné prostredie, porovnaj na: http://www.archdaily.
com/356449/2012-worldwide-city-rankings-reveal-important-
regional-trends/
3 Najväčšie mestá sveta sú domovom veľkého percenta 
obyvateľov danej krajiny, globalizáciou spustený proces 
transformácie metapoly na metropolu je tu evidentný, 
s nástupom časopriestorovej kompresie nastáva štrukturálna 
a vzťahová premena miest na nové urbánne formy, podľa: 
HOLOCSY, Zoltán: Metapolis. Paradigma mesta v období post-
urbanizmu. ALFA 2/2011, s. 24 – 31.
4 Dostupné na: http://www.globalsherpa.org/world-rankings/
global-cities-index
5 „Kľúčovým kritériom pre rozvoj a prosperitu metapoly sa stáva 
dopravná a telekomunikačná konektivita,“ píše Zoltán Holocsy 
v článku Metapolis. Paradigma mesta v období post-urbanizmu 
v časopise ALFA 2/2011, s. 26.
6 Hodnotenie najprestížnejších miest sveta sa sústreďuje na: 
ekonomickú aktivitu (30 %), ľudské zdroje (30 %), tok informácií 
(15 %), kultúrnu výmenu (15 %), a politické angažovanie 
(10 %). Podľa: http://www.globalsherpa.org/best-world-city-list, 
Methods, Factors and Weighting.
7 Sídlenie sa tu myslí v hlbšom význame, ako používa Christian 
Norberg-Schultz, ako bývať v konkrétnom meste a mieste a cítiť 
sa tam dobre. 
8 A ďalej: „Identita miesta ako základná existenciálna opora 
sídlenia v meste i na vidieku je spojená nielen s utilitárnym 
funkčným trasovaním človeka v sídle, ale aj s mierou jeho 
rozhodovania a voľby trasovania k preferovaným miestam 
a lokalitám...“ In: NORBERG-SCHULZ, Christian: Genius loci. 
Odeon, Praha 1994, s. 180. 
9 http://www.archdaily.com/356449/2012-worldwide-city-
rankings-reveal-important-regional-trends/
10 Ako predpokladá pracovný názov premeny industriálneho 
mesta: metropoly na mesto postindustriálne: metapolu v článku 
Zoltána Holocsyho Metapolis. Paradigma mesta v období post-
urbanizmu. In: ALFA 2/2011, s. 27 – 29.
11 Tamže, s. 26. 
12 VINÁRČIKOVÁ, Jana: Mestský parter a nové formy vzťahov 
súkromných a verejných priestorov. In: Zborník odbornej 
konferencie v rámci 6. ročníka výstavy o kultúre bývania: Stavba 
– dom – nábytok. Výstavisko TMM Trenčín 2005, s. 48.
13 HALÍK, Pavel – KRATOCHVÍL, Petr – NOVÝ, Otakar: 
Architektura a město. Praha, Academia 1996, s.74 – 76.
14 Program Planetizen (inštitúcie pre otázky urbanizmu so 
sídlom v Los Angeles) je prednostne zameraný na prieskum 
urbanistických plánov v koordinácií s dotknutými mestami, 
regiónmi, komunitami, na dialóg medzi víziami mesta a lokálnym 
obyvateľstvom, „Is Downtown Any Place to Raise a Family?“ 
10.09.2012 prieskum podľa: http://www.planetizen.com/
node/58372.
15 Podľa: http://www.planetizen.com/node/58372.
16 http://ec.europa.eu/slovensko/news/ecoc_2014_sk.htm

17 Kolínsky výskumný ústav Empirica-Delasasse na podnet 
nemeckého týždenníka WirtschaftsWoche vypracoval štúdiu, 
v ktorej hodnotil hospodársky potenciál 214 regiónov a miest 
v Európskej únii, Nórsku a vo Švajčiarsku. Cieľom prieskumu 
bolo zistiť, ktoré mesto či región ponúka najlepší príjem, 
najviac možností zamestnať sa a najvyššiu životnú úroveň. 
Bolo použitých 240 kritérií v piatich čiastkových oblastiach – 
hospodárska sila a dynamika, trhový potenciál, technologický 
rozvoj, inovačná sila a životná úroveň. Podľa: http://hn.hnonline.
sk/ekonomicky-najsilnejsi-je-stokholm-70604.
18 Mestá 21. storočia vstupujú do novej vývojovej epochy, 
odľahčenej od pevnej viazanosti obyvateľov miest od priestorov 
a činností. In: HOLOCSY, Zoltán: Metapolis. Paradigma mesta 
v období post-urbanizmu, ALFA 2/2011, s. 24 – 31 a podľa 
https://escholarship.org/uc/item/52q1591k).
19 http://researchbank.swinburne.edu.au/vital/access/manager/
Repository/swin:9197.
20 https://escholarship.org/uc/item/52q1591k.
21 Miroslav Marcelli je slovenský fi lozof, prekladateľ, profesor na 
Katedre fi lozofi e a dejín fi lozofi e Filozofi ckej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave. Ťažiskom jeho vedeckej práce sú 
dejiny fi lozofi e.V súčasnej fi lozofi i sa sústreďuje na francúzske 
fi lozofi cké myslenie, jeho práce sa venujú aj problematike 
fi lozofi ckých aspektov semiotiky a teórie argumentácie.
22 In: KONDRLA, Peter: Filozofi a urbánneho priestoru. Recenzia 
publikácie: MARCELLI, Miroslav: Mesto vo fi lozofi i. Bratislava, 
Kalligram 2011. 188 s. http://www.ostium.sk/index.php?mod=ma
gazine&act=show&aid=375
23 In: http://www.enviroportal.sk/uploads/spravy/2012-02-
mestske-vidiecke.pdf
http://www.internationalhradviser.co.uk/storage/
downloads/2012%20Quality%20Of%20Living%20
Worldwide%20City%20Rankings%20Survey.pdf

dopravy. Program SMART CITIES, s  cieľom povzbu-
diť mestá testovať nové technológie a inovatívne rie-
šenia, posilniť ich konkurenčnú pozíciu a atraktivity. 
Program JESSICA na posilnenie účinnosti národných 
a európskych zdrojov fi nancovania mestského rozvo-
ja a mestskej infraštruktúry. Program Európske hlav-
né zelené mesto, Európske hlavné mesto biodiverzi-
ty, Európsky týždeň mobility, UN HABITAT program 
s medzinárodnou iniciatívou v oblasti podpory kva-
lity života v mestách na podporu trvalo udržateľné-
ho rozvoja miest.23 Zachovať a rozvíjať vitalitu miest 
a  ich verejných priestorov možno len vrstvením 
a syntézou kvality mesta vo všetkých dominantných 
parametroch v spolupôsobení mesta, odborníkov, in-
štitúcií. A takisto spolu s jej účastníkmi deja, ktorí vi-
talitu vytvárajú a modelujú: s obyvateľmi i návštev-
níkmi, ktorí sú katalyzátorom spolupôsobenia dejov 
na scéne mesta, kultúry a vitality dotvárania verejné-
ho prostredia najvýznamnejších city štruktúr.

Záverom
Živé, pulzujúce mesto je predpokladom jeho ďalšie-
ho rozvoja a  základom plnohodnotného urbánneho 
života. Európske mestá budú dominovať medzi sve-
tovými sídlami z hľadiska komplexnej mestskej kva-
lity a  novej urbánnej infraštruktúry, ak si zachova-
jú rovnováhu mestských faktorov k  mierke človeka 
a  tiež urbánnu kontinuitu i  novú vitalitu. Urbánna 
vitalita by mala byť prínosom pre mesto, ale aj bonu-
som pre domácich obyvateľov aj v zmysle sociálnom, 
v zmysle vytvorenia spolupatričnosti s lokálnou ko-
munitou a  v  zmysle integrity s  mestom, v  ktorom 
žijú. Už samotná priateľská forma mesta vytvára 
podklad sídelných a  lokálnych medziľudských vzťa-
hov, vytvára príťažlivosť sídlenia a  zvyšuje vitalitu 
mesta. Živosť verejných priestorov, predovšetkým 
námestí, je hlavným magnetom vitality a  tiež náv-
števnosti mesta. Predpokladá však návrat k  miestu 
a k jeho identifi kácií, návrat k humánnej mierke. Ur-
bán na vitalita – živosť mesta, vitalita centra, kultúr-
na a spoločenská kulminácia sú očakávané parametre 
v centrách miest. Vitalita centra mesta predpokladá: 
dôraz na kultúru, atraktivitu, peší pohyb a  mierka 
človeka, ale aj cyklopohyb, funkčnú pestrosť viacge-
neračných mestských aktivít, animácie dejov, parti-
cipácií obyvateľov na zlepšení života mesta, ponuky 
variantného relaxu, umeleckých a technických aktivít 
atď. Zachovať a rozvíjať vitalitu miest a ich verejných 
priestorov je možné len vrstvením a syntézou kvality 
mesta spolu s jej účastníkmi deja: obyvateľmi i náv-
števníkmi, ich aktívnym vstupom do spolupôsobenia 
na scéne mesta a jeho tiež sociálnou kontrolou pro-
stredia najvýznamnejších city štruktúr.
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Udržateľnosť špecifi ckých prvkov v krajine 
Prípadová štúdia: Rozptýlené osídlenie v katastrálnom území mesta Čadca

Ingrid Belčáková, Zuzana Pšenáková Na Slovensku si asi ťažko možno predstaviť Tokajskú 
oblasť bez vinohradov, okolie Myjavy bez kopaníc či 
Považie bez hradov a mohli by sme pokračovať ďalej 
v závislosti od významnosti a jedinečnosti krajinných 
prvkov na lokálnej, regionálnej, národnej alebo celo-
svetovej úrovni. Sú to všetko špecifi cké prvky, ktoré 
robia danú krajinu jedinečnou, originálnou, vytvára-
jú jej identitu a v neposlednom rade majú vplyv aj na 
kvalitu krajiny.

Problematika špecifi ckých prvkov v  území nie je 
do veľkej miery publikačne spracovaná, no úzko sú-
visí so súčasnými trendmi v oblasti ochrany, tvorby 
a manažmentu krajiny. V Európskom dohovore o kra-
jine (EDoK), v  súčasnosti jeden z  najdôležitejších 
medzinárodných dokumentov a  dohovorov týkajúci 
sa krajiny, sa už v  prvej kapitole zdôrazňuje potre-
ba ochrany a  manažmentu krajiny zo zreteľom na 
tzv. charakteristické črty krajiny: „Ochrana krajiny 
znamená činnosti smerujúce k  zachovaniu a  udrža-
niu významných alebo charakteristických čŕt krajiny 

vyplývajúcich z jej historického dedičstva a prírodné-
ho usporiadania a/alebo z ľudskej aktivity.“1

Napriek tomu, že sa princípy EDoK majú imple-
mentovať do legislatív jednotlivých členských štátov 
a tak nepriamo aj do procesu územného a krajinného 
plánovania, je súčasné uplatnenie týchto princípov 
v praxi ešte sčasti nejednoznačné. Projektanti v ob-
lasti tvorby krajiny sa často stretávajú s problémom 
vhodného zakomponovania špecifi ckých prvkov, 
s ohľadom na udržateľný rozvoj , zachovanie identity 
a názory verejnosti. 

Cieľom tohto príspevku je načrtnúť možnosti prak-
tického zhodnotenia špecifi ckých prvkov v  krajine 
pre potreby následnej ochrany, tvorby a manažmen-
tu krajiny v  územnoplánovacej praxi, čiže činností 
súvisiace s  udržateľnosťou daných prvkov v  území 
a uplatniť ich na modelovom príklade – rozptýlenom 
type osídlenia v k. ú. mesta Čadca.
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1. Špecifi cké prvky v krajine 

1.1. Základné vymedzenie termínu „špecifi cké 
prvky“ a formy ich prejavu v krajine
Špecifi cké prvky sa v kontexte tohto príspevku defi -
nujú ako hmotný prejav jedinečných charakteristic-
kých čŕt krajiny, ktoré sú súčasťou súčasnej aj  his-
torickej krajinnej štruktúry a majú výrazný vplyv na 
identitu územia. Tento vplyv možno chápať z viace-
rých hľadísk: z vizuálno-estetického, krajinno-ekolo-
gického aj spoločensko-historického. 

Špecifi cké prvky krajiny nemajú jednoznačné za-
kotvenie v  súčasnej legislatíve či platných meto-
dických postupoch, no ich prítomnosť na určitých 
územiach vyžaduje osobitý postup pri plánovacích 
činnostiach. 

V odbornej literatúre2 sa možno stretnúť s podob-
ným termínom „územia so špecifi ckým režimom“, kde 
Turancová (2009) konštatuje, že chýbajú defi nície 
určujúce, ktoré územie možno považovať za územie 

so špeciálnym režimom a ktoré nie. Takisto by bolo 
vhodné vypracovať typologickú klasifi káciu týchto 
území. 

Pri identifi kácii území so špecifi ckým režimom tre-
ba rozlišovať pojmy „typikum“ a špecifi kum“.3 Tieto 
dva termíny sa spomínajú pri popise kultúrnej kraji-
ny. Typikum – typický znamená, že skúmaný objekt 
má opakované znaky zhodné s iným objektom. Špeci-
fi kum – špecifi cký (osobitý, svojrázny, príznačný) zna-
mená, že skúmaný objekt má neopakovateľný súbor 
znakov, čím vytvára originálnu kombináciu. Špecifi ká 
a  typiká vytvárajú atraktivitu územia. Súhrn význa-
mových vlastností územia vytvára jeho „imidž“. Ten 
je daný špecifi ckosťou krajiny, ale aj vzťahmi medzi 
ľuďmi a krajinou.4 Z hľadiska stručnej kategorizácie 
a konkrétneho prejavu špecifi ckých prvkov v krajine 
možno na základe Vodrážku5 rozdeliť špecifi cké prvky 
do dvoch základných kategórií:
1. Špecifi cké prvky vzniknuté prírodnými procesmi 

v krajine

Pľac U Králi so zachovanou štruktúrou osídlenia 
a agroštruktúrami – líniovými terasami na svahoch 
s nelesnou drevinovou vegetáciou (Pšenáková, 2013
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2. Špecifi cké prvky vzniknuté antropickými proces-
mi v krajine

Špecifi cké prvky vzniknuté prírodnými procesmi 
v  krajine možno chápať v  nadväznosti na prvotnú 
krajinnú štruktúru (PKŠ) a druhotnú krajinnú štruk-
túru (DKŠ). „Špecifi kum“ sa viaže na abiotické zložky 
krajiny (geologické podložie, pôdy, pôdotvorný sub-
strát, reliéf, klíma, voda), na ktoré nadväzujú biotic-
ké zložky (biota, vegetácia a živočíšstvo). Tieto zložky 
tvoria prírodnú krajinu (pôvodná krajina bez zásahu 
človeka). Špecifi ckými prvkami v  prírodnej krajine 
môžu byť:

 – Prvky vytvorené abiotickými zložkami (jaskyne, 
ponory, gejzíry, bralá, špecifi cké skalné útvary)

 – Prvky vytvorené kombináciou abiotických a biotic-
kých zložiek (prameniská, plesá, rašeliniská, mo-
čiare, kamenné moria) 

Špecifi cké prvky vzniknuté antropickými činnos-
ťami v krajine predstavujú výsledky činností človeka 
v krajine, ktoré sa môže prejaviť v PKŠ aj v DKŠ. Me-
dzi konkrétne formy špecifi ckých prvkov vzniknutých 
súčasným aj historickým využívaním krajiny možno 
zaradiť aj prvky:

 – poľnohospodárskej a lesohospodárskej činnosti 
(úzkopásové polia, terénne terasy, nelesná drevi-
nová vegetácia)

 – priemyselnej a ťažobnej činnosti (systémy privá-
dzacích a odvádzajúcich jarkov v banskej krajine)

 – mestských a vidieckych štruktúr (rozptýlené typy 
osídlenia)

 – komponovaných území v krajine (komponovaná 
baroková krajina Kopčany-Holíč)

1.2. Spoločensko-historický aspekt 
špecifi ckých prvkov – historické 
krajinné štruktúry (HKŠ)
Historické krajinné štruktúry (HKŠ) tvoria neod-
mysliteľnú súčasť kultúrnej krajiny, predstavujú de-
dičstvo predchádzajúcich generácií, pozostatky ich 
práce a  tradícií, pamäť krajiny, ktorá nám pomáha 
pochopiť jej súčasný stav. Historické krajinné štruk-
túry je všeobecný termín, ktorý používame na ozna-
čenie historických stavebných objektov, reliéfnych 
útvarov, spôsobu usporiadania pozemkov, sídelných 
štruktúr a  podobne6 a  reprezentujú staršie časové 
horizonty súčasnej krajinnej štruktúry (SKŠ). Niekde 
sa prejavujú ako nápadné dominanty a profi lujú celý 
krajinný ráz, niekde sa vyskytujú skryto a často sú ne-
nápadnými objektmi súčasnej krajinnej štruktúry.7 
Práve tie výrazné prvky možno zaradiť k špecifi ckým 
prvkom krajiny a sú predmetom aj tohto príspevku. 

Chápanie špecifi ckých prvkov ako súčasť HKŠ 
je vhodné z  dôvodu ich v  súčasnosti rozsiahleho 

výskumu a inšpirovania sa v metodických postupoch, 
ktoré boli vypracované na základe týchto výskumov 
v oblasti krajinnej architektúry, ekológie a geografi e.

Pri ponímaní špecifi ckých prvkov v kontexte HKŠ si 
treba uvedomiť niektoré fenomény: 
 – Limitovaná využiteľnosť – z hľadiska súčas-
ných hospodárskych zámerov prevláda stagnujúca 
až upadajúca socioekonomická aktivita, čo súvi-
sí s redukciou až zánikom tradičných spôsobov 
obživy.

 – Podmienená udržateľnosť – vznik, pohyb a na-
pokon aj zánik HKŠ v krajine, je v zásade pod-
mienená z dvoch strán. Závisí rovnako od spo-
ločensko-ekonomických, ako aj od prírodných 
zákonitostí.8

 – Pamiatka s vysokou prírodnou a kultúrno-
historickou hodnotou – tak je dnes v celosveto-
vom kontexte chápaná krajina.9 HKŠ sú súčasťou 
miestneho, regionálneho či dokonca národného 
dedičstva. 

 – Zachovanie priestorového kontextu – zvláš-
tnym problémom ochrany HKŠ v krajine je ochra-
na nielen objektu či pozemku10, ale veľmi často aj 
vzťahu k ostatným objektom či priestorom.

Ochrana a manažment HKŠ sú pomerne náročné, a to 
predovšetkým preto, že stratili pôvodné funkčné vy-
užitie. Pokiaľ u nich nemožno realizovať konvergen-
ciu na inú funkciu, je ich konzervácia a obnova veľmi 
náročná (napr. na ľudské alebo fi nančné zdroje). Vy-
užitie HKŠ na nové formy využívania (napr. v rozvoji 
rekreácie a cestovného ruchu, kúpeľníctva alebo ob-
chodu) je v súčasnosti celosvetovým trendom.11 

Na Slovensku v  súčasnosti neexistujú špecifi cké 
možnosti ochrany HKŠ. Možno však navrhnúť ma-
nažmentové opatrenia týkajúce sa vybraných typov 
HKŠ v rámci iných postupov, ktoré sú v našich pod-
mienkach bežné a zaužívané, ako napríklad: Program 
obnovy dediny, Krajino-ekologický plán, Projekty po-
zemkových úprav a dokumentácie M-ÚSES a iné.

1.3. Vizuálno-estetický aspekt 
špecifi ckých prvkov – hodnotenie 
charakteristického vzhľadu krajiny
Z hľadiska vizuálneho prejavu krajiny človek nevní-
ma jednotlivé prvky krajiny samostatne, ale ako ce-
lok. Hoci špecifi cké prvky majú na vizuálne vnemy 
pozorovateľa výrazný vplyv, takisto ich treba hodno-
tiť v kontexte okolitého prostredia. Najkomplexnej-
šie sa vizuálnymi prejavmi krajiny zaoberá Metodika 
identifi kácie a hodnotenia charakteristického vzhľa-
du krajiny.12

Metodika je vhodná pre jednotlivé prípady kon-
krétne vymedzených krajín, posudzovanie objektov 
a areálov na lokálnej úrovni až po úroveň regiónov.
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Metodika vychádza z  identifi kácie charakteristic-
kých vlastností krajinného priestoru ako systému 
(štruktúry, funkcie, procesov, významov). Metodický 
postup umožňuje vyhľadávať terminologicky presné 
vyjadrenia vlastností krajiny. Vyhýba sa individuál-
ne neprenosnému hodnoteniu. Neopiera sa primárne 
o subjektivizujúce percepčné, psychologické a esteti-
zujúce princípy, ale predovšetkým o objektívne mož-
nosti vizuálnej semiotiky.13

Z praktického hľadiska sa metodický postup uplat-
ní v  koncepčných dokumentáciách, ktoré obsahujú 
problematiku krajiny, územnom plánovaní (UPD), 
krajinnom plánovaní, projektoch pozemkových úprav 
(PPÚ), posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
(EIA)...14 Jednou z nevýhod tejto metodiky je v súčas-
nosti pomerne malý počet odborníkov, ktorí ju do-
kážu vhodne použiť, lebo je terminologicky aj meto-
dicky značne úzko profi lovaná. Môžeme však vyjadriť 
predpoklad, že v súčasnej praxi je ešte pomerne nová 
a časom sa etabluje a rozšíri.

1.4. Krajinno-ekologický aspekt 
špecifi ckých prvkov
Špecifi cké prvky antropogéneho pôvodu vznikli čas-
to v dávnejšej minulosti, keď bola rozdielna ekono-
micko-spoločenská situácia, značná časť Slovenska 
bola vidiecka krajina primárne s poľnohospodárskou 
funkciou a vývoj druhotnej krajinnej štruktúry (DKŠ) 
prebiehal pomerne kontinuálne. Krajinné prvky boli 
vytvárané s ohľadom na lokálne krajinno-ekologické 
podmienky, čo vytváralo špecifi ckosť jednotlivých re-
giónov Slovenska. Výraznejšie zmeny nastávajú spo-
lu s dramatickou zmenou DKŠ v druhej polovici 20. 
storočia, keď dochádza k  centrálnemu plánovaniu, 
sceľovaniu pozemkov a  unifi kácii krajinných prvkov 
a následne nepriamo aj k výrazným negatívnym do-
sahom na krajinu. 

Na základe týchto problémov sa zintenzívňoval 
aj výskum pôvodných (v  súčasnosti už historických 
a  špecifi ckých) štruktúr a  jeho krajinno-ekologic-
kých prínosov. Na značnej časti územia so špeci-
fi ckými prvkami kultúrnej krajiny sa upúšťa od pô-
vodného hospodárenia na jedinečných zachovaných 
agroštruktúrach, ako napríklad úzkych terasových 
políčkach a od pravidelného kosenia alebo spásania 
terasovaných a aj horských lúk a pasienkov. V dôsled-
ku toho dochádza k  premene ornej pôdy na úhory, 
k  zarastaniu plôch lúk a  pasienkov drevinovou ve-
getáciou a  k  zmenám druhového zloženia pôvod-
ných biotopov. Najmä pôvodné, druhovo pestré luky 
sa postupne menia na jednotvárnejšie lúčne úhory, 
v  ktorých postupne dominuje len niekoľko druhov 
rastlín, zvyšuje sa podiel drevín a  stráca sa ich pô-
vodná druhová pestrosť. Postupne sa strácajú aj nie-
ktoré typy spoločenstiev horských lúk, mezofi lných 
pasienkov a spásaných lúk a vlhkých až podmáčaných 

lúk, ktorých existencia je práve podmienená ich hos-
podárskym využívaním.15

2. Rozptýlený typ osídlenia 
ako špecifi cký prvok krajiny
Historické vidiecke sídelné štruktúry, ktoré sa zacho-
vali do dnešných dní, sú obrazom zložitého histo-
rického vývoja slovenskej sídelnej krajiny, obrazom 
zápasu človeka s  prírodou aj kultúrnych a  sociál-
nych premien spoločnosti. Vytvárajú špecifi cké prvky 
a formy osídlenia, ktoré sa podieľajú na charakteris-
tickom vzhľade mnohých regiónov Slovenska, čoho 
dôkazom sú aj lokálne originálne pomenovania ako 
lazy, štále, rale, pľace, klčoviská, kopánky, nivky, vr-
chy, kopanice a iné.

Predovšetkým v kultúrnej krajine má typ osídlenia 
výrazný vplyv na priestorovú štruktúru funkčného 
využitia krajiny, najmä agroštruktúr a  vytvára jedi-
nečnú krajinnú mozaiku.

2.1. Terminológia 
Špecifi ckým formám osídlenia, za aké sa označuje aj 
rozptýlené osídlenie, sa venuje množstvo odborníkov 
z  radov etnológov, geografov, historikov či krajin-
ných ekológov, architektov a iných profesií už poma-
ly jedno storočie. Za toto obdobie vzniklo množstvo 
synoným rozptýleného osídlenia, ako napríklad ko-
paničiarske, laznícke, roztratené alebo roztrúsené 
osídlenie či chotárne sídla i defi nícií tohto termínu 
líšiace sa od odborného zamerania autora. 

V kontexte tohto príspevku najvhodnejšie vysvet-
lenie pojmov uvádza Huba16: Najvšeobecnejší pojem: 
chotárne sídla – zahŕňajú všetky vidiecke sídelné 
jednotky, ktoré vznikli mimo intravilánu koncentro-
vaného jadra (ústredia) obce, teda v  jej chotári (ex-
traviláne), bez ohľadu na veľkostnú kategóriu a dĺžku 
trvania obývania vrátane sídiel občasných (sezón-
nych). V rámci chotárnych sídel vyčleňuje rozptýlené 
sídla ako podkategóriu trvale obývaných chotárnych 
sídel, a  to bez ohľadu na spôsob ich vzniku (okrem 
poľnohospodárskych aj banícke, uhliarske, remesel-
nícke a  pod.). Kopaničiarske sídla predstavujú pod-
kategóriu rozptýlených sídiel, založených s  cieľom 
obrábať novozískanú poľnohospodársku (kopaničiar-
sku) pôdu, teda na poľnohospodárskej báze.

