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Architektúra ako disciplína je oddávna chápaná ako zložený tvar – či už ju chápeme ako umenie, vedu, kon-
štrukciu, alebo v novších interpretáciách ako plánovanie a dizajn. Jej voľná štruktúra ju robí prístupnou pre 
veľmi široké spektrum vplyvov, siahajúcich od psychologických, ideových, biologických, materiálových, funkč-
ných, prevádzkových až po fyzikálne a konštrukčné. Podobne aj vedecké bádanie v architektúre sa vejárovite 
rozširuje rozmanitými smermi do takej miery, že nie je jasné, kde zostala vlastná architektúra. Iste, možno ju 
chápať aj ex post ako umenovedný a historický problém, ktorý ju postihuje ako už zverejnené dielo. 

Architektúra nepatrí medzi samostatne uznané vedy. napríklad grantové agentúry (napr. APVV) poznajú 
delenie na prírodné, lekárske, technické, pôdohospodárske, spoločenské a humanitné vedy, kde sa architek-
túra nenachádza. v staršej prílohe č. 1 k vyhláške Ministerstva školstva SR č. 131/1997 Z. z. o doktorandskom 
štúdiu sa architektúra nachádzala pod stavebníctvom, ale nie pod umeleckými vedami, i keď samostatné sú 
napríklad aj policajné vedy. v  novšej Sústave študijných odborov vysokoškolského vzdelávania Slovenskej 
republiky vydaná Ministerstvom školstva SR, sa architektonická tvorba nachádza už pod (2.) Humanitnými 
vedami a umením, ale aj pod (5.) Konštruovaním, technológie, výroba a komunikácie ako architektúra a sta-
viteľstvo, zhruba na hierarchickej úrovni dopravných a poštových služieb. 

delenie vedy v architektúre na rôznorodé časti na jednej strane prináša veľkú voľnosť v prístupe k širokému 
spektru problémov, ale na druhej strane znejasňuje pohľad na architektúru ako celok.

V poslednom čase ma zaujal úplne opačný, až pesimistický pohľad dr. garryho Stevensa na jeho dlhoroč-
né pôsobenie v department of Architectural and design Science (dAdS) na University of Sydney, Australia, 
ktoré publikoval na internete (http://www.archsoc.com/kcas/DADS.html, prístup 2. 10. 2011). Pracovisko pub-
likovalo časopis Architectural Science Review (ASR) a zameriavalo sa viac na problematiku prostredia vytvá-
raného stavbami. 

V čom vidí hlavné nedostatky? v pedagogickej činnosti, v ktorej boli pracovníci viac ako kvalifikovaní, vidí 
hlavný problém v tom, že študenti nepotrebovali kompetentnosť, ale charizmu. Očakávali inšpiráciu, nie fak-
ty. najuznávanejší pedagógovia boli tí, ktorí zanietene vysvetľovali svoj tvorivý prístup. 

V odbornej časti bolo pracovisko dobre vybavené rôznymi technickými zariadeniami (trvalo udržateľný di-
zajn, testy vo veternom tuneli a pod.). napriek tomu sa tieto separátne prístupy neintegrovali do architektúry 
ako kultúrneho počinu. Boli chápané ako samostatné, čisto externé služby pre profesiu. Tieto zložky sa etab-
lovali ako veľmi populárne kurzy – napríklad osvetlenia, digitálnych technológií, manažmentu a iné.

Vo vede sa veľa výstupov odkláňalo od problémov reálneho sveta – nazýva ich akademické výskumné fan-
tázie. Výstupy boli publikované ako temná a ťažko zrozumiteľná próza v čudesných akademických časopisoch. 

Omylom chápania vidí aj tendenciu zmeny architektonickej vedy vo vedu o navrhovaní („design science“), 
čím sa stratil jej kultúrny rozmer smerom k technicisticky chápanému navrhovaniu. 

nemyslím si, že situácia je až taká tragická, ale napriek tomu poukazuje na potrebu tak analytického, ako aj 
syntetizujúceho bádania v architektúre a hľadanie jeho inštitucionálneho postavenia, ktoré by vystihovalo jej 
špecifickosť. Súčasné bádanie je otvorené obidvom smerom a poukazuje na fakt, že každá generácia si hľadá 
svoj pohľad na svet, ktorého časťou je aj architektúra. a nie je to pohľad len prísne racionálny a vedecký, ale 
aj pohľad zaujatý a subjektívny, ktorý je takisto oprávnený. Preto som rád, že ponúkaný publikačný priestor je 
otvorený na diskusiu v takomto širšom poňatí, ktoré lepšie vystihuje vlastnú podstatu veci. 

Vladimír Šimkovič

Editoriál
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diskriminácia v súvislosti s umelo vytvoreným hmot-
ným životným prostredím môže nastať, a, žiaľ, aj na-
stáva, najčastejšie pri používaní verejných priestorov, 
či už v urbanistických, architektonických, alebo dizaj-
nérskych mierkach. Je toto konštatovanie pravdivé? 
Ak áno, čo tento fakt spôsobuje? Ponižujúci mate-
rializmus a  neschopnosť oprieť sa o  tradičné kres-
ťanské kultúrne hodnoty nás často dostáva do situ-
ácií, kde empatia, tolerancia a veľkorysosť absentujú. 
Antidiskriminačný zákon sám osebe nepostačuje.

Sociálna zodpovednosť architektúry
Veľkú šancu, ako predísť humánnym a  kultúrnym 
stratám, nám ponúka poznanie a akceptácia princí-
pov udržateľného rozvoja verejného urbanistického 
a  architektonického prostredia. Táto príležitosť je, 
žiaľ, zatiaľ málokedy rozpoznaná. Je zrejmé, že udr-
žateľný rozvoj možno zabezpečiť len za podmienky, 
že si tvorcovia týchto prostredí plne uvedomia svoju 
sociálnu zodpovednosť. nová stratégia tvorby preto 
spočíva v presadzovaní holistického prístupu k potre-
bám obyvateľov a  návštevníkov umelo vytvorených 
priestorov tak, aby boli prístupné, príjemné a  bez-
pečné pre všetkých, bez akýchkoľvek náznakov dis-
kriminácie. Takto orientovaná tvorba sa zakladá na 
postupoch zabezpečujúcich inklúziu ľudí do života.

Predovšetkým si treba uvedomiť, že tvorba pro-
stredia so skutočne sociálnymi kvalitami je vlastne 
politickým problémom. Udržateľnosť rozvoja každej 
spoločnosti je všeobecne akceptovaná vyváženosť 
environmentálnych, ekonomických, ale aj sociálnych 
podsystémov. Čoraz väčší dôraz sa kladie na sociálne 
súvislosti a zlepšovanie kvality života v existujúcich 
ekosystémoch. Politici vo vyspelých demokratických 
krajinách sú už dávno uzrozumení o  nevyhnutnos-
ti tvoriť udržateľné prostredia a  od urbanistov aj 
od architektov vyžadujú sociálne zodpovednú prá-
cu. návrh prostredia s  takouto eticko-humanizač-
nou kvalitou je teda jednoznačne politicky uznáva-
ný a prijímaný ako kľúčový komponent udržateľného 

rozvoja spoločnosti. Sociálny podsystém zásadne 
odmieta vnímanie umelo vytvoreného hmotného ži-
votného prostredia ako priestorov, kde ľudia len exis-
tujú. naopak, každý jedinec v ňom má právo žiť svoj 
osobný život a užívať si ho. Ak je prostredie už v zá-
rodku svojho formovania diskriminačné, méta udrža-
teľného sociálneho rozvoja je v nedohľadne.