2.2. Vývoj
Vznik kopaničiarskeho osídlenia na Slovensku súvisí 
s tromi kolonizačnými vlnami – valašskou, horalskou 
(obidve boli pastierske) a kopaničiarskou.

Valašská kolonizácia znamenala osídľovanie hor-
ských oblastí severného a stredného Slovenska pas-
tierskym obyvateľstvom. V začiatočnej fáze valašskej 
kolonizácie v 13. – 14. storočí prichádzali na severo-
východ Slovenska skupiny pastierskeho obyvateľstva 
rumunskej a  ukrajinskej národnosti (valasi). V  15. 

storočí pri jej postupe na západ sa nositeľom valaš-
skej kolonizácie stávalo už domáce, slovenské obyva-
teľstvo, prípadne aj poľské a ukrajinské zo susedných 
oblastí. „Valašským“ zostával už len spôsob zamest-
nania – chov dobytka a pasenie oviec na vysoko po-
ložených horských lúkach (poľany) a lesných pasien-
koch. Valašská kolonizácia sa rozšírila v  severných 
častiach Zemplína, Šariša, Spiša, Oravy a  Trenčian-
skej stolice, na strednom Slovensku v časti Gemera 
a na Horehroní. Valašské obce sa v týchto oblastiach 
zakladali na tzv. valašskom práve, ktoré bolo len 
adaptovanou formou nemeckého (šoltýskeho) prá-
va, prispôsobeného potrebám nových pastierskych 
osadníkov.

Horalská kolonizácia je mladšia, spadá do 17. – 
18. storočia. Horali osídlili najmä územie na hornej 
Kysuci, hornej Orave a časť severného Spiša.

Kopaničiarska kolonizácia znamenala vnútorné do-
osídľovanie horských a podhorských oblastí Sloven-
ska domácim obyvateľstvom v 16. – 19. storočí. Vznik 
kopaničiarskych sídiel súvisel s  veľkým množstvom 
kopaničiarskej pôdy, ktorá bola z materských oblastí 
ťažko prístupná. Preto sa na vzdialených kopaniciach 
stavali sezónne obydlia a hospodárske stavby, ktoré 
sa neskôr stali základom trvalých kopaničiarskych sí-
diel. Ich vytváraním sa súčasne riešila otázka preľud-
nenosti poddanských hospodárstiev v  materských 
obciach. Išlo výlučne o  poľnohospodársku koloni-
záciu sekundárneho rázu. Kulminovala v 18. storočí 
a v prvej polovici 19. storočia, keď vznikla rozhodu-
júca väčšina kopaničiarskych sídiel v  oblasti Kysúc 
a Oravy, Detvy, Malých a Bielych Karpát, Pohronské-
ho Inovca, Tribeča a Vtáčnika.17 

V roku 1961 bolo na Slovensku 166 kopaničiarskych 
obcí s  2 899 kopanicami na ploche 4 640 km2, čo 
znamenalo 9,46 % územia Slovenska.18 V súčasnos-
ti je vznikanie nových kopaníc v podstate nereálne, 
skôr je tu tendencia úpadku kopaníc, respektíve ich 
zánik.19

2.3. Rozptýlené osídlenie a udržateľný rozvoj
Rozptýlené osídlenie predstavuje na Slovensku 
vhodný modelový fenomén na aplikáciu koncep-
cie udržateľnosti, a  to z hľadiska všetkých jej hlav-
ných aspektov – environmentálneho, sociálneho 
aj ekonomického.20 

Z  environmentálneho aspektu má rozptýlený typ 
osídlenia pozitívny vplyv na tvorbu krajiny – pestrá 
a  vyvážená štruktúra využitia zeme z  ekologického, 
ale aj estetického hľadiska. Príznačné je pre ňu časté 
striedanie plôch trávnatej lúčno-pasienkarskej kraji-
ny, enkláv oráčinovej krajiny, lesa a zastavanej plochy 
samotných kopaničiarskych sídiel. Kopaničiarstvo 
sa vyznačovalo dômyselnosťou v  predchádzaní či 
zmierňovaní negatívnych vplyvov a následkov, ktoré 
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odlesňovaním a  intenzifi káciou využitia zeme samo 
spôsobovalo.

Zo sociálneho aspektu prevažujú črty nekorešpon-
dujúce s predstavou udržateľnosti. Svedčí o  tom aj 
fakt historicky relatívne krátkej éry rozvoja kopa-
ničiarskeho osídlenia, ktoré bolo do značnej miery 
núdzovým javom. No odľahlosť, izolovanosť a  eko-
nomické zaostávanie spôsobili zakonzervovanie 
mnohých sociálnych a  kultúrnych archeotypov pre-
javujúcich sa ako ľudová kultúra. 

Z  ekonomického aspektu v  kombinácii materiál-
neho nedostatku s mimoriadnou empirickou znalos-
ťou miestnych prírodných pomerov vznikli neraz ob-
divuhodne úsporné vzorce výroby a spotreby, veľmi 
blízke predstavám o  udržateľnom fungovaní spolo-
čenských jednotiek. Takéto príklady by sme našli od 
sféry hospodárenia s energiou cez dômyselné využí-
vanie miestnych prírodných zdrojov až po prakticky 
bezodpadové hospodárenie.

2.4. Súčasné trendy v manažmente 
rozptýlených osídlení v Európe
Zo súčasného výskumu v európskom priestore21 mož-
no konštatovať, že pojem „rozptýlený typ osídlenia“ 
má v jednotlivých európskych krajinách a v rôznych 
vedeckých a  praktických disciplínach rozdielne in-
terpretácie. Poukazuje na nemožnosť vygenerova-
nia jednotného „európskeho pohľadu“, ale na druhej 
strane to ani nie je žiaduce z  hľadiska snahy o  za-
chovanie lokálnych charakteristických znakov a  od-
lišností. Tento termín v legislatívnych formuláciách 
jednotlivých európskych štátov variruje od problé-
mov obmedzovania nekontrolovateľnej urbánnej 
a suburbánnej urbanizácie, až k konštruktívnemu, ale 
citlivému rozvoju vidieka.

Konkrétny zahraničný príklad:
Projekt udržateľného rozvoja rozptýleného 
typu osídlenia v High Weald v Anglicku
Projekt bol koncipovaný v kontexte Manažmentové-
ho plánu High Weald AONB.22

Hlavná charakteristika územia a tézy:
 – High Weald patrí medzi lokality s najvyššou 
hustotou historických fariem a stavieb v Anglic-
ku starších ako 300 rokov, ktoré sú koncentro-
vané v krajine defi novanej roztrateným typom 
osídlenia.

 – „Roztratenosť“ je charakteristickou črtou, ktorá 
dokázala svoju udržateľnosť v priebehu storočí. 
Pochopenie tohto procesu môže významne pris-
pieť k dosiahnutiu udržateľného vidieckeho osíd-
lenia v súčasnosti.

 – Je veľmi dôležité považovať ráz zástavby za hod-
notu vidieka, ktorá je prínosom pre dosiahnutie 
udržateľnej budúcnosti.

Pre prípravu a implementáciu politík priestorové-
ho plánovania alebo rozvoja vidieka pre roztratené 
typy osídlenia je potrebné vyhodnotiť tri typy kritérií 
udržateľnosti uvedené v diagrame.

Tento projekt je jeden z mála, ktorý sa venuje pri-
márne roztratenému osídleniu a jeho udržateľnému 
rozvoju. Veľkým prínosom je identifi kácia kritérií, 
pomocou ktorých možno navrhnúť optimálny udrža-
teľný rozvoj osídlenia. A  to „typové“ kritériá, ktoré 
možno špeciálne použiť na územiach s vysokou his-
torickou a kultúrnou hodnotou, ale aj „lokálne“ kri-
tériá, ktoré zohľadňujú potreby miestnej komunity. 

Dimenzie pre udržateľný rozvoj: sociálne, 
ekonomické, environmentálne a kultúrne

Kritériá pre určenie zlepšení 
v udržateľnosti, rozdelené na:

„Všeobecné“ kritériá: sociálne, 
ekonomické, environmentálne, kultúrne 
– zásadná súčasť verejnej politiky

„Typové“ kritériá: aplikovateľné na 
špecifi cké typy osídlenia a komunít

Politiky priestorového plánovania 
a rozvoja vidieka pre územia 
s roztrateným typom osídlenia

„Lokálne“ kritériá: atribúty krajiny 
a potrieb miestneho obyvateľstva 
na špecifi ckých lokalitách

Model kritérií ako podkladový materiál pre návrh 
udržateľného rozvoja, aplikáciu v priestorovom 
plánovaní a v rozvoji vidieka na územiach s roztrateným 
typom osídlenia (Owen, Herlin, 2007)23
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2.5. Možnosti inventarizácie a hodnotenia 
rozptýleného typu osídlenia
Ak chceme špecifi cké prvky v krajine zachovať, mu-
síme ich najprv na danom území identifi kovať, určiť 
ich kvalitatívne hodnoty, významnosť jednotlivých 
prvkov, a  len na základe objektívneho posúdenia 
možno navrhnúť následné zakomponovanie v proce-
soch ochrany, manažmentu a tvorby krajiny. 

Na základe skúseností a  hodnotení zo zahraničia 
bol pre špecifi cký prvok krajiny – rozptýlené osíd-
lenie, vypracovaný metodický postup inventarizácie 
a hodnotenia sídelných jednotiek rozptýleného typu 
osídlenia (SJRO), ktorého výsledky môžu byť podkla-
dom pre manažmentové opatrenia s  cieľom ich za-
chovania, udržateľnosti v krajine.
V  metodike boli použité kombinované metódy vi-
zuálnej interpretácie leteckých snímok, terénneho 
mapovania a hodnotenie na základe vopred pripra-
vených formulárov, pričom postup možno zhrnúť do 
nasledujúcich krokov:
1. Prípravné práce – vizuálna interpretácia letec-

kých snímok, štúdium starých literárnych a ma-
pových podkladov s pôvodnými názvami sídel-
ných jednotiek a vytypovanie vhodných lokalít.

2. Terénne mapovanie – overenie prítomnosti SJRO 
na vytypovanej lokalite, zakreslenie do mapových 
podkladov a vyplnenie formulára pre mapovanie 
rozptýleného osídlenia.

3. Grafi cké a štatistické spracovanie údajov – 
v programoch GIS.

Hodnotenie SJRO sa uskutoční na základe vyplne-
ných formulárov, v  ktorých sa hodnotia kvalitatív-
ne atribúty vzťahujúce sa k vzhľadu a stavu krajiny 
(pôvod a  stav domov, stav pozemku, prvky ľudovej 
architektúry, štruktúra osídlenia, prítomnosť HKŠ), 
atribúty vzťahujúce sa k  miestnemu obyvateľstvu 

(obývanosť, ráz lokálnej komunity) a jedinečné prvky, 
ktoré môžu hodnotu sídelnej jednotky zvýšiť alebo 
znížiť.  

3. Prípadová štúdia – Inventarizácia 
a hodnotenie rozptýleného 
osídlenia v k. ú. mesta Čadca
Možnosti hodnotenia špecifi ckých prvkov v  kraji-
ne pre potreby územného a  krajinného plánovania 
v kontexte ich udržateľnosti na území predkladá aj 
nasledujúca prípadová štúdia. Výskum sa realizoval 
v mesiacoch jún – september 2013 na modelovej lo-
kalite k. ú. mesta Čadca a pozostával z nasledujúcich 
metodických krokov:

 – Základná charakteristika územia
 – Mapovanie a analýza rozptýleného osídlenia na 
modelovom území na základe metodiky inventari-
zácie a hodnotenia SJRO

 – Zisťovanie názorov verejnosti formou riadeného 
rozhovoru na vytypovaných lokalitách

 – Výsledky 

3.1. Charakteristika modelového územia
Modelové územie k. ú. mesta Čadca je prirodzeným 
centrom regiónu Kysuce. Leží v  povodí rieky Kysu-
ca. Údolie Kysuce a  jej prítoku Čierňanky má reliéf 
eróznej brázdy, menšie toky vytvárajú hlboké „V“ do-
liny bez nivy. Prevažnú časť územia tvorí vrchovinový 
reliéf, ktorý v južnej a východnej časti prechádza do 
hornatinového reliéfu. Nadmorská výška územia sa 
pohybuje od 405 m n. m. do 906 m n. m. Pre územie 
sú typické svahové poruchy – silná náchylnosť úze-
mia na zosúvanie a intenzívna výmoľová erózia. Úze-
mie je budované prevažne fl yšom, charakterizované 
plytkým obehom podzemných vôd. Do jeho katastra 
zasahuje viacero pohorí: Javorníky, Turzovská vrcho-
vina a Kysucké beskydy. 

Formulár použitý pri inventarizácii sídelných jednotiek 
rozptýleného osídlenia v teréne (Pšenáková, 2014)24
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Údolná časť územia patrí do mierne teplej klima-
tickej oblasti, okrsku mierne teplého, veľmi vlhkého, 
vrchovinového, vyššie položené časti územia patria 
do chladnej oblasti, okrsku mierne chladného.

Krajina je charakterizovaná vysokým stupňom za-
lesnenia, prevažne sekundárnymi smrečinami, ďalej 
trvalými trávnymi porastmi a  roztrúseným typom 
osídlenia, na ktorý sa viažu špecifi cké HKŠ – ma-
loplošné terasovité políčka. Nemožno zabúdať na 
fakt, že v  centre katastra leží okresné mesto Čadca 
s 25 000 obyvateľmi, čiže je to čiastočne urbanizo-
vaná a čiastočne vidiecka krajina. 

Začiatky roztrúseného typu osídlenia sa viažu na 
valašskú kolonizáciu v 16. storočí a v 18. – 19. storo-
čí prebieha tzv. kopaničiarska kolonizácia, keď pan-
stvo osadníkom prideľovalo pásy zeme a takto vytvá-
rali nové sídelné jednotky. Začiatkom 20. storočia 
sa obyvatelia pľacov sťahujú do mesta, pričom táto 
migrácia kulminuje v druhej polovici 20. storočia. 

Tradičné spôsoby hospodárenia na pôde sa postup-
ne prestávajú uplatňovať, v súčasnosti sa vyskytujú 
len zriedkavo. Na miestach bývalej maloplošne ob-
hospodarovanej ornej pôde a bývalých extenzívnych 
aj intenzívnych kvetných lúkach sa začínajú prejavo-
vať rôzne etapy sukcesie a prvky kultúrnej krajiny po-
stupne miznú.

3.2. Mapovanie a analýza 
rozptýleného osídlenia
Mapovanie a  hodnotenie rozptýleného osídlenia sa 
uskutočnilo na základe metodiky uvedenej v kapito-
le 2.5.

Na modelovom území bolo celkovo zistených 
a  zinventarizovaných 63 SJRO, lokálne nazývaných 
„pľace“.

Celková rozloha rozptýleného osídlenia na území 
je 4,92 km2, čo predstavuje 62,8 % z rozlohy intra-
vilánu a 11,4 % z celkovej rozlohy k. ú. mesta Čadca. 

Na základe výsledku štatistického spracovania for-
mulárov hodnotiacich kvalitatívne atribúty SJRO, 
a  to súčtu bodov jednotlivých atribútov sme SJRO 
rozdelili do piatich kategórii (pozri tabuľku). 

Výrazne nadpriemerný typ rozptýleného osídlenia 
– 1. kategória predstavuje lokality najvyššej kvality, 
kde je vo vysokej miere zachovaná autenticita pro-
stredia, no na modelovom území sa nenachádza. 

Najviac zastúpená je 4. kategória – podpriemer-
ný typ RO (38 SJRO) 60 %, nasleduje 3. kategória 
– priemerný typ v počte 15 SJRO, čiže 24 %, násled-
ne 2. kategória – nadpriemerný typ (7 SJRO) 11 %, 
5. kategória – výrazne podpriemerný typ je zastúpe-
ná 3 SJRO, čo predstavuje 5 %. 

Na základe štatistického a mapového spracovania 
možno konštatovať, že nadpriemerne hodnotné typy 
SJRO 2. kategórie sa nachádzajú v prevažne margi-
nálnych častiach katastra na konci dolín, pre ktoré 
sú charakteristické nasledujúce atribúty: zachovalé 
domy vybudované väčšinou pred rokom 1960 prevaž-
ne so zachovalými prvkami ľudovej architektúry, po-
zemky sú obhospodarované, pričom štruktúra osídle-
nia a typické terasové polia sa zachovali v priemere 
na 50 % plochy sídelnej jednotky. V  priemere viac 
ako tri štvrtiny domov je obývaných, pričom počet 
stálych obyvateľov na týchto lokalitách sa vyrovnáva 
počtu sezónnych obyvateľov. 

Práve z hľadiska manažmentu krajiny je potrebné 
zamerať sa na sídelné jednotky 2. a 3. kategórie, lebo 
predstavujú najhodnotenejšie typy rozptýleného 
osídlenia zachovaných na modelovom území a majú 
veľký vplyv na charakteristický vzhľad krajiny.

Najpočetnejšia 4. kategória SJRO má pre zachova-
nie rázu rozptýleného osídlenia najmenší potenciál, 
lebo už v súčasnosti je ráz sídelných jednotiek pod-
priemerný, hranice medzi nimi ťažko rozpoznateľné, 
navonok sa javiace ako kompaktná väčšia sídelná 
jednotka. SJRO 5. kategórie predstavujú pľace, ktoré 
sú v súčasnosti už opustené, domy sú neobývateľné 
a v krátkom časovom horizonte zaniknú. 

3.3. Zisťovanie názorov verejnosti
Po analýze rozptýleného osídlenia na modelovom 
území boli vytypované najhodnotnejšie lokality, lo-
kality 2. kategórie, kde v auguste 2013 prebehol so-
ciologický prieskum formou riadených rozhovorov. 
Na prieskume sa zúčastnilo 19 respondentov, z toho 
bolo 10 žien a 9 mužov, pričom 11 respondentov mali 
na pľaci trvalé bývanie a 8 sezónne – chalupy. Otázky 
boli formulované s  cieľom zistiť názory obyvateľov 
o kvalite bývania na pľaci, o pozitívnych a negatív-
nych stránkach tohto typu sídla a o možnostiach zvý-
šenia kvality ich bývania a života na pľaci.

Kvalitu bývania vníma veľká väčšina responden-
tov pomerne pozitívne, najväčším negatívom sú len 

Kategória Názov Počet bodov na 
základe formulára

Počet SJRO 
v k. ú.

1. Výrazne nadpriemerný typ SJRO 35 – 40 0

2. Nadpriemerný typ SJRO 30 – 34 7

3. Priemerný typ SJRO 25 – 29 15

4. Podpriemerný typ SJRO 20 – 24 38

5. Výrazne podpriemerný typ SJRO 0 – 19 3

Kategorizácia sídelných jednotiek 
rozptýleného osídlenia v k. ú. mesta Čadca 
na základe vyhodnotenia formulárov
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ROZPTÝLENENÉ 
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KATEGORIZÁCIA ROZPTÝLENÉHO 
OSÍDLENIA V K. Ú. ČADCA

 kategória 1
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 kategória 3
 kategória 4
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Percentuálne zastúpenie jednotlivých kategórií sídelných 
jednotiek rozptýleného typu osídlenia (Pšenáková, 2014) 

Mapa rozmiestnenia sídelných jednotiek rozptýleného 
osídlenia a ich kategorizácia 
Autorka: Zuzana Pšenáková, 2014
Podklad: Katastrálna mapa k. ú. Čadca, 2010
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prístupové cesty v zlom technickom stave. Čo sa týka 
obhospodarovania pozemkov, tu sa názory značne lí-
šia. Chalupári zastávajú názor, že pozemky miestnych 
obyvateľov nie sú dostatočne obhospodarované, ak 
na nich trvalo nebývajú, prípadne sa nachádzajú 
v extraviláne a tento trend napreduje v porovnaní so 
situáciou spred dvadsať rokov. Sami dokonca vyvíja-
jú iniciatívu, zabezpečia napríklad pokosenie cudzie-
ho susedného pozemku bez účelu zisku, no aj to sa 
stretne s nepochopením vlastníkov pozemku. Miest-
ni obyvatelia, naopak, tvrdia, že si obhospodarujú 
svoj pozemok, na ktorom bývajú. Ostatné pozem-
ky sa im buď fi nančne neoplatia, alebo ich vlastnia 
s inými rodinnými príslušníkmi a nevedia sa dohod-
núť na jednotnom spravovaní a takisto na predaji ne-
obývaných nehnuteľností, ktoré sú v  súčasnosti už 
v zlom technickom stave. Pokuty za neobhospodaro-
vane pozemku sa zatiaľ neudeľujú. Obidve skupiny 
sa však zhodujú na nedostatočnom obhospodarova-
ní lesného fondu, ktoré má takisto vzostupný trend: 
nevyčistenie plôch od haluzín po výrube, odpadky 
a zlé značenie na turistických trasách, čierne skládky 
v  lese. Príčinu vidia vo vlastníkoch lesných pozem-
kov, ktorí ich nadobudli neetickým spôsobom, čo je 
v  tomto regióne verejné tajomstvo. Mnoho obyva-
teľov dokonca ani nepožiadalo o  reštitúciu pozem-
kov, lebo to bola pre nich nezvládnuteľná byrokracia. 
Väčšina respondentov dôchodkového veku sa zmieri-
la s úpadkom pľacov a považujú ho za nezvratný pro-
ces. Všetci respondenti vnímajú ako veľké pozitívum 
pokojné a tiché prostredie a neprajú si jeho naruše-
nie inými aktivitami.

3.4. Výsledky
Vzhľadom na to, že sa na riešenej lokalite k. ú. mes-
ta Čadca nezachovala žiadna sídelná jednotka rozp-
týleného typu osídlenia najvyššej a najhodnotnejšej 
1. kategórie, je potreba z  hľadiska zachovania tejto 
charakteristickej črty krajiny upriamiť pozornosť na 
lokality 2. a  3. kategórie. Vhodnými manažmento-
vými opatreniami na úrovni územného plánovania, 
lokálnej politiky a  participácie miestnych obyvate-
ľov možno tieto sídelné jednotky na území zachovať 
minimálne v súčasnom stave, v  lepšom prípade ich 
hodnotu zvýšiť.

Pre sídelné jednotky 4. kategórie sa návrh manaž-
mentových opatrení neodporúča, lebo sú už súčasťou 
mesta a nevykazujú znaky rozptýleného osídlenia.

V návrhoch manažmentových opatrení by sa mali 
zohľadniť aj názory verejnosti, z ktorých vyplýva, že 
by sa malo: dôsledne dohliadať na dostatočné ob-
hospodarovanie pozemkov (poľnohospodárskych 
aj lesných), motivovať vlastníkov pozemkov a nehnu-
teľností k ich obhospodarovaniu rôznymi stimulmi či 
sankciami, zlepšiť technický stav prístupových ciest 
a zabezpečiť zachovanie pokojného prostredia.25 

Záver
Problematika špecifi ckých prvkov ako jedinečných 
charakteristických čŕt krajiny s  výrazným vplyvom 
na identitu územia je pomerne málo vedecky spra-
covaná. Z hľadiska spoločensko-historického, krajin-
no-ekologického a vizuálno-estetického ich môžeme 
skúmať v kontexte viac preskúmaných oblastí ako 
súčasť historických krajinných štruktúr a v hodnote-
ní charakteristického vzhľadu krajiny. No pre potreby 
udržateľnosti týchto významných prvkov krajiny je 
potrebné zamerať sa na ne cielene.

 Ako príklad bol vybraný špecifi cký prvok – rozptý-
lené osídlenie v k. ú. mesta Čadca. Na základe vytvo-
reného metodického postupu sme špecifi cké prvky 
– sídelné jednotky rozptýleného osídlenia v lokalite 
identifi kovali, zhodnotili a kategorizovali do piatich 
kategórií podľa významu. Následne sme na nadprie-
merne hodnotných lokalitách zisťovali názory verej-
nosti. Z výsledkov sme stanovili problémové okruhy, 
ktoré budú slúžiť ako podklad pre následné manaž-
metové opatrenia.

Príspevok je súčasťou výskumu v rámci projektu 
LE:NOTRE Thematic Network Project in Landsca-
pe Architecture, tematická oblasť „Heritage and 
Identities“. 
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Budova YMCA v Bratislave
Magdaléna Kvasnicová Do križovatky Šancovej, Žilinskej a Karpatskej ulice sa 

otvára rozložitá monumentálna palácová bratislav-
ská budova YMCA. Jej červené fasády z neomietnuté-
ho tehlového muriva významným spôsobom formu-
jú genia loci štvrte pod Hlavnou stanicou. Budova, 
od roku 2005 poctená statusom národnej kultúrnej 
pamiatky, je prvým sídlom svetového mládežníckeho 
hnutia YMCA postaveným na území kontinentálnej 
Európy.1 Nielen pozoruhodná architektúra, zaujíma-
vá a bohatá minulosť, intenzívny spoločenský život 
v  súčasnosti, odohrávajúci sa v  jej útrobách, ale aj 
nevyjasnené vlastnícke vzťahy, vyvolávajú otázky, aká 
bude jej budúcnosť. 