Príležitosť, ktorú prináša akceptácia princípov udr-
žateľného rozvoja, ocenili napríklad už anglosaské 
krajiny. Po desiatich rokoch výskumu hľadajúceho 
odpovede na otázky, ako plánovať a  tvoriť urbanis-
ticko-architektonické prostredie zabezpečujúce kva-
litu života, zamerali svoju pozornosť práve na po-
znávanie obsahovej podstaty udržateľného rozvoja 
miest. Vo výskumnom oddelení Oxford Institute 
for Sustainable development na Oxford Brooks 
University prišli s koncepciou Wellbeing in sustaina-
ble Environments (WISE), v ktorej boli zásadné otázky 
„prečo?“ a  „ako?“ zodpovedané pomocou princípov 
univerzálneho navrhovania – navrhovania pre všet-
kých. Projekt Inclusive Urban Design hneď vo svo-
jom úvode deklaruje: „Veríme, že udržateľný rozvoj 
je možné dosiahnuť, ak tvorcovia budú plne akcep-
tovať svoju sociálnu zodpovednosť a využijú zistenia 
o potrebách ľudí (počnúc výskumom až po najnovšie 
praktické poznatky), ktorým sa budú snažiť vyhovieť. 
Je nevyhnutné zistiť, ako im zabezpečiť maximálny 
benefit v ich každodennom živote. 

V propozíciách projektu často používaný výraz „ac-
cessibility“ vyjadruje kompletnejšie požadovanú kva-
litu priestoru ako jeho slovenský preklad, lebo je vý-
znamovo obohatený aj o vľúdnosť, dosiahnuteľnosť 
a dostupnosť; podobne ako „komfort" zahŕňa aj vý-
znam pohodlie, pokoj, spokojnosť, radosť, šťastie, 
prospech a „safety“ vyjadruje aj kvalitu istoty, ochra-
ny, bezpečnosti, spoľahlivosti. 

Zlyhanie urbanistických koncepcií formujúcich sa 
na začiatku 20. storočia s pôvodným zámerom zlep-
šiť život vo vtedajších mestách, bolo spôsobené naj-
mä ich výraznou produkciou priestorovej a funkčnej 

Univerzálna tvorba: 
antidiskriminačná výzva
Mária Samová
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segregácie urbanistických priestorov so sprievodný-
mi „neudržateľnými“ vplyvmi. v  posledných deká-
dach 20. storočia sa preto urbanizmus pokúsil vyrov-
nať s omylmi modernistických koncepcií vytvorením 
hnutia k urbanistickej renesancii. Tieto výzvy prichá-
dzajúce z Veľkej Británie veľmi jasne hovoria o ne-
vyhnutnosti zásadných reforiem v plánovacom a ur-
banistickom inštrumentáriu. nová stratégia spočíva 
v  presadzovaní komplexného prístupu k  potrebám 
a očakávaniam obyvateľov a návštevníkov miest tak, 
aby boli nediskrimininačné. Predovšetkým si treba 
stanoviť hierarchiu dôležitosti problémov urbanis-
ticko-architektonického prostredia zo sociologické-
ho, psychologického a, samozrejme, urbanisticko-ar-
chitektonického hľadiska. Z tohto pohľadu napríklad 
sídlo, ktoré nemá vypracovanú kvalitnú víziu svojho 
budúceho rozvoja, vypovedá o  kultúrnom zlyhaní 
všetkých zodpovedných, lebo potom logicky niet do 
čoho implantovať univerzálnu metódu tvorby mest-
ských verejných priestorov. dôležitosť záväznej dl-
hodobej koncepcie s jasnou hodnotovou hierarchiou 
je pre mnohé krajiny a ich mestá neoddiskutovateľ-
ná. Z pohľadu urbanistov a architektov je univerzál-
na tvorba prostredia však skôr etickým problémom 
samotných tvorcov. Ale nielen ich, lebo univerzál-
ny prístup k  tvorbe mestských a  architektonických 
priestorov je predovšetkým politikum vyžadujúce si 
interdisciplinárne riešenie. 

V kontexte obsahu humanoekológie a  dodržia-
vania základných ľudských práv a  slobôd je nevy-
hnutné aplikovať nové prístupy aj v  oblasti tvorby 
hmotného životného prostredia. Architektúra, ur-
banizmus, stavebníctvo a priemyselný dizajn sú od-
bory, ktoré zásadne ovplyvňujú kvalitu prostredia. 
nediskriminačné prostredie je nevyhnutnou pod-
mienkou pre inklúziu ľudí so zdravotnými a  inými 
limitmi do každodenného života. Pre vytváranie ta-
kéhoto ústretového a  prístupného prostredia pre 
všetkých ľudí bola vytvorená nová metóda tvorby 
– univerzálne navrhovanie. Presadzovanie princípov 