Hoci po zmene politických pomerov sa v apríli 1990 
YMCA v Československu obnovila, skonfi škovaný ma-
jetok vrátane budovy v Bratislave sa (zatiaľ) združe-
niu z viacerých objektívnych aj subjektívnych dôvo-
dov nevrátil.2 Od roku 2008 je správcom budovy 
nadácia Intenda, ktorá po jej prevzatí verejne prezen-
tovala záujem budovu zveľaďovať a využívať v pros-
pech mladých ľudí. V roku 2013 – v roku 90. výročia 
otvorenia budovy – nadácia Intenda iniciovala príp-
ravné práce súvisiace s obnovou budovy, medzi iným 
aj pamiatkový architektonicko-historický výskum, 
výsledky ktorého sú prezentované v príspevku.3

Príchod hnutia YMCA na Slovensko
Prvé kontakty s  Čechmi a  Slovákmi nadviazali sek-
retári americkej YMCA medzi československými legi-
onármi v Rusku, vo Francúzsku, v Taliansku a v Ame-
rike. Spolu s  nimi prišli v  decembri roku 1918 do 
mladej republiky a  zapôsobili svojou dobrovoľnou 
a  nezištnou činnosťou. Ich príchodu napomáhali aj 
vynikajúce osobnosti z kruhu sympatizantov a pria-
teľov YMCA – prvý československý prezident Tomáš 
Garrigue Masaryk s manželkou. Prvý ústredný výbor 

YMCA v  Československu bol založený v  roku 1921. 
V krátkom čase sa formovala početná sieť mestských 
združení YMCA v  Prahe, Hradci Králové, v  Liberci, 
Kladne, Plzni, Českých Budějoviciach, Znojme, na 
Slovensku v Bratislave, v Lučenci a v Banskej Bystrici. 

Desať rokov po vzniku YMCA mali všetky miestne 
združenia „... svoje vlastné účelne postavené, prie-
stranné a vkusné budovy, opatrené príjemnými miest-
nosťami pre všetky potrebné miestnosti pre všetky 
potrebné činnosti. Majú okrem spoločenských miest-
ností i  zväčša tak zv. svobodárne, domovy, cafeterie, 
stravovne, telocvične, hrištia, niekde i  bazény a  let-
né tábory v Čechách u Soběšína na Sázave a na Slo-
vensku v Orave a novšie i na iných miestach“.4 Dru-
hú budovu YMCA na Slovensku postavili v Lučenci 
v rokoch 1923 – 1925 podľa projektu Milana Michala 
Harminca, palác YMCA v Prahe podľa projektu archi-
tekta Hniličku postavili dokonca až v rokoch 1925 – 
1928, tretiu budovu na Slovensku v Banskej Bystrici 
až v tridsiatych rokoch 20. storočia. V tom čase bra-
tislavské združenie zaujímalo, čo do aktivít, najväčšie 
rozvrstvenie medzi dvanástimi združeniami YMCA. 
Bezpochyby mu to umožňovala aj veľkoryso rieše-
ná a  funkčne vybavená nová budova na Ulici valy 
(dnešná Šancová). Čo predchádzalo jej vybudovaniu 
a slávnostnému otvoreniu v roku 1923? 

Situácia pred vznikom budovy YMCA
Do Bratislavy prišla YMCA s  československým voj-
skom vo februári 1919. Vo vojenských barakoch pri 
Dunaji zriadila prvý vojenský domov a na Laurinskej 
ulici číslo 8 ústredie, ktorého úlohou bolo spravovať 
vojenské domovy na území celého Slovenska, kto-
rých bolo v  rokoch 1919 – 1921 dvadsať. Prvé zdru-
ženie s vlastnými stanovami sa ustanovilo 24. júna 
1920 pod názvom Železničná a  poštovná YMCA 
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v Bratislave. Na pozemku obytného domu železničia-
rov na Jelenej ulici 1 vystavili veľký stan, ktorý slúžil 
v tom čase železničným a poštovým zamestnancom 
ako domov.5 K realizovaniu rozmáhajúcej sa činnosti 
bolo treba vytvoriť vhodné, stabilné a funkčné pries-
torové zázemie. Provizórne sídlo na Laurinskej ulici 
a  prenajaté priestory roztrúsené po meste sťažova-
li možnosť naplno rozvinúť aktivity etablujúceho sa 
združenia. 

Pozemok, ktorý pre novú budovu vybrali, sa na-
chádzal na severovýchodnom okraji širšieho historic-
kého jadra mesta v  miestach bývalého vonkajšieho 
opevnenia Bratislavy. Plochu parcely zaberali úžitko-
vé zeleninové záhradky tvoriace hospodárske zázemie 
robotníckej kolónie domov, ktoré dal poniže kúpené-
ho pozemku postaviť v roku 1894 známy bratislavský 
fi lantrop barón Juraj von Schulpe. Osadu tvorilo päť 
jednoposchodových domov, knižnica, kasíno a škola. 

Vznik budovy YMCA
Budovu YMCA pre železničných zamestnancov v Bra-
tislave začali stavať v roku 19206 a koncom roka 1923 
bola budova slávnostne otvorená.7 Plány vypracoval 
vtedajší zamestnanec stavebného oddelenia III. Ria-
diteľstva štátnych dráh mladý moravský architekt 
Alois Balán (1891 – 1960). Je viac ako isté, že na príp-
rave konceptu riešenia budovy participovali poradco-
via americkej YMCA, ktorá sa z veľkej časti podieľala 
na fi nancovaní celého projektu. Dôkazom je nielen 
podpis sekretára YMCA Earla Edwarda Dilleya na plá-
noch pre stavebné povolenie, ale aj účasť amerických 
delegátov vo výbore pre stavebné záležitosti YMCA.8 
Keďže to priestorové danosti pozemku umožňovali, 
na umiestnenie všetkých požadovaných a z hľadiska 
funkcie rôznorodých nárokov Balán zvolil palácovú 

architektúru na pôdoryse nepravidelného písmena 
„U“ s typickými atribútmi: symetrickou trojkrídlovou 
dispozíciou, s  architektonicky zdôrazneným čelným 
krídlom, diagonálne zovretým postrannými uličný-
mi krídlami, s  hierarchickým výškovým usporiada-
ním jednotlivých podlaží (druhé nadzemné podlažie 
riešené ako reprezentačné piano nobile), v  strednej 
osi situovaným hlavným vstupom do objektu a  si-
tuovaním významovo ťažiskových priestorov repre-
zentačného schodiska a veľkej spoločenskej sály do 
stredu dispozície čelného krídla. Predpolie hlavnej 
spoločenskej sály vytvára reprezentačná stĺpová hala 
rozšírená o terasu. Z hľadiska výtvarnej výzdoby bola 
týmto priestorom venovaná najväčšia pozornosť: de-
koratívne štukové zrkadlá v rondokubistickom štý-
le, dekoratívna keramická dlažba, profi lovaný sokel 
a zábradlie schodiska z umelého kameňa, maľovaná 
rastlinná ornamentika inšpirovaná ľudovým orna-
mentom. Zo schodiskovej haly a priľahlých priesto-
rov si možno urobiť najlepšiu predstavu o dobovom 
umeleckom vkuse a štýlových preferenciách objedná-
vateľov aj samotného architekta, v tom čase ovplyv-
nenom hnutím národného štýlu a rondokubizmom. 

Tradičný a  na tie časy konzervatívny historizujú-
ci exteriér s vysokým rádom a rizalitmi, ukončenými 
trojuholníkovým štítom Balán modernizoval použi-
tím pohľadového tehlového neomietnutého muri-
va. V prvom dvadsaťročí 20. storočia uplatnenie ne-
omietnutého muriva bolo jednou z  ciest hľadania 
východiska z pretrvávajúceho historizmu, najmä pod 
vplyvom súdobej nemeckej a holandskej architektúry 
(Henrik P. Berlage, Peter Behrens), obľúbenej a na-
sledovanej v  českom prostredí (Jan Kotěra, Otakar 
Novotný).

Budova YMCA, 1923. Zdroj: www.budovaymca.sk

Budova YMCA v Bratislave. Foto: Iva Paštrnáková, 2013.
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Pozoruhodnou bola konštrukcia oceľového krovu 
nad veľkou spoločenskou sálou, ktorý nesie jej seg-
mentovú klenbu a  riešenie odvetrávania ústiace do 
podstrešia. O  tom, že aj spoločenská sála bola do-
plnená výtvarnou výzdobou v rondokubistickom štý-
le svedčia zachované piliere empory s dekoratívnymi 
hlavicami, t. č. skryté pod sekundárnym obkladom 
pokrývajúcim zvislé a  vodorovné nosné konštruk-
cie. Nepriamym dôkazom potenciálnej výtvarnej vý-
zdoby aj klenby spoločenskej sály, ktorú bude treba 
v  budúcnosti overiť je rytmický sled segmentových 
klenbových pásov, zakreslený na historickom plá-
ne druhého nadzemného podlažia z  roku 1933. Dá-
tum začatia a dokončenia stavby možno určiť presne 
a spoľahlivo vďaka archívnym dokumentom (vydanie 
stavebného povolenia, základný kameň zabudovaný 
na severozápadnom nároží budovy, pozvánka na sláv-
nostné otvorenie) medzi roky 1920 – 1923. 

Nová budova nestačila pokryť všetky aktivity zdru-
ženia, najmä športovú a telovýchovnú činnosť, a pre-
to sa rozhodli v  roku 1926 pokračovať vo výstavbe 
a  v  roku 1927 dokončili druhú časť s  telocvičňou, 

ktorá nadviazala na uličné krídlo do Šancovej. Pre-
dĺžením tohto uličného krídla nadobudol objekt pô-
dorys písmena „U“ a zavŕšil sa jeho hmotový a dispo-
zičný vývoj.9 

Funkčné využitie budovy:
V čase vzniku budovy v Bratislave mala architektúra 
budov YMCA už svoju tradíciu a Balán mohol využiť 
dovtedajšími aktivitami hnutia osvedčené riešenia 
a  typologické vzory.10 Veľkorysý koncept novej bu-
dovy, do ktorej architekt premietol dlhoročné skú-
senosti americkej YMCA, poskytoval priestory, ktoré 
umožnili plne rozvinúť všestranné činnosti združe-
nia: učebne, prednáškové miestnosti, telocvičňu so 
zázemím (prezliekarne, sprchy, sanita), veľkú poly-
funkčnú sálu pre kino, divadelné predstavenia, väč-
šie zhromaždenia, koncerty. 

Budova poskytovala priestory na rôznu klubovú 
a  záujmovú činnosť. Týmto aktivitám slúžila jed-
na veľká miestnosť na spoločenské zhromaždenia, 
herne na prvom poschodí v  uličnom krídle orien-
tovanom do Karpatskej ulice, tri menšie klubovne, 

Budova YMCA v Lučenci (1923 – 1925) Schulpeho kolónia. Zdroj: http://budovaymca.
sk/2013/02/24/bratislavska-ymca-a-juraj-von-schulpe/

Slávnosť kladenia základného kameňa. 
Zdroj: Ročenka 1933.

Pozvánka na otvorenie budovy YMCA.
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fotoklub s dvoma fotokomorami; modelárska dielňa 
a kníhviazačská dielňa. Podpore a rozvoju intelektu-
álnych schopností slúžila knižnica a čitáreň s dvoma 
samostatnými oddeleniami pre mládež a dospelých. 
N Na prelome dvadsiatych a tridsiatych rokov v zim-
ných mesiacoch čitáreň navštevovalo 600 osôb (!) 
denne.11 V priestoroch krídla do Šancovej sa rozvíja-
la telovýchova. Prostredníctvom YMCA boli uvedené 
prvýkrát na Slovensko nové športové hry – basket-
bal, volejbal, rugby, rozvíjané gymnastika, šerm, pin-
gpong a plávanie. Telocvičňa slúžila aj iným klubom, 
spolkom, skupinám, napríklad športovému klubu ŠK 
Bratislava.12. V priestoroch budovy mohla YMCA roz-
víjať sociálnu činnosť, najmä poskytovať cenovo prí-
stupné ubytovanie a nocľahy v slobodárni na treťom 
a  štvrtom nadzemnom podlaží či lacné stravovanie 
v jedálni. Jednolôžkové až štvorlôžkové izby so spo-
ločnými sanitárnymi zariadeniami situovanými po 
stranách stredného traktu čelného krídla poskytovali 
bývajúcim slušný štandard.13 Výstavbou vlastnej bu-
dovy YMCA získala významné postavenie medzi so-
ciálnymi ustanovizňami poprevratovej Bratislavy.14

Sekundárne stavebné úpravy 
Budova po dokončení prístavby kapacitou a  mno-
hotvárnosťou priestorov vyhovovala potrebám zdru-
ženia a  vytvorila ideálne prostredie na rôznorodé 
činnosti, ktoré sa mohli v jej priestoroch naplno roz-
víjať až do núteného ukončenia činnosti v roku 1951. 
Svedčí o tom aj skutočnosť, že v priebehu nasledujú-
cich rokov sa jej základný dispozičný rozvrh nemenil 
a  realizovali sa len menšie stavebné úpravy a tech-
nické zásahy vyvolané základnou údržbou a  prak-
tickými potrebami prevádzky: napríklad adaptácia 
priestoru javiska v spoločenskej sále v roku 1934, vý-
stavba závetria pri hlavnom vchode do budovy v roku 
1937, osadenie reklamného štítu, svetelnej reklamy 
a podobne. 

Významnejším impulzom pre stavebnú činnosť 
v  rokoch 1945 – 1946 bolo poškodenie budovy po-
čas druhej svetovej vojny. Dočasný pobyt poľnej vo-
jenskej nemocnice v jej priestoroch nemal za násle-
dok len zničenie archívu a  vnútorného zariadenia, 
ale aj fyzického poškodenia samotnej budovy, najmä 
stien, dverí a oblokov.15 Povojnová obnova sa obme-
dzila na najnevyhnutnejšie stavebné zásahy, ktoré 

by umožnili skoré pokračovanie činnosti YMCA. Slo-
bodné rozvíjanie verejnoprospešnej činnosti združe-
nia YMCA v opravenej budove sa prerušilo po zmene 
politického režimu v  máji 1948. Uvalenie národnej 
(vnútenej) správy viedlo neodvratne k  utlmeniu 
a  zániku združenia, ktorého majetok vrátane bu-
dovy YMCA prevzal Slovenský ústredný výbor ČSM 
v Bratislave.

V  réžii Slovenského ústredného výboru ČSM sa 
v  polovici šesťdesiatych rokov 20. storočia reali-
zovalo rozšírenie priestorov suterénu v  súvislosti 
s  modernizáciou vykurovacieho systému. Súčasťou 
stavebných prác bola aj modernizácia veľkej spolo-
čenskej sály na kino. Významovo a funkčne ťažiskový 
priestor budovy adaptovali na jednu z najmodernej-
ších a funkčne najprogresívnejších kinosál vo vtedaj-
šom Československu. Po rekonštrukcii v roku 1965 tu 
fi lmom Lietajúci Clipper otvorili prvé širokouhlé pa-
noramatické kino so stereozvukom v Československu.

Stavebné úpravy pokračovali komplexnou obnovou 
celej budovy na prelome šesťdesiatych a  sedemde-
siatych rokov 20. storočia. Rozsiahlu obnovu realizo-
vali na základe projektovej dokumentácie z decembra 

Budova YMCA, fasáda do Karpatskej, 1920. AMB Bratislava

Budova YMCA, situácia, mierka 1 : 500, 1920. 
AMB Bratislava



VÝSKUM NAVRHOVANIA

26 ALFA 2 ¦ 2014

1968, ktorú vypracovalo projekčné stredisko Brati-
slavského stavebného podniku (autori projektu Ing. 
Patejdlová, Ing. Rašlová). Obnovovacie práce sa vý-
znamnejšie nedotkli pôvodného dispozičného rieše-
nia. V tomto čase zrušili prejazd a realizovali s tým 
súvisiace stavebné úpravy v  strednej časti uličné-
ho krídla do Šancovej. Zatiaľ čo pôvodná priestoro-
vá koncepcia zostala zachovaná, predmetná obno-
va čiastočne zmenila pôvodný štýlový výraz budovy 
kompletnou výmenou okenných a vstupných výplní, 
ktoré nahradila novými, zjednodušenými – rešpekto-
vala základnú konštrukciu okien, ale redukovala hus-
totu členenia a profi láciu pevných častí konštrukcie. 
Ďalším dôležitým zásahom, ktorý narušil pôvodný 
ráz interiérových priestorov, bola výmena podláh.

Zmena spoločenských pomerov po roku 1989 mala 
dosah aj na zvýšenie intenzity stavebnej činnosti 
v  budove. Striedajúci sa nájomníci si živelne pris-
pôsobujú priestory objektu podľa vlastného vkusu 
a  potrieb bez rešpektovania pôvodnej architektúry. 
Stavebné úpravy sa týkajú osadzovania nových prie-
čok, zmien otvorov, zamurovania, respektíve zaslepe-
nia pôvodných vstupov, výmeny starých vstupných 
výplní, kladenia nových podláh, znižovania stropov, 
obkladania nosných stien rôznymi materiálmi, mo-
dernizácie hygienických priestorov atď. Za danej si-
tuácie je pozitívne, že žiadne stavebné úpravy sa 
nedotkli architektonicky a výtvarne hodnotných ko-
munikačných priestorov, ktoré si napriek intenzívne-
mu stavebnému prispôsobovaniu zachovávajú svoj 
pôvodný štýlový ráz. 

Budova YMCA v dejinách modernej 
architektúry 20. storočia
Historický význam budovy YMCA spočíva predovšet-
kým v  jej postavení ako prvej budovy združenia na 
pôde kontinentálnej Európy. Hoci vedenie združenia 
a iniciatívy na jeho šírenie na území Československa 
vychádzali z pražského centra z prostredia legionár-
skeho hnutia a  bratislavská pobočka bola organi-
začne podriadená Prahe, viaceré priaznivé okolnosti 
umožnili rýchle postavenie vlastnej budovy v Brati-
slave. Určite projektu pomohla tunajšia situácia po 
prevrate v  roku 1918, keď v  novovzniknutej Česko-
slovenskej republike prepukol čulý stavebný ruch, 
ktorý najmä v Bratislave nasadil vysoké tempo. Kvô-
li defi citu odborných pracovníkov prišlo na Sloven-
sko mnoho českých úradníkov a odborníkov vrátane 

architektov, odchovancov českej ČVUT, respektíve 
VŠUP architekta Jana Kotěru. Medzi nimi v roku 1919 
ako štátny zamestnanec železníc aj Alois Balán, ab-
solvent ČVUT v  Prahe (1914). Búrlivo stavebne sa 
rozvíjajúca Bratislava mu poskytla toľko pracovných 
príležitostí, že po niekoľkých rokoch v štátnych služ-
bách si mohol otvoriť architektonickú kanceláriu 
spolu s architektom Jiřím Grossmannom.

Pri hodnotení architektúry bratislavskej budovy 
YMCA vystupuje do popredia jej štýlová ambivalen-
tnosť. Štýl architektúry nesie viacero inšpirácií: čerpá 
z historických zdrojov a súčasne refl ektuje aktuálne 
pohyby na súdobej architektonickej scéne. Začiatkom 
dvadsiatych rokov 20. storočia v súvislosti s euforic-
kým vítaním a naplnením túžob samostatného štá-
tu ovládla českú architektúru silná nacionálna vlna, 
ktorá sa prejavila dekorativizmom hľadajúcom inšpi-
ráciu a vzory v ľudovom výtvarnom umení a ovplyv-
nenom doznievajúcim kubizmom, pričom sa prejavila 
vo všetkých odboroch umeleckej práce. „Dekorativis-
mus, vyjadřující smysl výtvarné potence čsl. Lidu, měl 
nahradit domýšlení architektonických funkcí a  měl 
současně pomoci k vyvrcholení národní zralosti“, na-
písal Otakar Nový.16 Podľahli mu aj rešpektované 
osobnosti českej architektonickej scény a čelní pred-
stavitelia ofi ciálnej kultúry novovzniknutého štátu 
Pavel Janák a Jozef Gočár. 

Táto krátka štýlová vlna neobišla ani prvé kro-
ky mladého absolventa architektúry Aloisa Balána, 
ktorý si v  tom čase formoval svoje architektonické 
postoje a  rukopis. Okrem vlastnej vily v  Bratislave 
z roku 1923 je toho dokladom aj budova YMCA, jeden 
z prvých realizovaných projektov autora. Architektú-
ra budovy svojím nevyhraneným slohovým výrazom 
a miestami nezvládnutým funkčno-priestorovým rie-
šením prezrádza ešte názorovo nevyzretého a neisté-
ho autora, ktorý ľahšie podlieha dobovým trendom, 
ochotne preberajúc existujúce vzory. Znalec diela 
Balána a Grossmanna Antonín Hořejš to vysvetľuje 
tým, že Balán navrhuje budovu popri svojich pracov-
ných povinnostiach štátneho zamestnanca. „Ten mo-
ment je právě dost tíživý“, píše. „Nepřipouští rozletu 
a přenáší se téměř do celého rozvrhu projektu, který 
jde nad sily mladého architekta. Vzdoruje sice všem 
vlyvum, chce být samostatný, novost řešení exterie-
ru je problémem duležitějším než ostatní. Snaha po 
původnosti neprospěla věci, ale umožnila vyzkouše-
ní síly. Přesto koncepční jistota, opřená o  studium 

Hlavica piliera empory, spoločenská sála, prvé poschodie, 
súčasný stav. Foto: Magdaléna Kvasnicová, 2013

Základný kameň YMCA. Foto: Magdaléna Kvasnicová, 2013

Herne na prvom poschodí. Zdroj: Ročenka 1933. Čitáreň časopisov. Zdroj: Ročenka 1933. Bývalá telocvičňa, v súčasnosti A4 – nultý 
priestor. Zdroj: Ročenka 1933.
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Schodisková hala na prvom poschodí: 
stav v roku 1933 a v roku 2013

palácové architektury, vede k  zvládnutí aspoň neko-
lika problému: velkého sálu a  schodiště. Malebnost 
pruhledu a  touha po barevném vyslovení prozrazují 
malířské záliby autora, který s nadšením zamění pro-
porční a  dimesionální rovnováhu za barevný akord 
projektu.“17 Pri hodnotení desať rokov architekto-
nickej práce dvojice, píše Antonín Hořejš o dobovej 
situácii na ďalšej strane: „Jako většině architektů, 
žijících v Bratislavě, odkázaných na práce rázu druž-
stevního anebo stavby veřejné, nedostalo se příleži-
tosti k experimentaci, kterou často umožní stavebník 
soukromý. Úřad pravidelně předpisoval a  úřad také 
korigoval. Hospodářské ohledy nutily k  nejúporněj-
ší šetrnosti a  stavebníci jen zřídka připustili použití 
nových, ne plně vyzkoušených materiálu a  jen s ná-
mahou přijímali podněty k nové organisaci půdorysu 
a celé budovy.“ 18 Uvedené platí aj pre budovu YMCA, 
v ktorej architekt musel sledovať praktické požiadav-
ky stavebníka, ktorý síce disponoval dostatočnými 
fi nančnými prostriedkami navyše, ale snažil sa ich 
uplatniť maximálne účelne, striedmo a  pragmatic-
ky. Otázkou zostáva, nakoľko bol Balán nútený re-
špektovať požiadavky americkej strany, ktorá bola do 
projektu fi nančne, ale aj koncepčne zainteresovaná. 
Úlohou zadania bolo vytvoriť architektonický rámec 
rôznorodým činnostiam združenia, vytvoriť „poly-
funkčné“ centrum, ktoré v čase, keď Balán pracoval 
na zákazke, malo už vytvorenú tradíciu a overenú ty-
pológiu. Treba pritom konštatovať, že architektúra 
amerických budov združenia YMCA bola konzervatív-
na a používala historizujúci tvaroslovný aparát. 

Podľa Hořejša hlavný efekt budovy „... byl zakotven 
do barevnosti režného zdiva a jeho plastických profi -
lu“. Dôrazom na riešenie exteriéru plastickou a fareb-
nou akcentáciou fasád, tradičnou strechou so štítom, 
použitím dekoratívnych detailov v interiéri sa zapojil 
do línie reprezentovanej Janákom a Gočárom. Deko-
ratívne spriaznenie s  Gočárovým ornamentalizmom 
nekončí ani s  projektom vlastnej vily z  roku 1924, 
ani s domami pre poštových úradníkov na Šancovej 
a Legionárskej ulici. Zlomom v Balánovom rukopise 
sa stala až budova Riaditeľstva štátnych dráh (pro-
jekt 1924 – 1925; realizácia 1925 – 1927), kde pod-
ľa Hořejša ešte doznieva dekorativizmus, hoci už na 
funkcionálnej kostre.19 

Použitie neomietnutého tehlového muriva ako 
hlavný atribút budovy si všímajú všetci autori ana-
lyzujúci architektúru budovy YMCA. Architektovi La-
dislavovi Foltynovi, sympatizujúcemu podobne ako 
Antonín Hořejš s  myšlienkami moderného hnutia, 
pripadala konzervatívna, lebo odrážala všeobecný 
prevažujúci cieľ povojnovej architektúry orientova-
ný na dedičstvo a aj Balán, napriek snahe odolávať 
všetkým vplyvom, využil tradičnú osnovu palácovej 
architektúry. Uplatnenie  farebnosti neomietnutého 
muriva a plastických profi lov z tehál, ktoré tvorili mo-
tívy výtvarného riešenia a celé dielo mu pripomínalo 
„... určité znaky novoklasicistického amerikanizmu“.20 
Miernejší postoj k architektúre budovy zaujímajú vo 
svojej syntetickej panoráme architektúry 20. storo-
čia Matúš Dulla a  Henrieta Moravčíková, ktorí pri 
hodnotení vyzdvihujú najmä použitie tehlového mu-
riva na fasádach objektu. Podľa autorov „... architekt 

práve vonkajškom svojho diela chcel dobovo charak-
teristicky proklamovať svoju modernosť“.21

V  súčasnosti, po skúsenosti s  architektúrou 
20. storočia, v čase prehodnocovania významu archi-
tektúry 19. storočia a situácie, keď sa aj architektúra 
moderného hnutia stala tradíciou, by sme sa mohli 
aj na architektúru budovy YMCA pozrieť zhovieva-
vejším pohľadom. Hoci architektúre budovy YMCA 
možno vytknúť všeličo, trvalou hodnotou zostáva 
pôvodná koncepcia centrálneho monumentálneho 
schodiska, štýlová originalita rondokubistických prv-
kov a uplatnenie neomietnutého muriva s využitím 
kreatívneho potenciálu tehly ako prostriedku plas-
tického výtvarného detailu či oceľová konštrukcia 
krovu nad spoločenskou sálou. Pozitívne treba hod-
notiť urbanistickú koncepciu: situovanie budovy na 
trojuholníkovú parcelu a orientáciu jeho hlavnej čel-
nej fasády do križovatky, čo určilo jej monumentálne 
a  významovo ťažiskové postavenie v  urbanistickom 
priestore. Navyše, neomietnutým murivom fasád bu-
dova dobre zapadla do existujúceho architektonické-
ho kontextu v susedstve robotníckych bytových teh-
lových domov zo začiatku 20. storočia. Koniec koncov 
aj pri porovnaní budovy v Bratislave s architektúrou 
YMCA v Európe či na severoamerickom kontinente si 
bratislavská budova YMCA nevedie zle.

Osobitne treba zdôrazniť jedinečné postavenie bu-
dovy YMCA v dejinách modernej slovenskej architek-
túry z  hľadiska formovania nového typologického 
druhu, ktorému sa otváralo 20. storočie – polyfunkč-
nému mestskému centru so sústredením admini-
stratívnej, obytnej, kultúrnej, športovej, vzdelávacej, 

Detail fasády YMCA. Foto: Magdaléna Kvasnicová, 2013
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sociálno-charitatívnej, voľnočasovej a  ďalších fun-
kcií v jednej budove. Do rodiacej sa modernej sloven-
skej architektúry prináša nový program – formulo-
vaný síce ešte tradičným architektonickým jazykom, 
ale poskytujúci priestorový rámec aktivitám, ktoré 
reagujú na aktuálne spoločenské potreby rýchlo sa 
rozvíjajúcej industriálnej spoločnosti. V tomto zmys-
le predstavuje budova YMCA nielen most medzi tra-
díciou a modernou, ale aj významný míľnik na ceste 
formovania modernej urbánnej kultúry 20. storočia. 
Zadanie na svoju dobu pokrokové, nové, ktorému ako 
ukazuje súčasný pulzujúci život bratislavskej budovy 
YMCA, patrila budúcnosť. 

Budúcnosť budovy YMCA 
Najväčším problémom architektonických pamiatok 
je nájsť a dať funkčnú náplň dosluhujúcim a schát-
raným historickým budovám, ktorá by dala nový 
zmysel ich ďalšej existencii a zabezpečila ich trvalú 
udržateľnosť aj v  budúcnosti. Ukazuje sa, že nie je 
natoľko prvoradé pamiatku opraviť a  obnoviť, ako 
skôr zabezpečiť, či udržať jej užitočnosť zmysluplnou 
funkciou. Svedčia o  tom mnohé chátrajúce, často 
veľmi pozoruhodné objekty, ktoré stratou pôvodnej 
funkcie strácajú opodstatnenosť či šancu pre svoju 
ďalšiu existenciu – v súčasnosti snáď najkrikľavejšie 
objekty industriálneho dedičstva, hoci ohrozeniu sú 
z tohto dôvodu vystavené aj ďalšie významné, typo-
logicky rôznorodé, architektonicky aj historicky hod-
notné objekty: kostoly, hradby, meštianske domy, 
kaštiele, fortifi kačné stavby, rovnako objekty ľudo-
vej architektúry či objekty modernej architektúry 
20. storočia.

Zdá sa, že uvedený problém sa budove YMCA vzác-
nou zhodou okolností vyhol. V živote mestskej štvrte 
pod Hlavnou stanicou, ale aj v spoločenskom a kul-
túrnom živote Bratislavy bola a je budova YMCA už 
vyše 90 rokov špecifi cký fenomén. Nielen vďaka vý-
raznej architektúre, formujúcej genius loci tejto časti 
hlavného mesta, vďaka historickému významu budo-
vy YMCA ako prvej v kontinentálnej Európe či vďaka 
symbolickému významu budovy ako bývalého sídla 
zakázaného združenia kresťanských mladých mužov 

YMCA v Československu a promotora anglo-americ-
kej kultúry a civilizácie v strednej Európe, ale najmä 
vďaka významu činností, ktoré hnutie YMCA inici-
ovalo v jej priestoroch pre dejiny slovenskej kultúry 
(klub fotografov amatérov YMCA), slovenského špor-
tu (uvedenie basketbalu, volejbalu, rugby na Sloven-
sko), charitatívnej a  sociálnej práce, kresťanského 
a občianskeho aktivizmu, dejín školstva, ale aj vďaka 
životu, ktorý sa odohráva v predpolí a medzi múrmi 
budovy aj v 21. storočí. V posledných rokoch sa budo-
va YMCA stala symbol alternatívnej kultúry, dobrej 
zábavy... V popoludňajších a najmä vo večerných ho-
dinách sa budova mení na bzučiaci úľ. Paralelne pre-
biehajúce podujatia priťahujú početné davy najmä 
mladých ľudí. V súčasnosti predstavuje bývalá budo-
va YMCA rušné a intenzívne využívané spoločenské, 
kultúrne komunitné centrum, zamerané na rôznoro-
dé skupiny mladých ľudí. V budove sídli viacero orga-
nizácií, občianskych a umeleckých združení (hudob-
ná akadémia Musicana, Dezorzovo bábkové divadlo, 
združenie A4 – nultý priestor, zamerané na tvorbu 
a  produkciu súčasného umenia), hudobné kluby 
(MMC, Randal, chilloutový klub Hopkirk s vlastnou 
kultúrnou dramaturgiou...). Okrem toho sa v budove 
nachádza niekoľko kaviarenských prevádzok, admi-
nistratívne priestory rôznych fi riem a apartmány na 
treťom a štvrtom poschodí. 

Intenzívne využívanie objektu svedčí o potenciáli 
historickej budovy YMCA, ktorej priestory aj v  no-
vom storočí v podstatnej miere napĺňajú funkcie, pre 
ktoré ju postavili. Súčasné využitie budovy ako po-
lyfunkčné spoločensko-kultúrne, vzdelávacie, komu-
nitné, administratívno-obytné mládežnícke centrum, 
hoci s menším akcentom na verejnoprospešnú a cha-
ritatívno-sociálnu prácu, je kompatibilné s  pôvod-
nou funkčnou náplňou objektu, čo vytvára základný 
predpoklad na zachovanie jej pamiatkových hodnôt. 
Rôznorodosť nájomcov, mnohostrannosť aktivít, ži-
velnosť a  štýlová pestrosť adaptácií jednotlivých 
priestorov, ktorým dáva architektonický rámec his-
torická budova YMCA, prepožičiava objektu nezame-
niteľný ráz, slobodomyseľnú a spontánnu atmosféru 

a  jedinečnosť genius loci. Opotrebovaná budova si 
vyžaduje generálnu obnovu. Z  hľadiska technické-
ho stavu si vyžaduje opravu najmä strechy a fasády 
budovy a  modernizáciu zastaranej technickej infra-
štruktúry. Vyzvaná architektonická súťaž, iniciovaná 
súčasným správcom v roku 2012, signalizuje záujem, 
situáciu riešiť.22 

Otázkou však zostáva, do akej miery sa po kom-
plexnej obnove budovy podarí udržať súčasnú spon-
tánnosť, otvorenosť a  fl exibilitu síce ošumelej, ale 
pulzujúcim životom naplnenej historickej pamiatky. 
Pre záchranu pamiatky bude dôležité usmerniť živel-
né a chaotické zásahy do stavebnej štruktúry objektu 
a zasadiť ich do koncepčného rámca. Zdá sa, že sú-
časný vlastník si uvedomuje svoj záväzok a  zodpo-
vednosť a v zámere budúcej stratégie rozvoja budovy 
sa snaží refl ektovať príbeh budovy, jej pôvodný účel, 
fi lantropické súvislosti aj jej súčasné možnosti.23 
Hlavnou devízou súčasnej budovy je fungujúce spo-
lunažívanie rôznorodých nájomcov. Rozvojový strate-
gický plán využívania budovy, vychádzajúci z princí-
pu verejnoprospešného a udržateľného modelu širšej 
kooperácie rôznorodých subjektov dáva nádej, že aj 
udržateľnou. Treba veriť, že dobré úmysly sa dočkajú 
naplnenia.
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1 Združenie mladých kresťanských mužov – The Young Menś 
Christian Association (Y.M.C.A.) založili Georges Wiliams a jeho 
druhovia v Londýne v roku 1844 na podporu mladých mužov 
sťahujúcich sa do miest za prácou. Myšlienka sa rozšírila na 
severoamerický kontinent najprv do Kanady a neskôr do Bostonu 
(Massachusetts), kde založili v roku 1851 prvé združenie v USA. 
Od osemdesiatych rokov 19. storočia začala YMCA rozvíjať 
intenzívnu stavebnú činnosť. Približne v tomto čase začali do 
nových budov navrhovať aj telocvične, kolkárne, plavárne (prvý 
bazén v roku 1885 v Brooklyne), veľké prednáškové sály, izby 
hotelového typu s kúpeľňami na chodbe nazývané „residence“ 
alebo „dormitory“ (študentské domovy, slobodárne). Tento 
vývoj sa udržal v USA až do neskorých päťdesiatych rokov 
20. storočia. V roku 1940 existovalo v domovo ch YMCA okolo 
100 000 izieb, viac ako v hociktorej hotelovej sieti. Tieto hostely 
sa stali signifi kantnou súčasťou severoamerickej kultúry a boli 
známe ako lacné a isté miesta pre návštevníka v cudzom meste. 
Ubytovanie bolo aj hlavným zdrojom príjmov, z ktorých sa 
fi nancovali ďalšie verejnoprospešné aktivity YMCA.
2 Organizácia YMCA Slovensko sa o budovu stále uchádza. 
Aktuálne prebieha súdne konanie. Situáciu sťažuje fakt, že boli 
zničené všetky archívne materiály YMCA spred roka 1951. 
3 KVASNICOVÁ, Magdaléna: Budova YMCA. Bratislava, Karpatská 
2 a 4. Architektonicko-historický a umelecko-historický výskum. 
Bratislava, Intenda 2013. s. 169. Rukopis.
4 YMCA v Bratislave 1923 – 1933. Ročenka. Bratislava, Slovenská 
Grafi a 1933, s. 7.
5 Podľa ročenky YMCA ho denne navštevovalo okolo 1 200 osôb. 
Ročenka, s. 12.
6 Na položení základného kameňa 8. augusta 1920 sa zúčastnilo 
množstvo civilistov na čele so štátnymi, vojenskými a mestskými 
funkcionármi: ministrom Ivanom Dérerom, bratislavským 
županom Metodom Bellom, zástupcami a činiteľmi americkej 
YMCA americkým sekretárom Walterom W. Gethmannom, 
Earlom Edwardom Dilleyom, Henry C. Bardenom (generálnym 
sekretárom miestneho združenia (1923 – 1924). Vládu v Prahe 
zastupovali minister fi nancií Dr. Karel Engliš, minister železníc 
Jiří Stříbrný a senátor Dr. František Soukup; vojakov generál 
Eugéne Mittelhausser, náčelník československého Hlavného 
štábu brannej moci a veliteľ Francúzskej vojenskej misie 
v Československu. Do základného kameňa vložili fotografi u 
budovy, list prezidenta Tomáša Garriguea Masaryka, fotografi u 
pozemku, Nový zákon, zoznam členov prvej správnej rady a opis 
stanov. (Ročenka, s. 12) 

7 Deň otvorenia budovy stanovili na 8. – 10. decembra pri 
príležitosti III. zjazdu YMCA v Československu, ktorý sa konal 
v Bratislave. Slávnostné otvorenie sa odohralo za účasti štátnych 
a verejných funkcionárov. Náklady na budovu činili 12 667 817,14 
Kč, a na zariadenie 689 000,- Kč. (Ročenka YMCA, s. 15) Z toho 
americká YMCA prispela na výstavbu budovy sumou 9 000 000,- 
Kčs. (AMB, s. 259) Iný zdroj uvádza celkové náklady 14 017 156,- 
Kč, z toho americká a kanadská YMCA venovala 8 740 856,- Kč. 
Zbytok nákladu bol krytý pôžičkou 1 000 000,- Kč u bratislavskej 
fi liálky Zemskej banky a 3 500 000,- Kč u Všeobecného 
penzijného ústavu v Prahe. (AMB, s. 306) Stavbu realizovala 
fi rma Viktor Beneš, Účast. stavebná spoločnosť z Bratislavy. 
Stavbu viedol architekt Jozef Linhardt, staviteľ (1920 – 1923), 
stavebný dohľad budovy Ing. Eduard Procházka (1922 – 1923). 
Nová budova bola majetkom Ústredia československej YMCA 
v Prahe. (Ročenka, s. 67 – 78)
8 Stavebné záležitosti riadil zvláštny výbor pozostávajúci zo 
zástupcov amerického združenia, mesta, železničiarov. Jeho 
členovia boli: Alois Balán, architekt (1920 – 1923), Jozef Linhart, 
staviteľ (1920 – 1923), Ing. Eduard Procházka, stavebný dohľad 
budovy (1922 – 1923), Frank Smith, riaditeľ, prípravné práce 
výstavby budovy, zariadenia (1922 –1924), John Tapp, tajomník 
YMCA, prípravné práce pre budovu (1921), Juraj Tvarožek (1923).
9 S výstavbou sa začalo 15. marca 1926 a prístavbu dokončili 
1. marca 1927. Stavbu realizovala fi rma J. Nekvasil (Bratislava, 
Grösslingová 119) s nákladom 2 464 515,26 Kč. (Ročenka, s. 16)
10 COSGROVE, J. J. : Planing The Plumbing in Y.M.C.A. Buildings. 
In: Cosgrove, J. J.: Plumbing Plan and Specifi cations. Standard 
Sanitary Mfg. Co. 1910. Zdroj: http://chestofbooks.com/home-
improvement/construction/plumbing/Plans-Specifi cations/
Planning-The-Plumbing-In-Y-M-C-A-Buildings.htm
11 YMCA v Bratislave 1923 – 1933. Ročenka. Bratislava, Slovenská 
Grafi a 1933, s. 44.
12 YMCA v Bratislave 1923 – 1933. Ročenka. Bratislava, Slovenská 
Grafi a 1933, s. 52.
13 Poskytovanie ubytovania bolo významnou zložkou aktivít 
YMCA. Bola to aj potreba nových bytov, ktorá prinútila združenie, 
aby v novodostavanom trakte rozšírila slobodáreň, takže celkove 
slobodárne mali 96 izieb a 255 postelí. Počet poskytovaných 
nocľahov podľa hodnotiacej tabuľky kulminoval na prelome 
dvadsiatych a tridsiatych rokov. „Slobodárne YMCA, ktoré mali 
vkusné, moderné a cene primerané byty pre 151 ľudí, rozriešili pre 
mnohých časový bytový problém poprevratových dní.“ (Ročenka, 
s. 56)
14 YMCA v Bratislave 1923 – 1933. Ročenka. Bratislava, Slovenská 
Grafi a 1933, s. 56.
15 Hodnoverné svedectvo o fyzickom stave budovy poskytuje 
hlásenie vnúteného správcu Jána Pacanovského z 9. júna 1945 
v Zápisnici zo zistenia majetkovej podstaty a skutkového stavu 
budovy YMCA pri preberaní budovy po odchode Červenej armády 
z 23. októbra 1945. AMB Bratislava, Spolky, kr. 70, dok. č. 425.

16 NOVÝ, Otakar: Česká architektonická avantgarda. EMINENT – 
Patrik Šimon, 1998; Praha, Prostor 1998, s. 117.
17 HOŘEJŠ, Antonín: Ing. arch. Alois Balán a Ing. arch. J. 
Grossmann. 10 roků architektonické práce A. Balána a J. 
Grossmanna. Bratislava, Slovenská Grafi a 1932, s. 4.
18 Pozri HOŘEJŠ, Antonín, 1932, s. 5.
19 Použitím tehly ako výrazného a prevažujúceho výtvarného 
prvku existuje spriaznenosť budovy YMCA s prácami (už) dvojice 
Balán – Grossmann – dôstojníckymi domami na Anenskej 
(určité obdobie aj Kukorelliho ulici) (1925 –1927) a budovou 
Umeleckej besedy slovenskej v Bratislave (1925 – 1927), ktoré sú 
koncipované už na inom, modernejšom a úplne novom výtvarnom 
programe, zvýrazňujúcom formu a vlastnosti materiálu a nie 
dekoratívny ornament. Podľa Hořejša Balána ovládal silný zmysel 
pre farebnosť, sklon k monumentálnej forme, čo sa prejavovalo 
v uplatnení mohutných ríms, vysokého rádu, schodísk, 
rozmerných rizalitov ukončených štítmi. 
20 FOLTYN, Ladislav: Slovenská architektúra a česká avantgarda 
1918 – 1939. Bratislava, Vydavateľstvo Spolku architektov 
Slovenska 1993, s. 56.
21 DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra 
Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002, s. 79.
22 Predmetom výzvy štyrom vytypovaným architektonickým 
ateliérom bolo predloženie architektonickej štúdie zameranej 
na rekonštrukciu a modernizáciu budovy YMCA v Bratislave. 
V uzavretej súťaži sa na prvom mieste umiestnil ateliér Barak 
architekti, s. r. o., a na druhom Koban Architects, s. r. o. Zdroj: 
http://budovaymca.sk/zamer/
23 Zámerom súčasného vlastníka nadácie Intenda je posilniť 
a rozšíriť funkciu multifunkčného kultúrneho a občianskeho 
centra mesta primárne so zameraním na rozmanité skupiny 
mladých ľudí vo veku 15 – 35 rokov. Nadácia má záujem udržať 
existujúce funkcie, ktoré túto ideu napĺňajú: v krídle do Šancovej 
v suteréne a na prízemí nekomerčné kultúrne centrum A4 – nultý 
priestor, a na poschodí bábkové divadlo, v hlavnej časti budovy 
v podzemí hudobné kluby Randal a na medziposchodí MMC, prvé 
a druhé poschodie na kancelárie a štúdiá pre občianske združenia 
a komerčné aktivity, tretie a štvrté poschodie na apartmány, 
štúdiá na dlhodobý prenájom a rezidentné ubytovanie na 
podporu mobility a výmeny umelcov. Krídlo do Karpatskej využiť 
na kreatívne funkcie budovy (celkovo 815 m2 plochy) a služby 
verejnosti. Zdroj: http://budovaymca.sk/zamer/. 
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Projekt Reworking Modern Movement sa považuje za 
jeden z  najvýznamnejších medziuniverzitných pro-
jektov zaoberajúcich sa ochranou a  obnovou archi-
tektonického a kultúrneho odkazu moderného hnu-
tia v Európe. V rámci projektu prebehol na pre lome 
apríla a mája 2014 vo Wolfsburgu v Nemecku inten-
zívny vzdelávací program Erasmus Reworking the 
Detmerode-Estate1, na ktorom sa zúčastnili aj štu-
denti a pedagógovia z FA STU. Jeho hlavným cieľom 
bolo priblížiť špecifi ká a  kvality moderného hnutia 
novej nastupujúcej generácii architektov, urbanis-
tov, pamiatkarov, ako aj stavebných inžinierov. Tento 
vzdelávací program si súčasne zobral za cieľ zabez-
pečiť výmenu skúseností a poznatkov získaných pri 
obnove architektonického dedičstva moderny me-
dzi odborníkmi navzájom, a  tak prispieť k  prehĺbe-
niu poznatkov v danej téme a k zrýchleniu transferu 
novonadobudnutých teoretických, ale aj praktických 
poznatkov do bežnej praxe. V neposlednom rade má 
tento projekt za úlohu hľadať a sformulovať straté-
gie, ako reagovať na nové požiadavky spoločnosti pri 
obnove a zachovávaní dedičstva moderny v Európe.

Témou tohtoročného sústredenia bolo hľadanie 
možností revitalizácie významných, ikonických bu-
dov sídliska Detmerode i celej tejto štvrte na okra-
ji nemeckého mesta Wolfsburg. Wolfsburg založili 
1. júla 1938 spoločne s fabrikou na výrobu „ľudových 
automobilov“(KdF-Wagen), ktorá dala mestu aj ná-
zov: Stadt des KdF-Wagensbei Fallersleben.2 Továreň 
na výrobu automobilov dodnes funguje3 a  je  záro-
veň materským sídlom celého koncernu Volkswagen 
(pred druhou svetovou vojnou – KdF – Wagen). Pô-
vodný urbanistický koncept mesta pochádza z dielne 
architekta Petra Kollera (neskoršie prvého hlavného 
architekta mesta) z roku 1938. Plánoval ho ako „víziu 
mesta budúcnosti pre 90 000 obyvateľov“.4 Mesto 
bolo založené na okružnom systéme ulíc predelených 
centrálnou osou smerujúcou z prirodzenej krajinnej 
dominanty kopca Klieversberg na hrad Wolfsburg 
(od ktorého je odvodený súčasný názov mesta) a na 
koncepte separácie mesta a továrne, ktoré oddeľoval 
plavebný kanál Mittellandkanal a  železnica. V  roku 
1948 malo mesto už niečo vyše 23 000 obyvateľov. 
V  tomto období prišiel nový hlavný architekt mes-
ta Hans Bernhard Reichows s inovovaným územným 
plánom, ktorý okrem existujúcej hlavnej osi rátal 
aj  s  novou, východo-západnou osou rovnobežnou 

s plavebným kanálom. Tento koncept sa však v pra-
xi nerealizoval a  ostal len na papieri. Presadil sa 
však plán výstavby kultúrnych zariadení pretrváva-
júci od polovice päťdesiatych rokov 20. storočia až 
dodnes. Zahŕňa v sebe výstavbu množstva školských 
zariadení, kostolov, novej budovy radnice, kultúrne-
ho centra, kongresového centra, divadla, múzeí atď. 
Spomedzi veľkého množstva budov postavených 
v  tomto programe môžeme spomenúť budovu Kul-
túrneho centra od architekta Alvara Aalta dokonče-
nú v  roku 1961, v ktorej sa architekt pokúsil integ-
rovať časť prevádzky radnice, knižnicu a divadlo do 
jedného funkčného celku, do akéhosi „kulturparku“.5 
Ďalším podobným príkladom je budova mestského 
divadla od architekta Hansa Scharouna (dokončená 
v  roku 1973, niekoľko mesiacov po smrti architek-
ta), postavená vo svahu kopca Klieversberg tak, aby 
vytvárala s Wolfsburským hradom vizuálnu os. Z ne-
skoršieho obdobia môžeme spomenúť projekty ako 
Autostadt od architekta Guntera Henna6 (postave-
ný v rokoch 1996 – 2000) či Phaenoscience centre 
od architektky Zahy Hadid (dané do užívania v roku 
2005), ktoré majú za cieľ viac prepojiť mesto s prie-
myselnou zónou na okraji mesta a súčasne sem prilá-
kať turistov, a tým znížiť ekonomickú závislosť mesta 
od koncernu Volkswagen. Všetky tieto veľké projek-
ty fi nancovala radnica zo svojho rozpočtu. Mesto 
Wolfsburg má v  súčasnosti 120-tisíc obyvateľov 
a  podľa štúdie Inštitútu nemeckého hospodárstva7 
je ekonomicky najvýkonnejším mestom z  hľadiska 
tvorby HDP na obyvateľa v Nemecku. Podľa publiko-
vanej štúdie sa hrubý domáci produkt na obyvateľa 
Wolfsburgu za rok 2010 pohybuje okolo 92 600 €.8 

Preto nie div, že mesto z podielových daní dokáže za-
platiť tieto fi nančne veľmi náročné stavebné projek-
ty a  podporovať aj iné mestské rozvojové projekty. 
Koncern Volkswagen, ktorý v súčasnosti zamestnáva 
viac ako 50 % obyvateľov mesta, je kľúčovým ťahú-
ňom mestskej ekonomiky.7 Inak to nebolo ani v mi-
nulosti, keď v šesťdesiatych rokoch prudký populač-
ný rast a dobrá ekonomická situácia viedli k výstavbe 
satelitných mestečiek 9 Detmerode a Westhagen. Ich 
juhozápadná poloha voči mestu a susedstvo s mest-
ským lesom bola v  súlade so zastavovacím plánom 
od Petra Kollera z roku 1938. 