univerzálneho navrhovania pri tvorbe prostredí od-
porúčajú viaceré medzinárodné dokumenty. Z  hľa-
diska zlepšenia situácie osôb so zdravotným posti-
hnutím odporúča aplikáciu princípov univerzálneho 
navrhovania aj dokument Dohovor OSN o  právach 
osôb so zdravotným postihnutím (2007), ktorý rati-
fikovali všetky členské krajiny Európskej únie vráta-
ne Slovenskej republiky. na základe tohto dokumen-
tu spracovala Európska komisia strategický plán pre 
krajiny EÚ v dokumente European Disability Strategy 
2010 – 2020: a Renewed Commitment to a Barrier – 
Free Europe. v  stratégii sú uvedené požiadavky na 
vytvorenie komplexne bezbariérovo prístupného 
prostredia prostredníctvom metódy univerzálneho 
navrhovania už v prvom bode dokumentu, čo sved-
čí o dôležitosti uplatňovania tohto nového prístupu 
pre postupné dosiahnutie úplného včlenenia obča-
nov so zdravotným postihnutím do spoločnosti. 

Anonymita užívateľov verejných priestorov
Slobodné užívanie verejných urbanistických a archi-
tektonických priestorov naráža na zásadný problém. 
Budúci užívatelia verejných priestorov sú totiž pre 
tvorcu prostredia anonymní, preto je bezpodmieneč-
ne nevyhnutné počítať s ich diverzitou (fyzickou, po-
hybovou, zmyslovou i mentálnou) už od prvých kon-
cepčných fáz tvorivého procesu. 

Veď vieme, že verejný priestor je taký priestor, 
z ktorého nás nik nemôže vykázať, pokiaľ neporušu-
jeme platné zákony a tobôž nám teda nikto nemôže 
zabrániť vstúpiť do neho a užívať ho. Preto má ar-
chitekt/urbanista vo svojich rukách slobodu a práva 
ľudí, ktorí chcú jeho dielo využívať a oceňovať. Ak au-
tor svojím návrhom vytvorí fyzické, orientačné, bez-
pečnostné či komunikačné bariéry, diskriminuje ľudí 
a obmedzuje ich slobodu, právo na pohyb, vzdeláva-
nie, bývanie, prácu, medicínsku starostlivosť, využí-
vanie voľného času… a v neposlednom rade tak zni-
žuje ich ľudskú dôstojnosť. na to však nemá právo.

Verejné mestské priestory nesmú diskriminovať ľudí

Mestský verejný park – Washington National mall  
Foto: Lea Rollová 
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na tomto mieste je potrebné jasne zdôrazniť, že 
odpoveďou na riešenie problému, ako navrhovať pro-
stredie, ktoré slúži verejnosti, teda množine svojbyt-
ných ľudských bytostí, je univerzálna tvorba – tvor-
ba pre všetkých. na otázku „Je však možné vytvoriť 
prostredie pre všetkých?“, ktorú kladie Veronika 
Kotradyová, si vzápätí odpovedá, že vo verejných 
priestoroch je bezpodmienečne nutné vytvoriť em-
patické a  tolerantné riešenie voči ľuďom s  akým-
koľvek limitom. dojem neuskutočniteľnosti takto 
postaveného cieľa rozptýli definícia univerzálnej 
tvorby, ktorú formuloval R. Mace z north – Caroline 
State University takto: „Univerzálne navrhovanie je 
navrhovanie prostredí a produktov tak, aby boli uží-
vateľné pre všetkých ľudí v čo najväčšej možnej mie-
re bez toho, aby bola nutná adaptácia alebo uplat-
ňovanie špecializovanej tvorby a dizajnu.“ definícia 
naznačuje, že jej autor si uvedomuje limity výrazu 
„všetci“ ľudia, pretože je logické, že množinu jed-
notlivcov nemožno chápať absolútne. napríklad ľu-
dia, ktorí sú pripútaní na lôžko, sú síce prvkom tejto 
množiny, ale tá má limity spočívajúce v primeranos-
ti a  logike ducha tejto definície. Tvorba takýchto 
priestorov je riešiteľná len vtedy, ak ich autor pozná 
princípy Univerzálnej tvorby a je s nimi stotožnený. 
Filozofia Body Conscious design / navrhovanie s pri-
hliadnutím na ľudské telo, ktorej sa venuje Veronika 
Kotradyová, pracuje s  konkrétnym človekom, čo je 
v súkromnej sfére bezpodmienečne nevyhnutné pre 
dosiahnutie dobrého návrhu. Ale vo verejných pries-
toroch, kde je diverzita ľudí, čo sa týka telesných cha-
rakteristík (avšak nielen telesných!) obrovská, nie je 
táto metóda tvorby použiteľná. Univerzálna tvorba 
preto ponúka možnosť voľby spôsobu užívania urba-
nistických, architektonických, interiérových priesto-
rov i s jeho prvkami. v tomto postuláte univerzálnej 
tvorby je ukrytý základný prvok demokracie a nedis-
kriminovanie menšinových skupín spoločnosti, nech 
sú definované z akéhokoľvek hľadiska. 