Mestská časť Detmerode, postavená v  rokoch 
1963  – 1973 podľa návrhu10 architekta Paula 

Reworking Detmerode
Štefan Bekeš, Karol Görner 
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Plán diverzifi kácie funkcií

DIVERZIFIKÁCIA FUNKCIÍ 

 Pridávanie nových funkcií v minimálnej miere
 Pridávanie nových funkcií v strednej miere
 Pridávanie nových funkcií v maximálnej miere
 Nový rozvoj

 Rozvoj voľnočasových aktivít



32 ALFA 2 ¦ 2014

NAVRHOVANIE AKO VÝSKUM

Baumgartena, sa stala vôbec prvým veľkým sídlis-
kom vo Wolfsburgu. Realizovaných bolo 4 200 by-
tov, v  ktorých mohlo nájsť domov takmer 15 000 
obyvateľov. 11 V roku 1972, keď počet obyvateľov síd-
liska kulminoval, tu žilo 14 800 obyvateľov, v súčas-
nosti ich tu žije zhruba len polovica (7 719 obyvate-
ľov v roku 2013).12 

Mestský ráz sídliska mala zabezpečiť variabilita 
foriem zástavby, vysoká hustota aj sociálne zmie-
šané obyvateľstvo. Zásadný vplyv na architektonic-
ké tvaroslovie mala prefabrikácia a  racionalizácia 
výstavby.13 

Na sídlisku Detmerode sú všetky tieto trendy jasne 
čitateľné. Nájdeme tu širokú škálu foriem zástavby: 
bodové bytové domy, vežové bytové domy, terasový 
bytový dom, sekciové bytové domy, ako aj radové, re-
ťazové a átriové rodinné domy. Vzhľadom na snahu 
o maximálnu racionalizáciu výstavby mali architekti 
k  dispozícií len veľmi limitovanú škálu stavebných 
prvkov (dverí, okien, zábradlí a  stenových prvkov). 
Výrazne bola obmedzená aj farebnosť a  materiálo-
vé riešenie. Architektom sa však podarilo vytvoriť 
sídlisko, ktoré má pokojný výraz a jednotný ráz. Ro-
dinné formy zástavby sú v rámci sídliska sústredené 
do niekoľkých menších susedstiev. Tie sa vymedzu-
jú voči okolitej zástavbe bytových domov, uzatvárajú 
sa voči verejnému priestoru a otvárajú sa smerom do 
súkromnej záhrady. Pre bytové domy je, naopak, ty-
pický verejný či, zriedkavejšie, poloverejný priestor. 
Jednotiacim prvkom celého sídliska je prísny pravou-
hlý systém zástavby. K nemu akoby v kontraste stojí 
systém zberných, obslužných a  peších komunikácií, 
ktorý je na rozdiel od ortogonálneho bývania zakrive-
ný a má dynamický ráz. Zvláštnosťou sídliska je kom-
pozičný princíp uplatnenia výškových budov. Tie nie 
sú sústredené v centre, ale sú situované tak, akoby 
ohraničovali nižšie formy zástavby. Tak vznikol urba-
nisticky netypický spôsob zahusťovania zástavby pri 
okrajoch a jej zrieďovania v centre.14 

V zmysle ideí funkcionalistického mesta je sídlis-
ko Detmerode podriadené prísnej segregácii funkcií. 
Ohniskom sídliska je obchodné centrum postavené 
na moste cez štvorprúdovú komunikáciu15, ktoré je 
dômyselným príkladom segregácie pešej a automo-
bilovej dopravy. Súčasťou centra je aj kostol Step-
hanuskirche od Alvara Aalta. Ďalšiu architektonic-
ky významnú stavbu na sídlisku – materskú školu 
(Kindertagesstätte Stephanus) navrhol architekt 
Hans Scharoun*. Nezanedbateľný význam z pohľadu 
mesta Wolfsburg majú aj niektoré obytné budovy, 
napríklad ikonický Stufenhochhaus* – terasový byto-
vý dom tvoriaci bránu do sídliska i do celého mes-
ta. Alebo kedysi veľmi obľúbené vežové bytové domy 
prezývané Don Camillo a  Peppone* nazvané podľa 
hrdinov obľúbeného seriálu.

Významným architektonickým dedičstvom sú aj 
štvrte átriových rodinných domov postavených pod-
ľa vzoru Seelandských domov v  Dánsku navrhnu-
tých v päťdesiatych rokoch 20. storočia architektom 
Jørnom Utzonom. Pri návrhu jednotlivých štvrtí ro-
dinných domov sa kládol dôraz na dve veci: vhodné 
začlenenie v rámci mesta a vtedajšie architektonické 
princípy. Jednotiacimi prvkami bola spomínaná orto-
gonalita a malá výška zástavby, ako aj farebnosť, ma-
teriálová realizácia a použité stavebné prvky.14

Napriek nesporným architektonickým kvalitám 
mestská štvrť Detmerode čelí úbytku obyvateľov, 
hoci samotné mesto trpí nedostatkom voľných by-
tov. Účastníci vzdelávacieho programu preto hľadali 
a  riešili problémy na úrovni jednotlivých vytypova-
ných budov (pre túto časť mesta jedinečných, iko-
nických či neuralgicky problémových), ktoré boli buď 
z časti neobsadené, zle udržiavané, alebo pre súčas-
nosť nespĺňali kritériá funkčnosti. Riešil sa aj celkový 
urbanistický koncept štvrte. Nanovo sa prehodnoco-
vali funkčné prepojenia s centrom mesta i prepojenia 
smerom do vnútra. Hľadali sa možnosti revitalizácie 
prostredia sídliska ako celku, čo by malo za násle-
dok zvýšenie atraktivity tejto mestskej časti.

Všetky riešenia objektov mali za úlohu hľadať od-
povede na tri základné druhy otázok:
1. Rekonštrukčné otázky – ako rekonštruovať objek-

ty tak, aby sa zachovala ich autenticita a zároveň 
predĺžila životnosť stavby?

2. Otázky energetickej efektívnosti – ako zvýšiť 
energetickú efektívnosť budov (alebo obytné-
ho súboru) tak, aby spĺňala náročné parametre 
smernice EÚ o celkovej energetickej účinnosti 
budov a zároveň nenarušiť autenticitu stavby?

3. Otázky modifi kácie – ako prispôsobiť budo-
vy (obytné súbory) potrebám človeka 21. sto-
ročia tak, aby sa zachoval pôvodný koncept 
a idea stavby, ale zároveň, aby sa zvýšila jej 
životaschopnosť? 

Tohtoročný intenzívny vzdelávací program si dal za 
cieľ odpovedať na všetky tieto otázky.

Pod vedením lektorov zo zahraničných univerzít 
a  našej alma mater vzniklo 14 rôznych návrhov re-
vitalizácie, ktoré sa venovali siedmim vybraným té-
mam.16 Tvorbu návrhov korigovali aj odborníci na 
trvalú udržateľnosť a  energetickú efektívnosť bu-
dov, zástupcovia krajinského pamiatkového úradu 
v  Hamburgu, hlavná architektka mesta Wolfsburg, 
zástupcovia mestskej rady i  mestského stavebného 
podniku aj samotní obyvatelia Detmerode. Každej 
vybranej téme sa venovali dve skupiny. Prvá skupi-
na tzv. „conservation group“ pristupovala k zvolenej 
téme skôr konzervatívnym spôsobom. Snažila sa za-
chovať budovu čo možno v najautentickejšej podo-
be so zachovaním pôvodnej funkcie. Druhá skupina, 
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„change group“, mala pristupovať k  zvolenej téme 
skôr nekonvenčným spôsobom. Ten dovoľoval väčšie 
zásahy do autenticity budovy s  cieľom vniesť novú 
invenčnú myšlienku. Obidve skupiny sa, samozrejme, 
snažili hľadať odpovede na spomenuté otázky s pri-
hliadnutím na individuálne potreby a odlišnosti kaž-
dého zadania.

Výsledky prác prezentovali ich autori verejne, za 
účasti odbornej aj laickej verejnosti. Grafi cké výstupy 
boli vystavené v rámci expozície usporiadanej pri tej-
to príležitosti v Alvar Aalto fóre v centre Wolfsburgu. 
V nasledujúcom texte priblížime dva vybrané projek-
ty revitalizácie, na ktorých sa podieľali aj poslucháči 
našej fakulty.

Komplexné urbanisticko-
architektonické a energetické riešenie 
sídliska – „change group“
Autori návrhu: 
Simona Aleksandrova (Bulharsko); Karol Görner 
(Slovensko); David Kabalin (Chorvátsko); Giang 
Nguyen Truong (Vietnam); Ilaria Pittana (Taliansko)

Špeciálna skupina zameraná na zmenu sa proble-
matikou moderny zaoberala na úrovni celého síd-
liska Detmerode a  jeho širších vzťahov. Jej cieľom 

bolo navrhnúť komplexné urbanisticko-architek-
tonické riešenie s dôrazom na energetický koncept. 
Východiskom riešenia bola analýza súčasného stavu 
aj vývoja sídliska, ale aj defi novanie jeho hlavných 
problémov. V  tejto fáze sa pozornosť venovala pre-
dovšetkým štúdiu dostupných materiálov a terénne-
mu výskumu priamo na sídlisku. Veľkým prínosom 
pritom boli odborno-poznávacie exkurzie a odborné 
prednášky organizované v rámci programu.

Mestská časť Detmerode v súčasnosti čelí prudké-
mu poklesu počtu obyvateľov (ako sme už uviedli, 
ich počet klesol od roku 1972 takmer na polovicu). 
Vychádzajúc z  údajov Pröttel – Pump-Uhlmann12 
možno priemernú hustotu zaľudnenia sídliska určiť 
na základe údajov o ploche sídliska (142 ha) a súčas-
ného počtu obyvateľov (7 719 v  roku 2013) na pri-
bližne 54 obyvateľov/ha. Takáto hodnota hustoty 
zaľudnenia je už na hranici udržateľnosti MHD, vy-
tvárania podmienok na koncentráciu občianskej vy-
bavenosti a úplne znemožňuje princíp pešej dostup-
nosti.17 Podľa Vitkovej18 je takáto hustota na hrane 
územia generujúceho polyfunkčnosť a  aktivity cha-
rakteristické pre mestský spôsob života. Detmerode 
má aj množstvo ďalších problémov príznačných pre 
sídliská z obdobia hromadnej bytovej výstavby. Mno-
hé z nich by sa dali zjednodušene zhrnúť podobne, 

 Vizualizácie
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ako to uvádza Moravčíková19 do troch skupín: spo-
ločensko-ekonomické problémy (vlastnícke vzťahy, 
údržba, vzťah občanov k  sídlisku, bezpečnosť), ur-
banisticko-architektonické problémy (závislosť od 
mesta, dopravné vzťahy, štruktúra zástavby, mono-
tónnosť, obmedzená škála bytov a  stvárnenie ve-
rejného priestoru) a  stavebno-technické problémy 
(konštrukčno-materiálové vlastnosti a  nízka kvalita 
realizácie stavieb). Objektívne však treba povedať, že 
väčšina týchto problémov nie je vôbec taká vypuk-
lá ako u niektorých slovenských sídlisk. Táto skutoč-
nosť súvisí najmä s priaznivou ekonomickou situáci-
ou v meste, ako aj rozdielnymi majetkovo-právnymi 
vzťahmi.20 Sídlisko však je (a  vždy aj bolo) takmer 
úplne závislé od vnútorného mesta a automobilové-
ho závodu Volkswagen, a  to zo stránky vybavenosti 
a pracovných príležitostí, ako aj z energetickej strán-
ky. Tento fakt, samozrejme, bráni rozvoju sídliska 
a robí z neho typickú „nocľaháreň“. Nejasne defi no-
vaný verejný priestor (všetkým a  nikomu nepatria-
ca zeleň), ako aj nečitateľná hierarchizácia zástavby 
môžu podľa nášho názoru negatívne ovplyvňovať 
identifi káciu s prostredím. 

Kľúčové témy, na ktoré sme sa v našom návrhu za-
merali, boli: bývanie, verejné priestory a zeleň, pra-
covné príležitosti, energie, ako aj atraktivita, identita 
a sociálne interakcie.

Kľúčové témy, na ktoré sa zameral návrh riešenia, 
predstavuje bývanie, verejné priestory a  zeleň, pra-
covné príležitosti, energie, ako aj atraktivita, identita 
a sociálne interakcie. S cieľom dosiahnuť udržateľný 
rozvoj, snažili sme sa aplikovať princípy intenzifi ká-
cie – zvyšovania hustoty obyvateľstva, komplexnos-
ti, efektívnosti a rôznorodosti urbanistickej štruktú-
ry. Opierali sme sa pri tom o tézy J. Hrůzu21, ktorý už 
v  sedemdesiatych rokoch tvrdil, že verejný priestor 
funguje len tam, kde je dostatočná intenzita zástav-
by, Hniličku17 konštatujúceho, že dostatočná husto-
ta zaľudnenia je nevyhnutným predpokladom úspeš-
ného rozvoja mestského prostredia, Writha22, ktorý 
upozorňuje aj na potrebu rôznorodosti urbanistic-
kej štruktúry a Vitkovú23 dodávajúcu, že je dôležité 
sledovať predovšetkým dlhodobé ekonomické ciele. 
Intenzifi káciu obytného súboru môžeme podľa Vit-
kovej18 dosiahnuť intenzívnou zástavbou s optimál-
nou výškou, hĺbkou sekcií a orientáciou, optimalizá-
ciou veľkosti parciel, uličného a  blokového profi lu, 
racionalizáciou prevádzky a polyfunkčnosťou. Návrh 
programu a miery intenzifi kácie tak reaguje na tieto 

zásady a súčasne odráža snahu o znižovanie závislos-
ti sídliska Detmerode od vnútorného mesta a koncer-
nu Volkswagen. 

Návrh počíta najmä s posilnením občianskej vyba-
venosti a drobných podnikov (predovšetkým vo for-
me tzv. start-up), ale aj rozvojom bývania. Najvyššiu 
mieru intenzifi kácie sme navrhli okolo aleje John-
F.-Kennedy-Allee tvoriacej centrálnu os štruktúry. 
Tým táto dopravná tepna (hlavná zberná komuniká-
cia) dostala mestský ráz. Pozdĺž centrálnej osi sme 
navrhli nielen zintenzívnenie zástavby a  nadstavby 
existujúcich budov, ale aj sfunkčnenie parteru obyt-
ných budov. Súčasné centrum nie je potláčané, na-
opak, pomocou gradácie a  koncentrácie funkcií je 
jeho význam ešte zvýraznený. Na druhej strane sme 
sa snažili aj o istú formu decentralizácie, keď sme vo 
vybraných polohách sídliska hľadali možnosti nové-
ho využitia parteru obytných budov. Keďže z našich 
zistení vyplynulo, že úbytok obyvateľstva je spôso-
bený predovšetkým narastajúcimi požiadavkami na 
obytnú plochu, navrhli sme viacero prístavieb byto-
vých domov. Takto by došlo nielen k zväčšeniu obyt-
nej plochy bytov, ale mohla by byť výrazne zlepšená 
aj energetická efektívnosť bytových domov. V snahe 
priblížiť sa optimálnej hustote zaľudnenia sme ok-
rem prístavieb a  nadstavieb navrhli aj nové plochy 
pre obytnú zástavbu vo vhodných polohách v rámci 
sídliska. Predovšetkým šlo o okrajové polohy, kde sa 
priam núka možnosť novej zástavby, lebo nimi pre-
chádza len polovične využitá cestná infraštruktúra. 
Obytné domy sme však navrhli aj v iných polohách, 
napríklad v susedstve terasového bytového domu – 
Stufenhochhaus (k takémuto riešeniu nezávisle do-
spela aj skupina zaoberajúca sa práve touto budo-
vou). V  takýchto prípadoch sme však postupovali 
veľmi opatrne, aby sa nenarušili existujúce hodno-
ty urbanisticko-architektonického konceptu a  spra-
vidla sme do existujúcej štruktúry bytových domov 
zasahovali zástavbou len minimálne a  do existujú-
cej štruktúry rodinných domov sme nezasahovali vô-
bec. Vysoký dôraz sa pritom kládol na verejný pries-
tor v obytnom prostredí. Počas terénneho výskumu 
sme urobili niekoľko zaujímavých pozorovaní. Ve-
rejný priestor (najmä v podobe verejnej zelene) tvo-
rí podstatnú časť sídliska. Napriek tomu, že je dobre 
udržiavaný, ľudia ho využívajú pomerne málo a  ich 
aktivity sa sústreďujú skôr do malého množstva po-
loverejných, opticky vymedzených priestorov s ihris-
kami pre deti a  možnosťou posedenia. Objavuje sa 
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tendencia prenajímania verejného priestoru a  jeho 
pretváranie na súkromné záhradky s prístupom pria-
mo z  bytu na prvom nadzemnom podlaží. Pokúsili 
sme sa nadviazať páve na tento trend a snažili sme 
sa podporiť hierarchizované rozdelenie priestoru na 
verejný, poloverejný a  súkromný a  tiež vniesť nové 
progresívne formy využitia verejného priestoru – 
predovšetkým všadeprítomnej zelene – ako je naprí-
klad „urban gardening“.

Súčasť návrhu tvoril aj energetický koncept. Jeho 
cieľom bolo do maximálnej možnej miery znížiť ener-
getickú závislosť mestskej časti Detmerode. Okrem 
samozrejmej nevyhnutnosti zvyšovania energetickej 
efektívnosti budov sme sa zamerali predovšetkým 
na využitie alternatívnych zdrojov energie. Načrtli 
sme vhodnosť ich použitia pre charakteristické typy 
zástavby, pre jednotlivé polohy sídliska, ako aj mož-
nosť využitia lokálnych zdrojov, napríklad spaľovania 
biomasy z okolitých lesov. V tejto súvislosti sa tre-
ba opäť vrátiť aj k princípom intenzifi kácie, ktoré tiež 
vytvárajú podmienky pre energetickú efektívnosť. 
Intenzifi kácia tvorí predpoklady pre vznik ekologic-
kého mesta, ktoré Rakšányi a Coplák a kol.24 opisu-
jú ako mesto „... krátkych vzdialeností, minimálneho 
záberu pôdy s minimálnou spotrebou energie, využí-
vajúce obnoviteľné zdroje. Sebestačné, s primeranou 
hustotou zaľudnenia, s  ľudskou mierkou, so zmesou 

funkcií, preferujúce peších a  cyklistov, kde funguje 
participácia so sieťou mestských štvrtí. Integrované 
do globálnych komunikačných sietí, s  rovnováhou 
medzi koncentráciou a dekoncentráciou, spolupracu-
júce s okolitými mestami, s kultúrnou identitou, ako 
miesto krásy  dostupné pre každého a  poskytujúce 
verejné priestory pre každodenný život v  rovnováhe 
s prírodou“.

Naše myšlienky, idey a analýzy sme v závere works-
hopu zhrnuli do záverečnej prezentácie. Keďže naša 
skupina riešila sídlisko Detmerode ako celok na urba-
nisticko-architektonickej úrovni, mali sme možnosť 
porovnať náš návrh s návrhmi skupín riešiacich soli-
térne budovy, obytné súbory, krajinnú architektúru, 
ale aj so skupinou riešiacou komplexný urbanistic-
ko-architektonický návrh sídliska so zameraním na 
jeho pamiatkové hodnoty. Môžeme konštatovať, že 
z veľkej časti sme sa s ostatnými skupinami názorovo 
zhodli, ostalo však aj veľa otvorených otázok vyžadu-
júcich si ďalšiu diskusiu. Našou úlohou, ako skupi-
ny zameranej na zmenu, bolo hľadať nové možnosti 
zaobchádzania s dedičstvom moderného urbanizmu 
a architektúry. Prioritou bolo priniesť aktuálne ino-
vatívne myšlienky. Napriek tomu sme neignorovali 
existujúce hodnoty sídliska a snažili sme sa zachovať 
to, čo aj dnes možno považovať za dobré. Naše ana-
lýzy však jasne ukázali, že zásadné systémové chyby 

Brána do štvrte Detmerode
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modernej architektúry a urbanizmu vyžadujú korek-
ciu a priamy zásah do urbanisticko-architektonickej 
štruktúry sídliska, a to napriek tomu, že autenticita 
sídliska môže byť týmto spôsobom narušená. 

Revitalizácia obytnej budovy 
Stufenhochhaus – „conservation group“
Autori návrhu: 
Štefan Bekeš (Slovensko); Christos Koutsaftis 
(Grécko); Hana Selvet (Estónsko); Dimitrios 
Veletsiotis (Grécko)

Ďalšou z  tém tohtoročného Intenzívneho vzdelá-
vacieho projektu Reworking Detmerode bola revi-
talizácia terasového stupňovitého obytného domu 
Stufenhochhaus. Táto budova bola od začiatku plá-
novaná ako ikonická stavba. Jej význam v rámci ur-
banizmu mesta spočíva v  tom, že spolu s  okolitou 
zástavbou vytvára kompozične vygradovanú bránu 
do štvrte tvoriacu jednu z nosných myšlienok návr-
hu urbanistického konceptu sídliska. Budovu navr-
hol architekt Paul Baumgarten, ktorý je zároveň aj 
autorom celkového územného plánu Detmerode. By-
tový dom koncipovali ako sociálne bývanie25 a svoju 
funkčnú náplň si zachoval dodnes. 

Cieľom zadania bolo identifi kovať problémy tejto 
stavby a jej okolia a pokúsiť sa nájsť pre ne dlhodobo 

udržateľne riešenia, ktoré nenarušia autenticitu bu-
dovy. Pri riešení projektu sa využívali štandardné 
metódy vedeckého výskumu v architektúre: od prak-
tických postupov archívneho výskumu a  extrakcie 
dobových zdrojov cez overovací terénny prieskum, 
informačné interview, triediace analýzy, komparácie 
k  teoretickým výstupom – syntéze hodnôt až k  ich 
hierarchizácii a  interpretácii. Východiskom návrhu 
bolo podrobné štúdium odbornej aj dobovej literatú-
ry venujúcej sa budove Stufenhochhaus i celej mest-
skej časti Detmerode, doplnené o  štúdium pôvod-
nej výkresovej dokumentácie stavby. S cieľom zistiť 
skutkový stav objektu prebehol terénny výskum do-
plnený o údaje z internetových zdrojov a tlače. Infor-
mácie o  budove získané od jej užívateľov, správcov 
starajúcich sa o jej prevádzku a od hlavnej architekt-
ky mesta napokon predstavovali spoľahlivý súbor 
údajov o jej fungovaní a aktuálnom stave. Analýzou 
týchto informácií a  ich vyhodnotením sa napokon 
podarilo identifi kovať tri kľúčové témy, ktoré by mali 
ovplyvniť budúce fungovanie budovy:
1. Rozšírenie kapacity sociálneho bývania – pretr-

vávajúca hospodárska kríza spôsobila, že počet 
nízkopríjmových skupín obyvateľstva, ktoré ne-
dokážu platiť regulárne trhové nájomné v meste, 
dramaticky stúpa. Vznikla spoločenská potreba 
rozšíriť kapacity sociálneho bývania.

2. Zvýšenie energetickej efektívnosti a zníženie 
nákladov na prevádzku budovy – v rámci prijatej 
smernice EÚ o celkovej energetickej účinnos-
ti budov bude potrebné pri rekonštrukcii znížiť 
náklady na prevádzku stavby minimálne o 25 %. 

3. Sanácia statických porúch a celková rekonštruk-
cia stavby – takmer päťdesiatročná budova 
(výstavba 1964 – 1967) si, prirodzene, žiada zá-
sadnejšie konštrukčné úpravy. Jej najvážnejším 
problémom sú však statické trhliny spôsobené 
nekvalitným betónom, z ktorého je stavba zho-
tovená a ktoré treba odstrániť. Hoci v roku 1996 
prešla budova čiastočnou rekonštrukciou, pri 
ktorej sa vymenili pôvodné fasádne panely (po-
zostávajúce z okna a pevnej plastovej výplne s te-
pelnou izoláciou) a tiež betónové panely, tvoria-
ce zábradlie terás, v súčasnosti je potrebné tieto 
zásahy revidovať, lebo sú po nevhodnom výbere 
materiálu do tamojších klimatických podmienok 
v dezolátnom stave. Ostatné časti budovy sú pô-
vodné a vyžadujú generálnu opravu. 

Návrh riešenia kládol najväčší dôraz na nenarušenie 
urbanistických a  architektonických hodnôt budovy 
a maximálne možné zachovanie jej autenticity. 

Prvým problémom, ktorým sme sa zaobera-
li, bola nedostatočná kapacita stavby. Ten sme sa 
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s  prihliadnutím na statiku (početné trhliny na bu-
dove) a fakt, že by sa čiastočne narušila autenticita 
aj pôvodná koncepcia stavby, rozhodli riešiť posta-
vením novej budovy. Na mieste, kde sa v súčasnos-
ti nachádza parkovisko patriace k  pôvodnej stavbe, 
sme navrhli novú budovu so sociálnymi bytmi aj 
s  podzemným parkoviskom slúžiacim tak novej bu-
dove, ako aj pôvodnej budove Stufenhochhaus. Nová 
stavba by pozostávala z piatich nadzemných podlaží 
a jedného podzemného podlažia. Výškovo a tvarovo 
by sa začleňovala do okolitej zástavby. Zároveň by 
medzi novonavrhovanou stavbou a  budovou Stu-
fenhochhaus vznikol poloverejný priestor, v ktorom 
by sa nachádzalo detské ihrisko. To v súčasnosti na 
danej parcele existuje, ale kvôli nedostatočnej spo-
ločenskej kontrole funguje len čiastočne, keďže vo 
večerných a  nočných hodinách priťahuje asociálov 
z celého okolia. 

Ak by bola navrhovaná novostavba realizovaná 
v aktívnom štandarde (produkovala by viac energie, 
ako by potrebovala), mohla by svojimi prebytkami 
dotovať pôvodnú budovu. To sa však v súčasnosti dá 
docieliť len veľmi ťažko a len za cenu obrovských in-
vestícií do technológií. Reálnejší variant, ako zvýšiť 
energetickú efektívnosť Stufenhochhausu sme vide-
li najmä v  možnosti výmeny fasádnych panelov za 
nové, ktoré by vyhovovali aj pasívnemu štandardu. 
Terajšie panely síce boli menené v roku 1996, ale sú-
časným štandardom už nevyhovujú. Na zamedze-
nie vzniku tepelných mostov bude potrebné zatep-
liť aj pavlače po celom obvode budovy. Takisto bude 
potrebné vymeniť betónové prefabrikované dielce 
tvoriace zábradlie pavlačí za nové, hliníkové kompo-
zitné panely, vzhľadovo a farebne rovnaké, ale lepšie 
odolávajúce zubu času a klimatickým podmienkam. 
Pomery proporcií (šírka pavlačí a  terás, okenné ot-
vory, zábradlia) sa nezmenia. Zmení sa však celkový 
rozmer budovy, aj keď do šírky i  dĺžky narastie len 
o 40 cm (20 cm z každej strany). To je v porovnaní 
s rozmerom celej budovy (viac ako 100 m x 18 m) za-
nedbateľný nárast, ktorý nebude viditeľný. Keďže vy-
mieňané prvky už boli raz menené, nemožno hovoriť 
ani o  strate autenticity budovy. Ďalšou možnosťou 
na zníženie prevádzkových nákladov budovy je vy-
užitie dnes už nevyužívaných šácht na zhadzovanie 
odpadu. Do nich by bolo možné vložiť potrubie ve-
dúce zo zemného výmenníka, v ktorom by sa čerstvo 
nasatý vzduch ohrieval na 7 – 12 °C (v závislosti od 
ročného obdobia). Ten by prostredníctvom prirodze-
ného prúdenia vzduchu (pomocou komínového efek-
tu) v  spomínaných šachtách prichádzal na jednot-
livé podlažia, kde by sa rekuperáciou vzduch ohrial 
na požadovanú teplotu a  rozvádzal do jednotlivých 
bytov. Spojenie zateplenia s rekuperáciou a zemným 
kanálom dokáže znížiť náklady na prevádzku stavby 
až o 70 %. 