Diverzita ľudských bytostí
Už v staroveku Vitruvius, neskôr aj Vitruviovská figú-
ra v  najznámejšom zobrazení od Leonarda da Vinci 
a napokon i známy Le Corbusierov Modulor ovplyv-
nili chápanie ľudského jedinca v kontexte architek-
túry. Pritom išlo len o spojenie proporcií priemerne 
stavaného človeka s  geometriou a  číslami. Aj fun-
kcionalizmus v Bauhause, aj architekti F. L. wright, 
M. V. Rohe, A. Aalto a mnohí ďalší, vo svojej tvorbe 
počítali práve s takýmto človekom. Je však premisa 
o  priemernosti človeka správna? Verili sme, že áno 
v presvedčení, že ak navrhujeme prostredie pre tzv. 
stredného/štandardného človeka, uspokojíme tým 
potreby väčšiny ľudí. To však pravda nie je z jednodu-
chého dôvodu. Umelo vykonštruovaný ideálny prie-
merný človek totiž reálne neexistuje, a teda logicky 

architektúra, ktorá je koncipovaná pre takéhoto je-
dinca, v konečnom dôsledku uspokojí málokoho. 

nazeranie na človeka ako na jedinečnú ľudskú 
bytosť s  rôznymi nespriemerovateľnými kvalitami 
sa objavuje s  demokratizáciou ľudskej spoločnosti. 
demokracia ako kultúrno-spoločenský fenomén vy-
znáva také hodnoty, akými sú sloboda, právo, dôs-
tojnosť pre každého človeka, bez ohľadu na jeho vek, 
rasu, vierovyznanie či zdravotný stav. Akceptácia di-
verzity ľudí je kultúrnym činom, ktorý vníma každého 
človeka ako komplexnú bytosť s nesmierne rozmani-
tými telesnými, ale aj zmyslovými či mentálnymi da-
nosťami a kvalitami.

Čo sa teda udialo v architektonickej teórii v demok-
ratických krajinách pri hľadaní odpovede na otázku: 
Aký je človek/užívateľ, pre ktorého architektúru a ur-
banizmus tvoríme? Po uznaní diverzity ľudských je-
dincov nastalo vo vyspelých demokratických spoloč-
nostiach poctivé profesijné hľadanie odpovedí na 
túto kultúrnu zmenu v prístupe k tvorbe priestorov.

Presvedčenie, že objektivizovanie skutočnej kvali-
ty architektonického sveta je možné len cez prizmu 
naplňovania potrieb jeho užívateľov, začalo v deväť-
desiatych rokoch 20. storočia prinášať prvé výsledky. 
nielen architekti, urbanisti a dizajnéri, ale všetci pro-
fesisti zainteresovaní do investičných procesov, mu-
seli prekonať problém s prijatím, ale najmä so stotož-
nením sa s reálne existujúcou diverzitou ľudí. Tá je 
totiž nesmierna, pretože okrem štandardne vymeno-
vávaných skupín zdravotne alebo inak limitovaných 
ľudí (vozíčkari, nevidiaci, nepočujúci, seniori, rodičia 
s detskými kočíkmi) existujú i ľudia, ktorí majú na-
vonok neviditeľné obmedzenia (kardiaci, astmatici, 
ľudia s respiračnými ochoreniami, stomici, reumati-
ci, ľudia trpiaci všetkými formami osteoporózy, s do-
časným pohybovým obmedzením po úrazoch, operá-
ciách, liečebných kúrach…), ľudia s výrazne odlišným 
telesným habitom, ale aj takí, ktorých mentálna 
a  senzorická výbava nedovoľuje rýchlo sa oriento-
vať v priestore. navyše si treba uvedomiť nevymeno-
vateľnú kombináciu týchto limitov. a napokon ešte 
poznámka, ktorá aj pre menej empatického čitateľa 
dokreslí diverzitu ľudí. Uvedomujeme si, ako sa naše 
vlastné, jedinečné osobnostné potreby menia v prie-
behu života? Každý z  nás je iný, ako bol v  detstve, 
v mladosti, v dospelosti, v seniorskom veku, po pre-
konaní chorôb a traumatických situácií… Tak ako ich 
tok života prináša. Aby sme to však neuzavreli tak 
jednoducho, ešte tu objektívne existuje aj naše indi-
viduálne psychologické a estetické vnímanie prostre-
dia. Táto naša veľmi individuálna charakteristika nie 
je často pertraktovaná, napriek svojej sile a  dôleži-
tosti pre vnímanie a prežívanie sveta okolo nás. Mária 
Pötzl-Malíková v knihe E. X. Messerschmidt a záhada 
jeho charakterových hláv píše: „na konci predmes-
tia, pri kameňolome, dostala bratislavská židovská 

Univerzálny dizajn umývadlovej linky na verejných toaletách

Viacúčelové využitie mostného telesa
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obec priestor pre svoj cintorín, ktorý bol neďaleko 
Messerschmidtovho domu. v očiach niektorých auto-
rov to bolo pochmúrne miesto ‚na kraji sveta‘, ktoré 
zodpovedalo Messerschmidtovmu životu s jeho ‚dé-
monmi‘ a jeho neúnavnej tvorbe škľabiacich sa hláv. 
Sám Messerschmidt však určite vnímal svoj nový do-
mov inak, videl najmä jeho výhodné stránky. Mohol 
tu žiť celkom podľa svojej vôle; buď sa úplne zavrieť 
vo svojej dielni, alebo si vyjsť v lete do viníc a hrať 
kolky v blízkom výletnom mieste v spoločnosti pros-
tých remeselníkov…“

Možnosť výberu a adaptability
Ako sa však s  touto obrovskou diverzitou užívate-
ľov výsledkov našej práce vysporiadať? v  zásade je 
možné jediné riešenie: prostredia a  ich doplnky by 
mali poskytovať možnosť výberu a adaptability. na 
prvý pohľad zložité, avšak realizovateľné (dokonca 
už existujúce a fungujúce) prístupy, sú prekvapujúco 
jednoduché a nie sú neznáme. Princípy univerzálnos-
ti /adaptability/ flexibility doplnené o podnety vyplý-
vajúce z prijatia faktu, že ľudia sú veľmi rôzni, nazna-
čujú riešenie na prvý pohľad čohosi neriešiteľného.