V  našom návrhu sme nezabudli ani na podporu 
komunity v bytovom dome. Chceli sme tým prispieť 
k  zníženiu anonymity a  zvýšeniu záujmu o  budovu 
aj zlepšenie medziľudských vzťahov. Rozhodli sme 
sa vzkriesiť pôvodnú myšlienku autora a vytvoriť na 
terasách, ktoré sa v súčasnosti nevyužívajú, strešné 
záhrady. Tie by sa zo statických a ekonomických dô-
vodov nenachádzali na celej ploche terasy, ale len 
v  kontajneroch (alebo vo veľkorozmerných kveti-
náčoch) naplnených substrátom. . Znížilo by sa tak 
predpokladané zaťaženie strechy. Takýmto spôsobom 
by sa znížili aj náklady na úpravu terás a zvýšila by sa 
celková atraktívnosť budovy. Rodina, ktorá by mala 
záujem o  taký spôsob záhradkárčenia, by si mohla 
kontajner za symbolickú sumu prenajať napríklad na 
jeden rok. Stretávanie sa viacerých rodín na streche 
budovy by súčasne mohlo pozitívne ovplyvniť medzi-
ľudské vzťahy obyvateľov domu. To by mohlo pris-
pieť k  príjemnejšiemu pocitu z  bývania i  lepšiemu 
vzťahu k  budove, čiže aj k  zníženiu nákladov na jej 
údržbu. 

Návrh priniesol jednoduché a realizovateľné rieše-
nia problémov budovy bez straty jej identity. Túto 
skutočnosť ocenila aj verejnosť, keď na verejnej pre-
zentácii návrh pozitívne hodnotili jednak zástupco-
via mestskej rady a pamiatkari, ale aj aktuálni oby-
vatelia budovy.

Záver
Na záver sa pokúsime zhrnúť prínos Medzinárodné-
ho intenzívneho vzdelávacieho Erasmus programu 
Reworking the Detmerode – Estate vo Wolfsburgu 
v Nemecku. Na tento program považovaný za jeden 
z  najvýznamnejších medziuniverzitných projektov 
zaoberajúcich sa ochranou a obnovou urbanisticko-
architektonického dedičstva moderného hnutia boli 
kladené vysoké očakávania, ktoré podľa nášho názo-
ru úspešne naplnil. Vhodne zvolené témy umožnili 
plnohodnotné zapojenie sa do programu všetkým 
zúčastneným stranám (od architektov a  urbanistov 
cez pamiatkarov až po stavebných inžinierov). Vyni-
kajúcou skúsenosťou nebola len vzájomná medziod-
borová spolupráca, ale aj spolupráca na medzinárod-
nej úrovni. Takto mali študenti možnosť vymieňať si 
navzájom informácie a skúsenosti, vzájomne sa dopĺ-
ňať, zlepšovať svoje jazykové schopnosti, ale aj porov-
návať sa so študentmi z  iných európskych vysokých 
škôl. Mimoriadne obohacujúcou skúsenosťou pre 
študentov, ale aj pre pedagógov a všetkých zúčastne-
ných boli odborné prednášky a odborno-poznávacie 
exkurzie. Najdôležitejším je však spoločenský prínos 
v podobe návrhov a získaných poznatkov (v podobe 
oboznámenia sa s najnovšími metódami a prístupmi 
obnovy modernej architektúry a urbanizmu).

Hostiteľské mesto Wolfsburg, jeho zástupcovia, 
ako aj fi rmy pôsobiace na území mesta prejavovali 
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od začiatku evidentný záujem o projekt, čo len svedčí 
o dobrej organizácii a vhodnom výbere lokality. Rov-
nako aj všetci participanti sa vo svojich projektoch 
snažili hľadať odpovede na tri základné otázky nasto-
lené v úvode projektu: rekonštrukcia budov modernej 
architektúry, jej energetická efektívnosť a možnosti 
jej modifi kácie (prispôsobenia sa súčasným požiadav-
kám). Určitú pridanú hodnotu projektu pritom pred-
stavovala práve skutočnosť, že odpovede na otázky sa 
od začiatku hľadali prostredníctvom dvoch odlišných 
metód – konzervatívnej a  inovatívnej. Odlišnosť 
týchto postupov ilustrujú aj obidva uvedené príkla-
dy riešení – Komplexné urbanisticko-architektonické 
a energetické riešenie sídliska (change group) a Revi-
talizácia obytnej budovy Stufenhochhaus (conserva-
tion group). Prvá skupina sa zaoberala celým sídlis-
kom Detmerode. Vo svojom návrhu sa sústredila na 
energetickú efektívnosť a funkčnosť sídliska. Hlavný 
princíp, ktorý v  nej študenti aplikovali, bol princíp 
intenzifi kácie. Druhá skupina sa zaoberala teraso-
vým bytovým domom Stufenhochhaus. Jej hlavným 
cieľom bolo nájsť vhodný spôsob obnovy tejto iko-
nickej stavby a dosiahnuť udržateľnosť jej prevádzky 
a údržby. Takisto sa sústreďovala na určenie podstat-
ných znakov stavby, reprezentujúcich jej hodnoty, 
ktoré by mali byť pri jej obnove zachované. Hoci obi-
dve skupiny stáli na opačných póloch (zmena verzus 
zachovanie), v konečnom dôsledku dospeli k určité-
mu kompromisu.

Na záver možno konštatovať, že nájsť správny po-
mer medzi týmito dvoma proti sebe stojacimi prin-
cípmi, obzvlášť pri takom komplexnom probléme, 
akým sídlisko bezpochyby je, je mimoriadne nároč-
né. Musíme si pritom uvedomiť, ako to zdôraznila 
Henrieta Moravčíková: „... moderný urbanizmus, jeho 
plošná veľkorysosť a  dostatok verejných priestorov, 
štruktúrovaná občianska vybavenosť a  racionálne 
komponované aj keď plošne skromné bytové jednotky, 
predstavujú najvýraznejšie hodnoty hromadnej byto-
vej výstavby“. 26 Na druhej strane nesmieme zabúdať, 
že moderný urbanizmus bol v  mnohých ohľadoch 
zlyhaním modernistického hnutia, a  preto musíme 
venovať pozornosť náprave systémových chýb, kto-
rých sa dopustil a pripustiť aj istú mieru modifi kácie 
existujúcej architektonicko-urbanistickej štruktúry. 
Treba mať na zreteli, že je to práve funkcia bývania, 
ktorá tvorí najväčšiu časť zastavanej plochy našich 
miest, a preto by sme jej efektívnemu využitiu mali 
venovať zvýšenú pozornosť. Ako nám workshop uká-
zal, v  súčasnosti, ale najmä v budúcnosti bude mi-
moriadne dôležité hľadať vhodný pomer medzi au-
tenticitou budovy a  jej ekonomickou efektívnosťou 
a pritom nestratiť zo zreteľa udržateľnosť príkladov 
modernej architektúry a urbanizmu.

1 Viac o vzdelávacom programe sa dočítate: BEKEŠ, Štefan: 
Reworking Detmerode. In: Informačné listy FA STU – ILFA, ročník 
21, rok 2013/2014, č. 10, s. 10. 
2 Viac o histórií mesta sa dozviete z: REINBORN, Dietmar: 
Die „Stadt des KdF Wagen“. Tubingen, Tobias Schiller, 2004. 
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17 HNILIČKA, Pavel: Sídelní kaše. Brno, Host 2012, s. 207.
18 VITKOVÁ, Ľubica: Porovnanie ukazovateľov intenzity využitia 
územia na rôzne funkčné využitie. In: VITKOVÁ, Ľubica a kol. 
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Sídelní kaše. Brno, Host 2012, s. 37. 
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Krajší svet alebo kultúrny kanál?
Magdaléna Kvasnicová

Začiatkom júna som sa zúčastnila 
v  štátnicovej komisii na obhajobách 
diplomových prác. Živá diskusia sa 
rozprúdila okolo posledného návr-
hu. Zaujímavé zadanie, prepracovaný 
a premyslený koncept, dobre rozložené 
funkcie a predsa, niečo ma prekvapilo 
a podľa reakcie aj ostatných. „S týmto 
má odvahu chlapec vyjsť pred komi-
siu?“, napadlo mi. Prísny, monumen-
tálny poriadok a  pravidelný rytmus 
vertikálneho členenia hmoty evokoval 
vzdialene schinkelovský klasicizmus. 
Minimalistický, redukovaný, ale pred-
sa. V pamäti mi zarezonoval Chipper-
fi eldov nástup na Muzeálny ostrov 
v Berlíne či Múzeum literatúry v Mar-
bachu. Minulosť, ktorá zavanula z ná-
vrhu, zaregistrovali všetci. „A  prečo 
nie?“, pomyslela som si. Podobne zare-
agoval aj jeden z kolegov architektov: 
„Dnes sa v  architektúre môže všetko. 
Návrat k tradícii, o tom sa na škole vô-
bec nediskutuje. Takýto návrh by nemal 
šancu...“ 

Kto by dnes, v čase virtuálnej reality 
a digitálnej, parametrickej architektú-
ry, premýšľal dôsledky zlomu v staveb-
nej tradícii? Už takmer storočie panuje 
názor, že staršia architektúra patrí mi-
nulosti a tradícia, na ktorej stojí eu-
rópska stavebná kultúra, dohrala svoju 
úlohu. Víťazstvo moderného hnutia ju 
vypravilo na smetisko dejín. Dokonca 
ikonická postava nového stavania ar-
chitekt Walter Gropius odmietal vý-
učbu dejín umenia a architektúry, lebo 
by zaťažovala študentov pri vymýšľaní 
novej. Z modernistických pozícií píšuci 
historici architektúry 20. a  21. storo-
čia Sigfried Giedion, Nikolaus Pevsner, 
Kenneth Frampton marginalizovali 
tradičnú architektúru ako okrajový fe-
nomén, ba niektorí ju označili za „kul-
túrny kanál“ (Bruno Zevi). 

Prečo sa nám však páčia staré domy? 
Je to správne, stavať starým štýlom? 
Má budúcnosť stará stavebná kultúra? 
Čo spôsobilo zlom v stavebnej tradícii? 
Ako sa s  tým vyrovnať? Ako funguje 
umenie a architektúra v ľudskom živo-
te? Ako a prečo človek pretvára životné 
prostredie? A  čo klasická tradícia? Je 
to nečasový relikt? Gýč? Okrajový jav?

Na tieto a  podobné otázky sa od-
hodlal hľadať odpovede český historik 

a teoretik architektúry Martin Horáček 
(1977) v rozsiahlej monografi i Za krás-
nější svět. Tradicionalizmus v  archi-
tektuře 20. a  21. století. Na pomoc si 
zobral prírodné vedy a vedeckú teóriu 
amerického fyzika a teoretika architek-
túry Nikosa Salingarosa a v nej najmä 
pojem tzv. „štrukturálneho poriadku“.1 
Salingarosa zaujímalo, čo majú spo-
ločné objekty z rôznych epoch a kultúr, 
pokladané zhodne za krásne a, naopak. 
Odpoveď našiel v oblasti fyziky a bio-
lógie, podľa ktorých svet na všetkých 
úrovniach (od mikročastíc po makro-
systémy) preukazuje existenciu štruk-
turálneho poriadku. Vnímanie štruk-
turálneho poriadku je mozgu vlastné, 
vyplýva z  potreby organizovať infor-
mácie, z potreby prepojenia so svetom 
a nachádzania významu v ňom. Štruk-
turálny poriadok sa prejavuje vo všet-
kých komplexných sústavách, naprí-
klad prírodných ekosystémoch, ktorých 
jednotlivé články sa vzájomne vylaďu-
jú, harmonizujú, kooperujú a  hiera-
chicky organizujú. Zatiaľ čo tradičné 
stavby zákony štrukturálneho poriadku 
dodržujú (poriadok malej mierky, veľ-
kej mierky, ich prirodzené hierarchie), 
paralelná architektúra modernizmu sa 
podľa Salingarosa o takéto vyjadrenie 
nesnaží ani vedome, ani intuitívne. 

Za lajtmotív tradicionalizmu pok-
ladá Horáček zápas „za krásnější svět“ 
(Horáček, s. 13). Dejiny architektúry 
tradičných foriem v  20. a  21. storočí 
vo svete a  v  Čechách vykladá ako de-
jiny redukcie štrukturálneho poriadku. 
Metodologické východiská práce zapa-
dajú do súčasného teoretického diš-
kurzu v oblasti vied o umení tzv. world 
art studies a  neuroarthistory, využí-
vajúcich poznatky neurovedy, evoluč-
nej biológie, sociobiológie, fraktálnej 
matematiky, teoretickej fyziky a  iných 
prírodných vied a pokúšajúceho sa vy-
svetliť príťažlivosť staršej architektúry 
na základe prirodzených psychosociál-
nych a  biologických potrieb človeka. 
Podľa tohto prístupu je kritériom kva-
lity stavby, nakoľko jednotlivé polož-
ky (poloha, materiály, konštrukcie, ve-
ľkosť, mierka, dispozícia, farebnosť, 
členenie...) prospievajú psychofyzickej 
kondícii užívateľa podľa lekárskych 
štandardov. (Horáček, s. 43)

Súčasný teoretický diškurz si všíma 
predovšetkým technické a  technolo-
gické aspekty architektúry. V  globali-
zovanom svete silnejú hlasy vnímajúce 
architektúru ako humanistickú a  kul-
túrnu disciplínu, ukotvenú v  konkrét-
nom priestore a čase: „Ideál lidské ne-
závislosti na poutech kultury a  místa 
se zvrhl ve vážné pohrdání lidskou his-
toricitou a  fundamentální biologickou 
podstatou,“2 hovorí architekt Juhani 
Pallasmaa. Jedno aj druhé sprítomňu-
je tradicionalistická architektúra, pre-
to posudzovaná v 21. storočí za vyžitú, 
okrajovú záležitosť.

Tradičná a  tradicionalistická archi-
tektúra však nezanikla. Nemožno ig-
norovať fakt, že v  tradičnom štýle sa 
navrhuje a  stavia naďalej. Obraz ar-
chitektúry 20. a  21. storočia nemôže 
byť bez tohto paralelného prúdu ani 
úplný, ani pravdivý. Treba oceniť od-
vahu Martina Horáčka mapovať živý 
fenomén tradicionalizmu v  architek-
túre v  čase, posadnutom naháňačkou 
za novinkami a tým, čo tu ešte nebolo. 
Medzi architektmi sa kniha skôr stret-
ne s  ironickým odsúdením ako záuj-
mom o to, čo je v nej. Nedajte sa však 
odradiť: ani naratívnosťou a nízkou at-
raktivitou obálky, ani odstrašujúcim 
počtom strán. Tí, ktorých znepokojujú 
otázky o zlome v tradícii a estetických 
preferenciách či vkuse laickej verejnos-
ti, verím, že po nej siahnu a neoľutujú. 
A keď nič iné, kniha vám pripomenie, 
že architektúra nemá slúžiť výlučne 
ako laboratórium vlastných tvorivých 
experimentov, ale vytvárať krajší svet 
a  príjemné a  zmysluplné prostredie 
pre život. 

1 SALINGAROS, Nicos A.: A Theory of 
Architecture, Umbau Verlag. Solingen 2006. 
278 s.
2 PALLASMAA, Juhani – MAKI, Fumihiko – 
NEUTELINGS, Willem Jan: Hledání harmonie 
a krásy. In: Zlatý řez č. 36, Architektura a člověk/
Architecture and the Human Subject, 2013, 
s. 26. 
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Úlohou architekta vždy bolo estetické stvárnenie 
potrieb stavby v  súlade s  jej funkčným využitím 
a kvalitným spracovaním. V minulosti, ešte v 19. sto-
ročí, tvorba podliehala viac-menej jednotnému štýlu 
či obdobným prvkom, takže v  tomto ohľade kedysi 
architekt, stroho povedané, nemal na výber. Neexis-
tovali regulatívy, ktoré by vo väčšej miere stavbu ob-
medzovali. Nové materiály a technické postupy pod-
nietili rozvoj novej architektúry. Na jednej strane 
štýlovo rozmanitej, na druhej strane „sériovo vyrába-
nej”. Čím viac človek vie, tým viac dokáže vidieť nové 
možnosti, potenciály. Architekt odrazu stojí pred via-
cerými otázkami, ktoré sa stavajú na rovnakú pozíciu 
v dôležitosti ako estetické stvárnenie. V akom štýle 
tvoriť? Koľko to bude stáť? Ako dlho to bude trvať? 
Odrazu sa musí stavať do roly obchodníka, učiteľa či 
psychológa. A v neposlednom rade musí architekt re-
špektovať energetickú hospodárnosť. 

Na jednej strane je architektúra, podľa slov Jiřího 
Pleskota (organická, myslící a  cítící architektura), 
dobrým prostriedkom na harmonizovanie sociálnych 
vzťahov. Architektúra má byť robená pre ľudí. V pr-
vom momente nemôžem s názorom nesúhlasiť, lebo 
práve ľudia trávia v  navrhnutom priestore svoj čas 
a stavba v nich vytvára pocity. Ak sú dojmy negatív-
ne, asi by bolo nelogické tvrdiť, že je takáto architek-
túra dobrá. Vo svojom okolí často počujem názory, 
že súčasná tvorba je „chladná” či neosobná. Vyná-
ra sa potom otázka, či svetové stavby, ktoré diktujú 
moderné trendy, idú v  súlade s  tvrdením, že dobrá 
architektúra je robená pre ľudí. Zaha Hadid (iracká 
architektka pôsobiaca v Londýne) je v súčasnosti po-
važovaná za jednu z najúspešnejších architektiek sve-
ta. Podľa môjho názoru jej tvorba je dokonalo gra-
fi cky zvládnutá, na oko je úžasne atraktívna. Už len 
samotné fotky či vizualizácie jej diel pôsobia ako (ab-
straktné) obrazy. Jej návrhy vnútorných priestorov sú 
však čítankovým príkladom neosobnosti. Takisto čo 
sa týka exteriérového výrazu, na jej návrhoch neba-
dať žiaden náznak refl exie na dané prostredie. Pri-
čom úlohou architekta by malo byť práve odpozoro-
vanie informácií z prostredia, obohatiť ich o vlastný 
tvorivý prínos, a tak vytvoriť diela, ktoré sa stanú sú-
časťou okolia, a dajú podnet na novú, podobne orien-
tovanú tvorbu. Netrúfam si tvrdiť, čo je správne. Ide-
álne by bolo skĺbiť svetovú invenčnosť so spätosťou 
s prostredím a s potrebami ľudí pre pozitívne dojmy 
z priestoru. Úloha pre architekta určite neľahká. 

Teraz sa vcítim do roly „bežného” architekta a ne-
budem hovoriť o  svetovo uznávaných staviteľoch. 
„Bežnému” architektovi (väčšinu akých naša škola 
produkuje vyše sto ročne), zadáva projekty, chlieb 
jeho každodenný, bežný investor. Pre bežného inves-
tora je v dnešnej spoločnosti zmietanej vo fi nančnej 

kríze väčšinou úplne najpodstatnejšia cena. Archi-
tekt sa musí stavať do roly obchodníka. V  užšom 
zmysle slova predajcu, čo môže byť v porovnaní s po-
stavením architekta v minulosti dosť hanlivé ozna-
čenie. Je naňho vyvíjaný obrovský ekonomický tlak, 
ktorý jeho invenčnosť vytláča z reality. Zámerom in-
vestora je vždy zarobiť, respektíve ušetriť. Bohužiaľ, 
v bežných situáciách je to u nás tak, že nie atraktív-
nosť projektu, ale jeho cena vyhráva. Architekt Mar-
tin Jančok v rozhovore Dovoliť si architekta nie je ve-
cou peňazí tvrdí, že architektúra akoby bola výsadou 
malého percenta spoločnosti, ktorá si myslí, že si ju 
môže dovoliť. A zároveň: „A pritom, dovoliť si archi-
tekta vôbec nie je vecou peňazí. V konečnom dôsled-
ku to totiž človeku môže peniaze ušetriť.” S tvrdením 
sa takmer vôbec nestotožňujem, lebo som sa osob-
ne, ale aj prostredníctvom výskumu (síce len v malej 
mierke týkajúcej sa interiéru) stretla s tým, že cena je 
momentálne naozaj to prvoradé. Preto je veľmi dôle-
žité vytvoriť vhodné kompromisy a vedieť presvedčiť 
o kvalite, ktorá zvykne byť takmer vždy na úkor ceny. 
Úloha pre architekta určite neľahká. 

V  neposlednom rade by som poslanie architekta 
refl ektovala aj na ekologickej stránke tvorby, ktorá 
bola donedávna považovaná len za akúsi „úchylku 
malej skupiny nadšencov za návrat k  prírode”. Vý-
voj dejín za posledné štyri desaťročia však dokazu-
je, že venovať sa tejto problematike je v súčasnosti 
nesmierne dôležité. Začalo sa to zistením, že dopyt 
po zdrojoch energie je vyšší ako ich ponuka. To vied-
lo cez experimenty až k  rôznym smerniciach, kto-
ré ustanovujú energetické ponímanie výstavby. Ako 
porovnanie dôležitosti chápania tejto situácie u nás 
a v zahraničí uvediem príklad energetickej efektivity 
v  Rakúsku, kde je v  niektorých regiónoch povolené 
stavať výhradne len pasívne domy. V číslach to robí 
15 kWh/m2/rok, pričom u nás je to bežne 80 kWh/m2/
rok, čo je neporovnateľný rozdiel. V budúcnosti by sa 
však táto situácia u nás mala tiež zmeniť podľa pri-
pravovaných smerníc a keďže výrazné úspory energie 
budú znamenať zvýšené investičné náklady, architek-
tov čakajú nové úlohy v zohľadňovaní aj tejto, ener-
getickej stránky tvorby. 

Čím viac človek vie, tým lepšie dokáže vidieť nové 
možnosti, potenciály. Ak architekt, okrem samozrej-
mého talentu, oplýva aj obšírnejšími vedomosťami, 
či už v oblasti technického pokroku, či detailného po-
znania konkrétneho prostredia, alebo sociálnych pot-
rieb okolia, má určite vyšší potenciál vytvárať kvalit-
né a udržateľné diela. Jeho dôležitou úlohou preto 
vždy bude najmä prahnutie po nových informáciách, 
aby neskostnatel len vo svojom doterajšom poznaní, 
ale aby svoje hranice ustavične posúval vpred.

 Esej bola napísaná v 5. ročníku v rámci predmetu 
Trendy modernej architektúry a urbanizmu na Ústave 
dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok v aka-
demickom roku 2013/2014. 

Nové úlohy architekta
Ľubica Balogová 
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Architektúru možno defi novať ako umenie skladať 
rôznorodé prvky a  zosúladiť rôznorodé, často proti-
chodné požiadavky do harmonického (priestorového) 
celku. 

Táto defi nícia architektúry patrí medzi moje obľú-
bené. Veľmi osobne vystihuje, s  akým typom prob-
lému sa architekt stretáva a  čo je jednou z  jeho 
hlavných úloh. Rôznorodé prvky, či už je to individu-
álna požiadavka investora, typológia, alebo fyzikálne 
vplyvy prostredia, v súčasnosti čoraz častejšie nazý-
vame parametrami.
Parametre, akési vstupy, sú prvkami, ktoré treba zo-
súladiť, aby sme vytvorili to, o čo sa usilujeme – do-
konalý návrh. V  dnešnej dobe digitalizácie a  infor-
mačných technológií sa čoraz častejšie stretávame 
s tzv. parametrickou architektúrou. Je známe, že: „... 
moderná avantgardná architektúra rieši požiadavky 
na zvýšenie úrovne kĺbovej zložitosti pomocou pre-
budovania svojich metódy na základe parametrických 
konštrukčných systémov.  Moderný architektonický 
štýl, ktorý dosiahol všadeprítomnej nadvlády v súčas-
nej architektonickej avantgarde možno najlepšie chá-
pať ako výskumný program založený na parametrickej 
para dogme. Navrhujeme volať tento štýl: Paramet-
rizmus“.  Patrik Schumacher: Parametricist Manifes-
to. Londýn 2008.

Laicky povedané, ide o druh tvorby, kde sa okrem 
generovania nových amorfných či abstraktných fo-
riem stretávame aj s  racionalizáciou a  urýchlením 
klasických už poznaných algoritmov. Ukážkovým 
príkladom je napríklad štruktúrované segmentové 
prestrešenie pasáží alebo zhotovenie zložitých fasád-
nych systémov. To, čo niekedy architekti kreslili týž-
dne, dnes vieme vytvoriť za pár hodín.

Pri  parametrizme však vnímame ešte jeden čita-
teľný smer. Jeho uplatnenie pri generovaní výsled-
nej formy architektúry. Automatizáciou programov 
zohľadníme všetky „najlogickejšie“ vstupy, hranice, 
špecifi cké požiadavky či dokonca technické obmedze-
nia. Ak sa nad tým zamyslíme dôkladnejšie, celá táto 
snaha smeruje k výsledku, ktorý by mal predstavovať 
dokonalú formu pre danú funkciu. Naozaj dokonalú?

Rozvoj možností šírenia informácií a  digitalizá-
cia sama osebe zaznamenáva za posledné desaťročie 
priam až exponenciálny nárast. Je to niečo ako laví-
na, ktorá sa nedá zastaviť, musíme sa v  nej naučiť 
fungovať, splynúť s  ňou alebo sa snažiť pred ňou 
jednoducho utiecť. Mne to osobne trochu pripomína 
technologické pomery začiatku 20. storočia. S  tým 
rozdielom, že priemyselný rozvoj nahrádza informač-
ná revolúcia a k hospodárskej kríze sa možno tento-
krát pridá kríza digitalizácie. Nie som Gerald Celente 
ani Aristoteles, no z poznatkov, ktoré mám, a z toho, 

ako vnímam súčasné trendy, je podľa mňa minimálne 
zaujímavé premýšľať nad takýmto prepojením.

Veľmi rád odhadujem, ako bude moderná architek-
túra vyzerať o päťdesiat či o sto rokov a som názoru, 
že aj práve to je jednou z vlastností tvorby architekta 
– nadčasovosť. Preto ak predpokladáme smerovanie 
k dokonalosti formou zefektívnenia procesov tvorby 
otázkami ostávajú: „Je dokonalosť žiadúca?“ „V čom 
bude spočívať individualita stavieb?“ alebo „Do akej 
miery sa zmení autorský podiel architekta?“. Jedným 
z parametrov, ktoré digitálny proces nedokáže pred-
povedať či zohľadniť je atmosféra priestoru. A keďže 
iná defi nícia architektúry zasa uvádza, že ide o  hru 
priestoru a  svetla, práve táto hra vytvárajúca takú 
podstatnú zložku architektúry, ostane nemenná a tak 
vlastná pre povolanie architekta. 

Podľa známeho názoru Vojtecha Zamarovského, 
názoru, s ktorým sa dá ľahko stotožniť, je architek-
túra kolektívnym výtvorom, a  to umeleckým i  tech-
nickým. Technická stránka je poväčšine daná. Na jej 
správne prevedenie používame overené zákonitosti či 
nástroje. Jedným z nových nástrojov je aj generatív-
na forma tvorby architektúry – už spomínaný prog-
ram parametrizmu. 

Chcel by som špeciálne zdôrazniť slovo – nástroj. 
Vo vnímaní bez akéhokoľvek kontextu nám toto slo-
vo popisuje niečo, čo nám pomáha skonštruovať či 
zostrojiť náš zámer, dielo. Výskumný program para-
metrizmus by mal ostať nástrojom. Nemal by sa stať 
cieľom. 

Architektonická tvorba usilujúca o docielenie do-
konalosti vo forme uplatnenia parametrizmu podľa 
mňa nie je správne koncipovaná architektúra. Podiel 
nedokonalosti, špecifík a génius loci, ktorý vychádza 
z hlbšieho (niekedy aj podvedomého) vnímania kon-
textu zohráva dominantnú úlohu pri vytváraní archi-
tektúry. Umelecká stránka vo všeobecnosti ponúka 
možnosť zanechať v človeku estetický alebo akýkoľ-
vek iný zážitok. Citeľne sa nás dotýka a ponúka nám 
viazať si na priestor a architektúru spomienky, pocity 
či zážitky. Práve prvotný zámer vytvorenia charakte-
ru týchto hodnôt by sa mal pri zadaní stať základ-
ným kameňom každého projektu. Silené hľadanie 
neprirodzených či atypických foriem s cieľom vytvo-
riť ilúziu, formálny efekt bez akéhokoľvek hlbšieho 
kontextu s prostredím a špecifi kami zadania, považu-
jem pri architektonickej tvorbe za neosobný prístup 
a formalizmus. 

Spájanie rôznorodých prvkov, zohľadnenie obrov-
ského množstva vstupných faktorov v snahe vytvoriť 
čo najlepší výsledok. Vo všetkých týchto činnostiach 
nám dnes pomáhajú informačné technológie. Archi-
tektúra prekonáva hranice.  Svojou formou sa snaží 
priblížiť ideálu v neustálej snahe zaujať. Byť v prvom 
rade funkčnou no súčasne výnimočnou, nadčasovou, 
bližšou k človeku. Parametrické programovanie dnes 
predstavuje nástroj, ktorým sú hranice posúvané, 
činnosti zjednodušované a aspekty, ktoré emocionál-
ne pôsobia na človeka umocňované. Netreba zabú-
dať, že dom nie je len stroj na bývanie (Le Corbusier). 
Nereprezentuje ho len jeho forma, ale aj jeho duch 
a atmosféra, ktorá je základným parametrom archi-
tektúry no nedokáže byť vytvorená parametricky.

Esej bola napísaná v 5. ročníku v rámci predmetu 
Trendy modernej architektúry a urbanizmu na Ústave 
dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok v aka-
demickom roku 2013/2014. 

Parametrická dokonalosť verzus emocionálny 
dosah architektúry na človeka
Michal Ráchela
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Človek mal odpradávna tendenciu meniť svoje život-
né prostredie, ktoré vďaka klimatickým, spoločen-
sko-politickým a hospodárskym podmienkam nebolo 
vždy ideálne. Myšlienky lepšej budúcnosti a utopic-
kých vízií ideálnej spoločnosti mu ukazovali cestu 
v rámci labyrintu dejín. Počas historického vývoja sa 
stretávame s množstvom príkladov, ktoré mali zásad-
ný vplyv na fungovanie našej spoločnosti a jej budú-
ceho smerovania. Práve v oblasti architektúry a ur-
banizmu je pojem utópií aktuálny predovšetkým vo 
forme konceptov, nezrealizovateľných návrhov, sú-
ťaží či urbanistických vízií a  predstáv. Samotní ar-
chitekti sa pohybujú vo svojich návrhoch na hrane 
medzi realitou a utópiou, kde „virtuálne“ stavby za-
sadzujú do reálneho prostredia. Výskum dizertačnej 
práce je zameraný na otázky problematiky utópií, so 
zreteľom na architektúru a  urbanizmus, skúmania 
jej historického premýšľania a vývoja v spoločenskej 
komplexite vzťahov a situácií. Špeciálne sa zameriava 
na skúmanie oblasti utopického premýšľania a jeho 
vplyvu na vývoj a smerovanie architektúry v Česko-
slovensku a na Slovensku v období 20. storočia, kde 
problematika architektonických utópií dosiaľ nebo-
la monografi cky spracovaná. Čiastkové štúdie a ref-
lexie sú súčasťou mojej bibliografi e. Výsledok práce 
pomenúva jednotlivé kategórie a  klasifi kácie uto-
pických situácií, pričom sa primárne snaží prispieť 
k lepšiemu porozumeniu architektúry a procesov na-
vrhovania. Súčasne sa na základe skúmania historic-
kých príkladov utopických návrhov a  situácií pokú-
ša naznačiť súčasné smerovanie na poli architektúry.

Dizertačná práca na Fakulte architektúry STU bola 
obhájená v študijnom programe Teória architektúry.

Anotácie obhájených 
dizertačných prác

Architektonické utópie 
Katarína Porázik
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Udržateľnosť panelových bytových domov 
Vladimír Šlachtovský

Anotácie obhájených dizertačných prác

Panelové domy sú a na dlhý čas aj ostanú najčastej-
šou a  súčasne nenahraditeľnou formou bývania na 
našom území. Preto si vyžadujú obnovu, ktorá zabez-
pečí ich dlhodobú udržateľnosť a prispôsobí kvalitu 
bývania požiadavkám súčasnej spoločnosti. V päťde-
siatych až deväťdesiatych rokoch 20. storočia bolo 
počas hromadnej bytovej výstavby použitých viacero 
konštrukčných sústav. Mnohé typy ponúkajú široké 
spektrum možností ďalšieho rozvoja. Potenciál, kto-
rý je v súčasnosti nedostatočne využitý, skrýva fasá-
da. Rozsiahlou obnovou fasády možno výrazne zlep-
šiť energetickú efektivitu stavby, jej architektonický 
výraz, ale aj kultiváciu obytného prostredia a v ne-
poslednom rade zlepšenie kvality bývania. V súčas-
nosti je obnova fasády limitovaná len na kontaktné 
zateplenie a  plošné farebné riešenia. Primárne sa 
zameriava na technický stav a  opravu systémových 
porúch spôsobených nekvalitnou realizáciou a  ná-
sledne aj zanedbanou údržbou. Prevádzka, hmoto-
vo- priestorové riešenie, vizuálne stvárnenie a  dl-
hodobá udržateľnosť ostávajú naďalej v  úzadí. Vo 
svete však existujú aj riešenia, ktoré myslia na bu-
dúcnosť a sú realizovateľné aj v našich podmienkach.

Dizertačná práca na Fakulte architektúry STU bola 
obhájená v študijnom programe Architektúra.

Predmetom tejto práce sú ochranné pásma historic-
kých urbanistických štruktúr, ich koncepcie vzhľa-
dom na ich účinnosť. V prvej a druhej kapitole práca 
predstavuje uvedenie do problematiky, sledujúc vy-
medzenie pojmov a charakteristík. V tejto tendencii 
sa na prvé dve kapitoly viaže aj tretia kapitola za-
oberajúca sa prierezom histórie ochranných pásiem. 
V štvrtej kapitole je prezentovaný súčasný stav rieše-
nej problematiky na Slovensku a v zahraničí. Násled-
ne je v piatej a šiestej kapitole predstavený cieľ práce 
a  metodické postupy. Siedma kapitola je rozdelená 
na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť pozo-
stáva z analýz vybraných historických urbanistických 
štruktúr s ochrannými pásmami zapísaných v Zozna-
me svetového kultúrneho a  prírodného dedičstva 
UNESCO a  analýzy problémov, ktoré sa ich týkajú. 
Teoretická časť je uzavretá formulovaním hypoté-
zy. Praktická časť predstavuje algoritmus metodiky 
overovania účinnosti ochranných pásiem, aplikovaný 
na 16 konkrétnych príkladoch vybraných historických 
urbanistických štruktúr. Následne je predstavená 
prípadová štúdia s  overením účinnosti ochranného 
pásma v  dvoch alternatívach a  načrtnuté jej mož-
né zvýšenie. Ôsma kapitola je syntézou dosiahnu-
tých výsledkov a vyhodnotením aplikácie overovania 
metodiky. V  závere je načrtnuté možné smerovanie 
a budúcnosť tejto oblasti a  koncept využitia práce.

Dizertačná práca na Fakulte architektúry STU bola 
obhájená v študijnom programe Obnova architekto-
nického dedičstva.

Ochranné pásma historických 
urbanistických štruktú
Elena Šoltésová 
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Urban Vitality 
By Silvia Bašová
¦ 
¦ 
¦ 
¦ 
¦
Vivid and bustling city preconditions 
its further development and is a foun-
dation of a sound urban life. European 
cities will dominate among the world 
settlements, from the point of view of 
a complex urban quality and new ur-
ban infrastructure, if they retain the 
balance of urban factors within the 
human scale as well in an urban conti-
nuous development and a new vitality. 
Urban vitality should complement the 
city as well as to be a bonus for local 
inhabitants and not only in the social 
sense, but also in the area of a com-
munity feel fostering and of integrity 
with the town they live in. A friendly 
atmosphere in the town creates rela-
tionships among people on the local 
and regional level; it also forms att-
ractiveness of a settlement and boosts 
town’s vitality. The vividness of public 
spaces, especially the squares, is the 
main magnet for vitality and also for 
visitors to the town. A precondition for 
this is a return to a place and its iden-
tifi cation, and a return to human sca-
le. Urban vitality – vividness of a city, 
vitality of the centre, a cultural and 
social culmination are necessary pa-
rameters in the centres of cities. City 
centre vitality is based on the follo-
wing: focus on culture, attractiveness, 
pedestrian movement and human sca-
le; as well as on movement of cyclists, 
functional variety for multi-genera-
tion urban activities, on a participa-
tion of inhabitants on a city’s quality 
improvement, on a varied selection of 
relaxes activities, artistic and techni-
cal activities, etc. To preserve and de-
velop the city’s vitality and its public 
places is only possible by a layering 
and a synthesis of the city’s quality in 
cooperation with its users: inhabitants 
and visitors, and their active approach 
to public activities of the town and its 
social control over the environment of 
the most signifi cant city structures. 

Sustainability of Specifi c 
Landscape Elements
A Case Study of Dispersed Settlement 
in the Cadastral Area of Čadca Town
By Ingrid Belčáková and 
Zuzana Pšenáková
¦
Specifi c elements in a landscape are 
signifi cant characteristic features of 
landscape with a strong eff ect on lo-
cal identity and they are a part of his-
torical and existing landscape struc-
ture. Despite an insuffi cient present 
research they are related to the actu-
al trends in landscape protection and 
management. This paper deals with 
characterisation and categorisation of 
specifi c elements and describes the-
ir eff ect in socio-historical, environ-
mental and visual context and in the 
context of an area’s sustainability. 
There are two main types of specifi c 
elements: specifi c elements of anth-
ropogenic origin and of natural origin. 
This study focuses on the anthropo-
genic elements, especially on disper-
sed settlements. Based on the pre-
sent practise, we can analyse specifi c 
elements as part of other landscape 
structures – in identifi cation and eva-
luation of historical landscape struc-
tures and in evaluation methodology 
of characteristic landscape features.

A specifi c type of the rural settle-
ment system in Slovakia, the so-
called dispersed settlement, is typi-
cal for several regions in the country. 
This type of settlement, especially in 
mountainous areas, originates as a re-
sult of three colonisation processes: 
the wallachian in the 15th century, the 
goral in the 17th century and the kopa-
nitse colonisation in the 19th century; 
nowadays, the fragments of such set-
tlements can be seen as the small set-
tlement units with unique structure 
of arable land and grassland.  Howev-
er, many special studies currently fo-
cus on this topic, there is no universal 
methodology of mapping and evalu-
ation of this type of settlement for 
the use of the regional development 
and land-use planning. Consequently, 
we have elaborated a methodological 
plan how to identify and evaluate dis-
persed settlement units that could be 

used as data for consecutive proposal 
of management.

Cadastral area of Čadca town is a 
model area situated in the Kysuce re-
gion and is known for its specifi c his-
torical landscape structures: dispersed 
settlement, terraced fi elds, grassland 
and non-timber forest vegetation. 
We have made an inventory of 63 dis-
persed settlement units and classifi ed 
them in 5 categories depending on 
quality attributes. For each category 
we have proposed a respective way of 
management. Based on sociological 
research in the most valuable locali-
ties, there were evaluated positives 
and negatives phenomena that should 
also serve as the base data for further 
landscape management to protect and 
preserve specifi c elements within an 
area.
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deklarujú svoje potreby hľadaním zdravého štýlu ži-
vota v meste a ako náhradu väzby na pôdu a príro-
du využívajú športovo-rekreačné aktivity, relax v prí-
mestských záhradách, chatách, pobyty v letoviskách, 
dovolenky v prírode a na vidieku. Trvalo udržateľný 
mestský spôsob života je možný len pri vyváženosti 
urbánnych aktivít s prírodnými a rurálnymi. Mestské 
obyvateľstvo hľadá podoby tejto rovnováhy aj pria-
mo v  mestách. Obľúbené sú tzv. mestské záhradky 
v  opatere lokálnych obyvateľov, spravovanie zele-
ne parkov a námestí v opatere občianskych združe-
ní, klubov, škôl. Touto formou sa vytvára bližší vzťah 
obyvateľov k  zeleni a  následne možno pozorovať 
rozvoj susedských vzťahov. Zelené terasy a  strechy 
dopĺňajú pobytovú zeleň na úrovni vyšších podlaží. 
Umelé kopčeky v nádvoriach firiem a terénne zmeny 
v obytných vnútroblokoch pomáhajú doplniť prírod-
né vlny v rovinatom teréne. Fragmentálne ekohospo-
dárenie v meste a zakladanie tzv. mestských fariem 
vo vytypovaných lokalitách nie je len trend nového 
typu urbánnych aktivít, ale aj smerovanie k rovnová-
he životného štýlu mestských obyvateľov a  istý va-
riant ekoobnovy sídiel.

Mestá: New York, Londýn, Paríž a Tokio predstavu-
jú podľa medzinárodných sídelných štatistík štvoricu 
najprestížnejších miest sveta. Ich top postavenie 
vyplýva z  hospodárskych úspechov z  hľadiska eko-
nomickej roviny globalizácie, v dôraze na voľný me-
dzinárodný tok tovaru, služieb, finančného kapitálu 
a pracovných síl.6 

Život v mestách aj vo veľkomestách má svoje pul-
zovanie a pravidelné fázy: ráno, na obed, popoludní, 
večer, v  noci. Meniaci sa kolobeh života v  bránach 
mestského organizmu mesto môže, a aj by mal obo-
hacovať, ale pri megamestách, pri nadmernom strese 
a prevádzkovom stereotype, pri nerovnováhe pešie-
ho života voči lievikom dopravných koridorov, dochá-
dza k nerovnováhe prežívania urbánnej dynamiky. Na 
prvý pohľad sa zdá, že centrum mesta pulzuje tým 
lepšie, čím poskytuje viac aktivít a atraktivít. 

Z  takýchto dôvodov by sa dalo predpokladať, že 
čím rušnejšie mesto, tým viac turistov, tým viac vý-
beru kultúrnych podujatí, a tým aj viac kvality? Zrej-
me nie. Vyvážené mesto má prítomné dynamické 
zóny, ale  aj pokojné a  tiché zóny. Má aj atraktívne 
časti, aj zóny relaxu a tiež menej výrazné jednoduché 
urbánne zoskupenia. Je nevyhnutné doplniť aj proti-
váhu: k hluku a aktivitám oddych, relax aj ticho.

Obyvatelia miest, ktorí hľadajú optimálne síd-
lenie7, spojené s  kvalitou života a ponukou pracov-
ných príležitostí, hľadajú ekonomicky silné sídla, ale 
aj kultúrne naplnenie. K  práci potrebujú protiváhu 
relaxu a k mestskému životu zasa protiváhu prírody 
a rurálneho prostredia. V neposlednom rade mestskú 
kvalitu determinujú aj sociálne vhodné podmienky 
pre život jednotlivca i rodiny, možnosti vytvárať sku-
piny, komunity, združenia a  iné vzťahy v  rámci síd-
la či jeho lokálnych častí. Urbánna vitalita by mala 
byť prínosom a bonusom pre obyvateľov aj v zmys-
le sociálnom, v  zmysle vytvorenia spolupatričnosti 
s lokálnou komunitou a v zmysle integrity s mestom, 
v ktorom žijú. Priateľská forma sídelných a lokálnych 
medziľudských vzťahov vytvára príťažlivosť sídlenia 
a zvyšuje vitalitu mesta. Takáto väzba na mesto má 
okrem iných parametrov aj význam identifikácie s lo-
kalitou bývania. 

K stratám sídelnej identifikácie a oslabeniu vitali-
ty verejných priestorov došlo v našich mestách pre-
dovšetkým veľkokapacitnými zástavbami panelových 
sídlisk v šesťdesiatych až deväťdesiatych rokoch 20. 
storočia, ale aj zástavbou stereotypnými súbormi in-
dividuálnej bytovej zástavby (IBV), ktoré sú väčšinou 
lokalizované na periférií a na predmestiach. Čím hl-
bšie vnikáme do stredu mesta, tým viac rozmanitosti 
a identity pre samotné bývanie nachádzame. Vzťahy 
k mestu a k miestu, v ktorom človek žije, predstavujú 
významnú rovinu základných existenciálnych potrieb 
človeka. Tieto vzťahy sa viažu na identifikáciu s kon-
krétnym urbánnym priestorom. Ako píše Christian 
Norberg-Schultz vo svojej knihe Genius loci: „Identita 

človeka predpokladá identitu miesta, a preto je sta-
bilitas loci základnou ľudskou potrebou.“8 Vitalita 
mesta je preto hodnotiteľná aj v zmysle otázok vý-
beru možnej lokalizácie bývania obyvateľov a výbe-
ru trasovania ťažiskového pohybu autodopravy, MHD 
i  peších k  najvýznamnejším uzlovým a  lineárnym 
verejným priestorom. Živosť verejných priestorov, 
predovšetkým námestí, je magnetom návštevnosti 
mesta. Tento klasický princíp mesta je v súčasnosti 
spochybnený a doplnený aj inou škálou živých uzlov, 
línií a miest. Ponuku základných verejných priesto-
rov historického jadra mesta (HJM) (námestí, nádvo-
rí, peších ulíc, mestských tried) dopĺňajú nové prie-
story v širšom centre mesta – revitalizované areály 
bývalého priemyslu, revitalizované doky, priestory 
obnovených trhov, mestských slávností, udalostí, ale 
aj otvorené pódia, amfiteátre pre nové kultúrne po-
dujatia v  centrálnych mestských, ale aj periférnych 
uzloch.

Vitalita stredných a veľkých miest je ambícia, ku 
ktorej mestá a  ich správa ašpirujú. Má svoju svetlú 
aj  tmavú stránku. Pokiaľ mestá napredujú vyrov-
naným spôsobom, teda zo stránky rozvoja kvalit-
nej urbanisticko-architektonickej štruktúry a  tiež 
zo stránky funkčnej variability a  prevádzkovej jed-
noznačnosti, prirodzene,  narastá kvalita mestského 
prostredia, rastie spokojnosť obyvateľov. Často však 
mestá ekonomickou akceleráciou a komerčnou silou 
smerujú skôr k  zrýchlenej dynamickej koncentrácii 
ako k  vitálnej plnohodnotnej substancii. Súčasné 
hospodársky významné mestá sú pod veľkým tlakom 
vysokého počtu obyvateľov, prestížneho ekonomic-
kého prosperovania na úkor ekologického a sociálne-
ho napredovania. To sa odráža v poklese kultúrneho 
a duchovného statusu miest a dôraz na komerciali-
záciu následne vplýva aj na jeho obyvateľov. Dyna-
mická koncentrácia pohybu ľudí vo veľkomeste, spo-
jená s  príznakmi globalizácie, premieňa atmosféru 
každodenného života v štruktúre mesta do zjednodu-
šenej schémy na užívateľský priestor pre realizáciu 

Urbánna vitalita
Silvia Bašová Mesto ako urbánny útvar sa ustavične mení a vyvíja. 

Niektoré mestá sú stabilnejšie, iné viac dynamické, 
niektoré sú dokonca v regrese alebo stagnujú. V de-
jinách svojho vývoja sídla mali životaschopné fázy, 
ale  aj fázy útlmové. Živé, pulzujúce mesto je pred-
pokladom jeho ďalšieho rozvoja a  základom plno-
hodnotného urbánneho života. Mestská štruktúra 
ako celok je však veľmi zložitá. Vývojové etapy sídla 
možno len predvídať, regulovať, presné plány sú vys-
tavené systému podmienok, okolností, vplyvov, ale 
aj nečakaných udalostí. Špecifické parametre a urba-
nistické charakteristiky sídla možno z  určitých hľa-
dísk kvantifikovať, a  teda aj vyhodnotiť. Kvalita ur-
bánneho života, kvalita sídla sa týka predovšetkým 
kvalitatívnej stránky života mesta ako celku. Zjedno-
dušene býva vyjadrená „priateľským vzťahom“  jeho 
obyvateľov a návštevníkov k mestu, stupňom tech-
nickej a  urbánnej vybavenosti. Populáciou najväč-
šie mestá ešte nemusia byť najkvalitnejšie. Ani tie 
najdynamickejšie a  najprestížnejšie mestá nie sú 
spravidla najlepšie pre život. Štruktúra komplexné-
ho vyhodnotenia kvality miest môže byť sústredená 
na určité ťažiskové kritériá a pre svoju zložitosť môže 
byť len čiastočne objektivizovaná a sumarizovaná. 

Napriek zložitosti hodnotenia posledné prieskumy 
kvality života v mestách1 s vyhodnotením 223 „top“ 
miest z celého sveta (z roku 2012) podľa tímu Mer-
cera, hlavného konzultačného poradcu nadnárodnej 
spoločnosti Worldwide City Rankings Reveal (WCRR), 
upozorňujú na zaujímavosť dominancie európskych 
veľkých a stredných miest. Prvenstvo mesta Viedne 
v danom hodnotení je potešujúce a potvrdzuje skve-
lú vyváženosť klasického konceptu mesta, spojeného 
s perspektívami kultúrno-sociálneho rozvoja v opo-
re o  rozvinutú urbánnu a  technickú infraštruktúru. 
Podľa hodnotenia 39 faktorov ďalej nasledujú mes-
tá: Zürich, Auckland, Mníchov, Vancouver, Düssel-
dorf, Frankfurt, Ženeva... Prieskum upozorňuje na 
trendy, ktoré môžu jednak pomôcť urbanistom aj ar-
chitektom k úspešnosti ich konceptov, ale následne 

aj inštitúciám a firmám pre ich rozvoj v danom mest-
skom priestore. 

Snáď najzásadnejšie trendy urbánnej kvality sí-
diel, ktoré možno syntetizovať zo správy WCRR Im-
portant Regional Trends, 20142 z tzv. Mercerovej lis-
tiny miest sú takéto: 

 – európske mestá budú aj naďalej dominovať medzi 
svetovými sídlami z hľadiska komplexnej mestskej 
kvality a novej urbánnej infraštruktúry, sústrede-
nej na politické a sociálne prostredie miest, eko-
nomické a sociálno-kultúrne prostredie, služby 
v zdravotníctve a školstve, dopravu a technickú 
infraštruktúru, voľný čas a kontakt na prírodné 
prostredie, kvalitu obytného prostredia,

 – vrcholom komplexných kvalitatívnych kritérií je 
aktuálne Viedeň,

 – vrcholnú city infraštruktúru má aktuálne 
Singapur.

Za megamestá s  najvyššou populáciou3 sú aktu-
álne považované: Tokio (32,5 milióna obyvateľov), 
Južná Kórea (20,5 milióna obyvateľov), Mexico City 
(20,4 milióna obyvateľov), New York City (19,75 mi-
lióna obyvateľov), Mumbai (19,2 milióna obyvate-
ľov)...4, ktoré sú také veľké počtom obyvateľov ako 
niektoré štáty. Ekonomická sila týchto miest priťa-
huje obyvateľov z ostatnej sídelnej štruktúry, ktoré 
tak čiastočne strácajú silu a význam. Do miest sa pre-
súva čoraz viac obyvateľstva z vidieka a urbánny štýl 
života sa stáva čoraz príťažlivejší a  vyhľadávanejší. 
Predovšetkým vo veľkých  mestách a  ich aglomerá-
ciách dochádza k  zosieťovaniu pracovísk a  tiež me-
dziľudských vzťahov.5 Otázka vyľudňovania vidieka, 
respektíve jeho pohlcovania megamestami je otáz-
na, veď miera práce na hospodárstve a  v  krajine je 
a  bude potrebná, kým si spoločnosť zachová svoju 
bytostnú potrebu rovnováhy urbánneho a  rurálne-
ho. Deficit kontaktu s  prírodou ľudia v  megames-
tách výrazne pociťujú a čoraz väčšmi zaznamenáva-
jú aj následné strádanie v  zdraví. Obyvatelia miest 

Portugalsko, Lisabon, tradičná pešia zóna a jej 
lokálne zastavenia. Foto: Silvia Bašová
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Udržateľnosť špecifických prvkov v krajine 
Prípadová štúdia: Rozptýlené osídlenie v k. ú. mesta Čadca

Ingrid Belčáková, Zuzana Pšenáková Na Slovensku si asi ťažko možno predstaviť Tokajskú 
oblasť bez vinohradov, okolie Myjavy bez kopaníc či 
Považie bez hradov a mohli by sme pokračovať ďalej 
v závislosti od významnosti a jedinečnosti krajinných 
prvkov na lokálnej, regionálnej, národnej alebo celo-
svetovej úrovni. Sú to všetko špecifické prvky, ktoré 
robia danú krajinu jedinečnou, originálnou, vytvára-
jú jej identitu a v neposlednom rade majú vplyv aj na 
kvalitu krajiny.

Problematika špecifických prvkov v  území nie je 
do veľkej miery publikačne spracovaná, no úzko sú-
visí so súčasnými trendmi v oblasti ochrany, tvorby 
a manažmentu krajiny. V Európskom dohovore o kra-
jine (EDoK), v  súčasnosti jeden z  najdôležitejších 
medzinárodných dokumentov a  dohovorov týkajúci 
sa krajiny, sa už v  prvej kapitole zdôrazňuje potre-
ba ochrany a  manažmentu krajiny zo zreteľom na 
tzv. charakteristické črty krajiny: „Ochrana krajiny 
znamená činnosti smerujúce k  zachovaniu a  udrža-
niu významných alebo charakteristických čŕt krajiny 

vyplývajúcich z jej historického dedičstva a prírodné-
ho usporiadania a/alebo z ľudskej aktivity.“1

Napriek tomu, že sa princípy EDoK majú imple-
mentovať do legislatív jednotlivých členských štátov 
a tak nepriamo aj do procesu územného a krajinného 
plánovania, je súčasné uplatnenie týchto princípov 
v praxi ešte sčasti nejednoznačné. Projektanti v ob-
lasti tvorby krajiny sa často stretávajú s problémom 
vhodného zakomponovania špecifických prvkov, 
s ohľadom na udržateľný rozvoj , zachovanie identity 
a názory verejnosti. 

Cieľom tohto príspevku je načrtnúť možnosti prak-
tického zhodnotenia špecifických prvkov v  krajine 
pre potreby následnej ochrany, tvorby a manažmen-
tu krajiny v  územnoplánovacej praxi, čiže činností 
súvisiace s  udržateľnosťou daných prvkov v  území 
a uplatniť ich na modelovom príklade – rozptýlenom 
type osídlenia v k. ú. mesta Čadca.

1. Špecifické prvky v krajine  
 
1.1. Základné vymedzenie termínu „špecifické 
prvky“ a formy ich prejavu v krajine
Špecifické prvky sa v kontexte tohto príspevku defi-
nujú ako hmotný prejav jedinečných charakteristic-
kých čŕt krajiny, ktoré sú súčasťou súčasnej aj  his-
torickej krajinnej štruktúry a majú výrazný vplyv na 
identitu územia. Tento vplyv možno chápať z viace-
rých hľadísk: z vizuálno-estetického, krajinno-ekolo-
gického aj spoločensko-historického. 

Špecifické prvky krajiny nemajú jednoznačné za-
kotvenie v  súčasnej legislatíve či platných meto-
dických postupoch, no ich prítomnosť na určitých 
územiach vyžaduje osobitý postup pri plánovacích 
činnostiach. 

V odbornej literatúre2 sa možno stretnúť s podob-
ným termínom „územia so špecifickým režimom“, kde 
Turancová (2009) konštatuje, že chýbajú definície 
určujúce, ktoré územie možno považovať za územie 

so špeciálnym režimom a ktoré nie. Takisto by bolo 
vhodné vypracovať typologickú klasifikáciu týchto 
území. 

Pri identifikácii území so špecifickým režimom tre-
ba rozlišovať pojmy „typikum“ a špecifikum“.3 Tieto 
dva termíny sa spomínajú pri popise kultúrnej kraji-
ny. Typikum – typický znamená, že skúmaný objekt 
má opakované znaky zhodné s iným objektom. Špeci-
fikum – špecifický (osobitý, svojrázny, príznačný) zna-
mená, že skúmaný objekt má neopakovateľný súbor 
znakov, čím vytvára originálnu kombináciu. Špecifiká 
a  typiká vytvárajú atraktivitu územia. Súhrn význa-
mových vlastností územia vytvára jeho „imidž“. Ten 
je daný špecifickosťou krajiny, ale aj vzťahmi medzi 
ľuďmi a krajinou.4 Z hľadiska stručnej kategorizácie 
a konkrétneho prejavu špecifických prvkov v krajine 
možno na základe Vodrážku5 rozdeliť špecifické prvky 
do dvoch základných kategórií:
1. Špecifické prvky vzniknuté prírodnými procesmi 

v krajine

Pľac U Králi so zachovanou štruktúrou osídlenia 
a agroštruktúrami – líniovými terasami na svahoch 
s nelesnou drevinovou vegetáciou (Pšenáková, 2013
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YMCA Building in Bratislava
 By Magdaléna Kvasnicová
¦ 
¦ 
¦ 
¦ 
¦ 
The YMCA building is a former seat 
of the international youth associati-
on YMCA in Czechoslovakia (The Yong 
Men’s Christian Association) and a he-
ritage site since 2005. The outstan-
ding architecture of this building, 
its interesting and rich past together 
with intensive utilization and unclear 
ownership question its future. The bu-
ilding has been managed since 2008 
by the Intenda Association, which pre-
sented its interest in bringing the bu-
ilding to prosperity and utilisation for 
young people. At the occasion of the 
90th anniversary of its founding in 
2013 the Intenda Association initiated 
a public competition for preparing an 
architectural study of its reconstructi-
on and revitalization. The competition 
pointed out the need of a historical ar-
chitectural research. Its results have 
been presented in this article. 

The construction of the YMCA bu-
ilding for the railway employees star-
ted in 1920 and the building was put 
in usage at the end of 1923. It was de-
signed by the Moravian architect Alois 
Balán (1891-1960). In the preparation 
process participated consultants from 
the USA-YMCA that also  funded the 
major part of the project. Balkan’s de-
sign is based on a palace type archi-
tecture in rondo-cubistic and neoclas-
sical style with an irregular U-shaped 
ground plan, a symmetric three-wing 
layout, with an architecturally signi-
fi cant front wing and hierarchically 
arranged height of individual levels. 
Balán modernized the traditional cha-
racter of the exterior copying historic 
styles with face brickwork, often used 
in German and Dutch architecture of 
that time. 

The YMCA building has been for 
more than 90 years a specifi c phe-
nomenon in public life of Bratisla-
va, not only thanks to its signifi cant 

architecture forming the ambience of 
this part of the capital city. It is histo-
rically important as a fi rst YMCA bu-
ilding in continental Europe and it is 
an important symbol as a seat of the 
Christian association for young men 
in Czechoslovakia promoting the US- 
culture and civilisation in Central Eu-
rope. Its main contribution belongs to 
YMCA activities that supported deve-
lopment of Slovak culture, sport (e.g. 
introducing basketball, volleyball and 
rugby in Slovakia), charity and social 
work, Christian and civil activism and 
education. There are still nowadays 
many public activities taking place in 
and around the building. 

The worn building requires a com-
plex renovation including a necessa-
ry modernisation of the old technical 
infrastructure. The current co-existen-
ce of several diverse tenants runs well 
and is a positive aspect. In order to 
preserve the building it is essential to 
regulate the uncontrolled and chaotic 
interference to the structure. For this 
purpose a strategy of utilisation of the 
building has been elaborated that will 
respect the public principle and model 
of sustainability for wider cooperation 
of various institutions. 

Reworking Detmerode
By Štefan Bekeš and Karol Görner
¦ 
¦ 
¦ 
¦ 
¦ 
The paper deals with problems of mo-
dern architecture. It provides a review 
of monument protection and sustaina-
bility of 20th century architecture. This 
problem was the main topic of the in-
ternational workshop Reworking Det-
merode which took place in Wolfsburg 
(Germany). On the example of a case 
study represented by student works 
from the workshop the paper presents 
the possible methods and approaches 
to the issue of modernism. 

Wolfsburg is a young city which has 
been since its inception linked with 
modern architecture. The evidence 
is in numerous buildings designed 
by leading architects of the Modern 
Movement such as Hans Sharoun or 
Alvar Aalto. Life in the city is closely 
connected to the production of cars in 
Volkswagen Company and thus strong-
ly based on car traffi c and functional 
segregation. These circumstances let 
to creation of satellite-towns (housing 
estates). 

Housing estate Detmerode built in 
1963-1973 was the fi rst of them. This 
city district has a lot of problems typi-
cal for the mass housing, but the fun-
damental problem is the decrease of 
population and dependence on inner 
city and Volkswagen factory.

The fi rst student work deals with 
these issues on urban scale of the who-
le neighbourhood. The proposal based 
on the principle of intensifi cation is 
focused on the energy effi ciency and 
functionality of the housing estate.

The other student work focuses on 
the structure of terraced apartment 
building “Stufenhochhaus“. The aim 
of this work is to fi nd the most ap-
propriate form of restoration of this 
iconic building, to preserve the values 
and in the same time to adapt it to the 
present conditions.

While the one student work is focu-
sed more on innovations and chan-
ge, the other is focused more on res-
toration and conservation. However, 
in the fi nal proposals it comes to a 
compromise between these two po-
les. It is clear that nowadays, but es-
pecially in the future, it will be crucial 
to fi nd appropriate balance between 
authenticity of the building and its 
economic effi ciency in order to ensure 
sustainability.

Budova YMCA v BratislaveVÝSKUM NAVRHOVANIA
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Budova YMCA v Bratislave
Magdaléna Kvasnicová Do križovatky Šancovej, Žilinskej a Karpatskej ulice sa 

otvára rozložitá monumentálna palácová bratislav-
ská budova YMCA. Jej červené fasády z neomietnuté-
ho tehlového muriva významným spôsobom formu-
jú genia loci štvrte pod Hlavnou stanicou. Budova, 
od roku 2005 poctená statusom národnej kultúrnej 
pamiatky, je prvým sídlom svetového mládežníckeho 
hnutia YMCA postaveným na území kontinentálnej 
Európy.1 Nielen pozoruhodná architektúra, zaujíma-
vá a bohatá minulosť, intenzívny spoločenský život 
v  súčasnosti, odohrávajúci sa v  jej útrobách, ale aj 
nevyjasnené vlastnícke vzťahy, vyvolávajú otázky, aká 
bude jej budúcnosť. 

Hoci po zmene politických pomerov sa v apríli 1990 
YMCA v Československu obnovila, skonfiškovaný ma-
jetok vrátane budovy v Bratislave sa (zatiaľ) združe-
niu z viacerých objektívnych aj subjektívnych dôvo-
dov nevrátil.2 Od roku 2008 je správcom budovy 
nadácia Intenda, ktorá po jej prevzatí verejne prezen-
tovala záujem budovu zveľaďovať a využívať v pros-
pech mladých ľudí. V roku 2013 – v roku 90. výročia 
otvorenia budovy – nadácia Intenda iniciovala príp-
ravné práce súvisiace s obnovou budovy, medzi iným 
aj pamiatkový architektonicko-historický výskum, 
výsledky ktorého sú prezentované v príspevku.3

Príchod hnutia YMCA na Slovensko
Prvé kontakty s  Čechmi a  Slovákmi nadviazali sek-
retári americkej YMCA medzi československými legi-
onármi v Rusku, vo Francúzsku, v Taliansku a v Ame-
rike. Spolu s  nimi prišli v  decembri roku 1918 do 
mladej republiky a  zapôsobili svojou dobrovoľnou 
a  nezištnou činnosťou. Ich príchodu napomáhali aj 
vynikajúce osobnosti z kruhu sympatizantov a pria-
teľov YMCA – prvý československý prezident Tomáš 
Garrigue Masaryk s manželkou. Prvý ústredný výbor 

YMCA v  Československu bol založený v  roku 1921. 
V krátkom čase sa formovala početná sieť mestských 
združení YMCA v  Prahe, Hradci Králové, v  Liberci, 
Kladne, Plzni, Českých Budějoviciach, Znojme, na 
Slovensku v Bratislave, v Lučenci a v Banskej Bystrici. 

Desať rokov po vzniku YMCA mali všetky miestne 
združenia „... svoje vlastné účelne postavené, prie-
stranné a vkusné budovy, opatrené príjemnými miest-
nosťami pre všetky potrebné miestnosti pre všetky 
potrebné činnosti. Majú okrem spoločenských miest-
ností i  zväčša tak zv. svobodárne, domovy, cafeterie, 
stravovne, telocvične, hrištia, niekde i  bazény a  let-
né tábory v Čechách u Soběšína na Sázave a na Slo-
vensku v Orave a novšie i na iných miestach“.4 Dru-
hú budovu YMCA na Slovensku postavili v Lučenci 
v rokoch 1923 – 1925 podľa projektu Milana Michala 
Harminca, palác YMCA v Prahe podľa projektu archi-
tekta Hniličku postavili dokonca až v rokoch 1925 – 
1928, tretiu budovu na Slovensku v Banskej Bystrici 
až v tridsiatych rokoch 20. storočia. V tom čase bra-
tislavské združenie zaujímalo, čo do aktivít, najväčšie 
rozvrstvenie medzi dvanástimi združeniami YMCA. 
Bezpochyby mu to umožňovala aj veľkoryso rieše-
ná a  funkčne vybavená nová budova na Ulici valy 
(dnešná Šancová). Čo predchádzalo jej vybudovaniu 
a slávnostnému otvoreniu v roku 1923? 

Situácia pred vznikom budovy YMCA
Do Bratislavy prišla YMCA s  československým voj-
skom vo februári 1919. Vo vojenských barakoch pri 
Dunaji zriadila prvý vojenský domov a na Laurinskej 
ulici číslo 8 ústredie, ktorého úlohou bolo spravovať 
vojenské domovy na území celého Slovenska, kto-
rých bolo v  rokoch 1919 – 1921 dvadsať. Prvé zdru-
ženie s vlastnými stanovami sa ustanovilo 24. júna 
1920 pod názvom Železničná a  poštovná YMCA 

v Bratislave. Na pozemku obytného domu železničia-
rov na Jelenej ulici 1 vystavili veľký stan, ktorý slúžil 
v tom čase železničným a poštovým zamestnancom 
ako domov.5 K realizovaniu rozmáhajúcej sa činnosti 
bolo treba vytvoriť vhodné, stabilné a funkčné pries-
torové zázemie. Provizórne sídlo na Laurinskej ulici 
a  prenajaté priestory roztrúsené po meste sťažova-
li možnosť naplno rozvinúť aktivity etablujúceho sa 
združenia. 

Pozemok, ktorý pre novú budovu vybrali, sa na-
chádzal na severovýchodnom okraji širšieho historic-
kého jadra mesta v  miestach bývalého vonkajšieho 
opevnenia Bratislavy. Plochu parcely zaberali úžitko-
vé zeleninové záhradky tvoriace hospodárske zázemie 
robotníckej kolónie domov, ktoré dal poniže kúpené-
ho pozemku postaviť v roku 1894 známy bratislavský 
filantrop barón Juraj von Schulpe. Osadu tvorilo päť 
jednoposchodových domov, knižnica, kasíno a škola. 

Vznik budovy YMCA
Budovu YMCA pre železničných zamestnancov v Bra-
tislave začali stavať v roku 19206 a koncom roka 1923 
bola budova slávnostne otvorená.7 Plány vypracoval 
vtedajší zamestnanec stavebného oddelenia III. Ria-
diteľstva štátnych dráh mladý moravský architekt 
Alois Balán (1891 – 1960). Je viac ako isté, že na príp-
rave konceptu riešenia budovy participovali poradco-
via americkej YMCA, ktorá sa z veľkej časti podieľala 
na financovaní celého projektu. Dôkazom je nielen 
podpis sekretára YMCA Earla Edwarda Dilleya na plá-
noch pre stavebné povolenie, ale aj účasť amerických 
delegátov vo výbore pre stavebné záležitosti YMCA.8 
Keďže to priestorové danosti pozemku umožňovali, 
na umiestnenie všetkých požadovaných a z hľadiska 
funkcie rôznorodých nárokov Balán zvolil palácovú 

architektúru na pôdoryse nepravidelného písmena 
„U“ s typickými atribútmi: symetrickou trojkrídlovou 
dispozíciou, s  architektonicky zdôrazneným čelným 
krídlom, diagonálne zovretým postrannými uličný-
mi krídlami, s  hierarchickým výškovým usporiada-
ním jednotlivých podlaží (druhé nadzemné podlažie 
riešené ako reprezentačné piano nobile), v  strednej 
osi situovaným hlavným vstupom do objektu a  si-
tuovaním významovo ťažiskových priestorov repre-
zentačného schodiska a veľkej spoločenskej sály do 
stredu dispozície čelného krídla. Predpolie hlavnej 
spoločenskej sály vytvára reprezentačná stĺpová hala 
rozšírená o terasu. Z hľadiska výtvarnej výzdoby bola 
týmto priestorom venovaná najväčšia pozornosť: de-
koratívne štukové zrkadlá v rondokubistickom štý-
le, dekoratívna keramická dlažba, profilovaný sokel 
a zábradlie schodiska z umelého kameňa, maľovaná 
rastlinná ornamentika inšpirovaná ľudovým orna-
mentom. Zo schodiskovej haly a priľahlých priesto-
rov si možno urobiť najlepšiu predstavu o dobovom 
umeleckom vkuse a štýlových preferenciách objedná-
vateľov aj samotného architekta, v tom čase ovplyv-
nenom hnutím národného štýlu a rondokubizmom. 

Tradičný a  na tie časy konzervatívny historizujú-
ci exteriér s vysokým rádom a rizalitmi, ukončenými 
trojuholníkovým štítom Balán modernizoval použi-
tím pohľadového tehlového neomietnutého muri-
va. V prvom dvadsaťročí 20. storočia uplatnenie ne-
omietnutého muriva bolo jednou z  ciest hľadania 
východiska z pretrvávajúceho historizmu, najmä pod 
vplyvom súdobej nemeckej a holandskej architektúry 
(Henrik P. Berlage, Peter Behrens), obľúbenej a na-
sledovanej v  českom prostredí (Jan Kotěra, Otakar 
Novotný).

Budova YMCA, 1923. Zdroj: www.budovaymca.sk

Budova YMCA v Bratislave. Foto: Iva Paštrnáková, 2013.

Reworking Detmerode
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NAVRHOVANIE AKO VÝSKUM

Projekt Reworking Modern Movement sa považuje za 
jeden z  najvýznamnejších medziuniverzitných pro-
jektov zaoberajúcich sa ochranou a  obnovou archi-
tektonického a kultúrneho odkazu moderného hnu-
tia v Európe. V rámci projektu prebehol na prelome 
apríla a mája 2014 vo Wolfsburgu v Nemecku inten-
zívny vzdelávací Erasmus program Reworking the 
Detmerode-Estate1, na ktorom sa zúčastnili aj štu-
denti a pedagógovia z FA STU. Jeho hlavným cieľom 
bolo priblížiť špecifiká a  kvality moderného hnutia 
novej nastupujúcej generácii architektov, urbanis-
tov, pamiatkarov, ako aj stavebných inžinierov. Tento 
vzdelávací program si súčasne zobral za cieľ zabez-
pečiť výmenu skúseností a poznatkov získaných pri 
obnove architektonického dedičstva moderny me-
dzi odborníkmi navzájom, a  tak prispieť k  prehĺbe-
niu poznatkov v danej téme a k zrýchleniu transferu 
novonadobudnutých teoretických, ale aj praktických 
poznatkov do bežnej praxe. V neposlednom rade má 
tento projekt za úlohu hľadať a sformulovať straté-
gie, ako reagovať na nové požiadavky spoločnosti pri 
obnove a zachovávaní dedičstva moderny v Európe.

Témou tohtoročného sústredenia bolo hľadanie 
možností revitalizácie významných, ikonických bu-
dov sídliska Detmerode i celej tejto štvrte na okra-
ji nemeckého mesta Wolfsburg. Wolfsburg založili 1. 
júla 1938 spoločne s  fabrikou na výrobu „ľudových 
automobilov“(KdF-Wagen), ktorá dala mestu aj ná-
zov: Stadt des KdF-Wagensbei Fallersleben.2 Továreň 
na výrobu automobilov dodnes funguje3 a  je  záro-
veň materským sídlom celého koncernu Volkswagen 
(pred druhou svetovou vojnou – KdF – Wagen). Pô-
vodný urbanistický koncept mesta pochádza z dielne 
architekta Petra Kollera (neskoršie prvého hlavného 
architekta mesta) z roku 1938. Plánoval ho ako „víziu 
mesta budúcnosti pre 90 000 obyvateľov“.4 Mesto 
bolo založené na okružnom systéme ulíc predelených 
centrálnou osou smerujúcou z prirodzenej krajinnej 
dominanty kopca Klieversberg na hrad Wolfsburg 
(od ktorého je odvodený súčasný názov mesta) a na 
koncepte separácie mesta a továrne, ktoré oddeľoval 
plavebný kanál Mittellandkanal a  železnica. V  roku 
1948 malo mesto už niečo vyše 23 000 obyvateľov. 
V  tomto období prišiel nový hlavný architekt mes-
ta Hans Bernhard Reichows s inovovaným územným 
plánom, ktorý okrem existujúcej hlavnej osi rátal 
aj  s  novou, východo-západnou osou rovnobežnou 

s plavebným kanálom. Tento koncept sa však v pra-
xi nerealizoval a  ostal len na papieri. Presadil sa 
však plán výstavby kultúrnych zariadení pretrváva-
júci od polovice päťdesiatych rokov 20. storočia až 
dodnes. Zahŕňa v sebe výstavbu množstva školských 
zariadení, kostolov, novej budovy radnice, kultúrne-
ho centra, kongresového centra, divadla, múzeí atď. 
Spomedzi veľkého množstva budov postavených 
v  tomto programe môžeme spomenúť budovu Kul-
túrneho centra od architekta Alvara Aalta dokonče-
nú v  roku 1961, v ktorej sa architekt pokúsil integ-
rovať časť prevádzky radnice, knižnicu a divadlo do 
jedného funkčného celku, do akéhosi „kulturparku“.5 
Ďalším podobným príkladom je budova mestského 
divadla od architekta Hansa Scharouna (dokončená 
v  roku 1973, niekoľko mesiacov po smrti architek-
ta), postavená vo svahu kopca Klieversberg tak, aby 
vytvárala s Wolfsburským hradom vizuálnu os. Z ne-
skoršieho obdobia môžeme spomenúť projekty ako 
Autostadt od architekta Guntera Henna6 (postave-
ný v rokoch 1996 – 2000) či Phaenoscience centre 
od architektky Zahy Hadid (dané do užívania v roku 
2005), ktoré majú za cieľ viac prepojiť mesto s prie-
myselnou zónou na okraji mesta a súčasne sem prilá-
kať turistov, a tým znížiť ekonomickú závislosť mesta 
od koncernu Volkswagen. Všetky tieto veľké projek-
ty financovala radnica zo svojho rozpočtu. Mesto 
Wolfsburg má v  súčasnosti 120-tisíc obyvateľov 
a  podľa štúdie Inštitútu nemeckého hospodárstva7 
je ekonomicky najvýkonnejším mestom z  hľadiska 
tvorby HDP na obyvateľa v Nemecku. Podľa publiko-
vanej štúdie sa hrubý domáci produkt na obyvateľa 
Wolfsburgu za rok 2010 pohybuje okolo 92 600 €.8 

Preto nie div, že mesto z podielových daní dokáže za-
platiť tieto finančne veľmi náročné stavebné projek-
ty a  podporovať aj iné mestské rozvojové projekty. 
Koncern Volkswagen, ktorý v súčasnosti zamestnáva 
viac ako 50 % obyvateľov mesta, je kľúčovým ťahú-
ňom mestskej ekonomiky. 7 Inak to nebolo ani v mi-
nulosti, keď v šesťdesiatych rokoch prudký populač-
ný rast a dobrá ekonomická situácia viedli k výstavbe 
satelitných mestečiek 9 Detmerode a Westhagen. Ich 
juhozápadná poloha voči mestu a susedstvo s mest-
ským lesom bola v  súlade so zastavovacím plánom 
od Petra Kollera z roku 1938. 

Mestská časť Detmerode, postavená v  rokoch 
1963  – 1973 podľa návrhu10 architekta Paula 

Reworking Detmerode
Štefan Bekeš , Karol Görner 
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