Zásadný význam pre túto humanizačnú výzvu mal, 
pre nás Európanov možno prekvapivo, ústavný zá-
kon Americans with Disabilities Act (AdA) prijatý 
americkým zákonodarným zborom v roku 1990. Táto 
právna norma s významným celospoločenským dosa-
hom dôsledne formuluje podmienky slobôd a  práv 
Američanov, ktorí vzhľadom na svoje rôzne zdravot-
né limity boli v každodennom živote diskriminovaní 
zle navrhnutým a  zrealizovaným prostredím. Podľa 
AdA musí byť zabezpečená prístupnosť verejných 
priestorov nielen pri štátnych, ale aj pri súkromných 
investíciách. navyše sú tu ošetrené aj povinnosti pre 
prevádzkovateľov všetkých komunikačných techno-
lógií a  v neposlednom rade i  pre zamestnávateľov, 
aby bolo eliminované znevýhodňovanie niektorých 
občanov pri obstarávaní zamestnania. Keďže v USA 
je vysoká úroveň vymožiteľnosti práva, nastal ob-
rovský spoločenský tlak na reformu metodológie 
architektonickej a  urbanistickej tvorby pre bezbari-
érové navrhovanie všetkých verejných priestorov v čo 
najkomplexnejšom zmysle slova. Univerzity s  vý-
znamným teoreticko-výskumným potenciálom (MIT, 
Boston; Pratt Institute of Industrial design, new 
York a  north-Caroline State University, Raleigh) sa 
ujali iniciatívy riešiť problém navrhovania prostredia 
pri súčasnej akceptácii diverzity užívateľov. nastalo 
obdobie hľadania efektívnych architektonických a di-
zajnérskych postupov a  princípov pre navrhovanie 
prostredí/výrobkov prístupných/užívateľných všetký-
mi ľuďmi. v  roku 1993 vznikol v univerzitnom pro-
stredí nová metóda tvorby nazvaná univerzálna tvor-
ba (Universal design), obsahovo naplnená siedmimi 
princípmi (7 Principles of Universal design). Princípy 

univerzálneho navrhovania sú sformulované tak, aby 
tvorcovia prostredia a produktov boli spoľahlivo ve-
dení k dosiahnutiu ústretového, nediskriminačného 
prostredia/produktov a sú definované takto: 

Princíp 1: Rovnosť v užívaní. Prostredie a produk-
ty majú mať také úžitkové vlastnosti, aby boli vhod-
né pre ľudí s najrozličnejšími schopnosťami. Preto je 
potrebné zabezpečiť rovnaký spôsob užívania všade 
tam, kde je to možné a  ekvivalentné; kde to nie je 
možné, vyhnúť sa segregovaniu alebo znevýhodňo-
vaniu kohokoľvek z užívateľov; rešpektovať súkromie 
a bezpečnosť pre všetkých.

Princíp 2: Flexibilita v  užívaní. návrh má byť 
prispôsobiteľný širokému spektru individuálnych 
požiadaviek a možností užívateľov tak, aby poskyto-
val možnosť výberu v užívaní. Je potrebné prispôso-
biť ho na používanie pravej aj ľavej ruky a umožniť 
užívateľovi nastavenie prvkov v priestore podľa jeho 
potrieb vždy, keď je to možné. Pritom nemožno zabú-
dať na to, že ľudia môžu používať rôzne kompenzač-
né pomôcky.

Princíp 3: Jednoduché a intuitívne používanie. Uží-
vanie musí byť ľahko pochopiteľné bez ohľadu na skú-
senosti, znalosti, jazykové schopnosti alebo momen-
tálnu úroveň koncentrácie užívateľa. Preto je žiaduce 
eliminovať nepotrebné zložitosti a  neprehľadnosti, 
ktoré nie sú v súlade s bežnými očakávaniami a zvyk-
losťami; usporiadať informácie podľa ich dôležitosti; 
vyhovieť širokému spektru gramotnosti a jazykových 
znalostí; poskytnúť dostatočnú efektívnosť spätnej 
väzby počas užívania aj po jeho ukončení.

Princíp 4: Zrozumiteľný prístup k  informáciám. 
Prostredie má užívateľovi sprostredkovať potrebné 
informácie multisenzorickou formou. Z  tohto dô-
vodu je potrebné používať rozličné režimy (vizuál-
ne, zvukové a taktilné) pre viacnásobnú prezentáciu 
základných informácií; navrhnúť adekvátny kontrast 
vizuálnych informácií vzhľadom na pozadie a maxi-
malizovať čitateľnosť základných informácií; zaistiť 
kompatibilitu s rozličnými technikami a technickými 
zariadeniami, ktoré používajú ľudia so zdravotnými 
obmedzeniami. 

Princíp 5: Minimalizovať omyly a zabezpečiť tole-
ranciu pri omyloch. návrh musí minimalizovať riziká 
a nepriaznivé dôsledky náhodných alebo nechcených 
úkonov. Komunikáciu je potrebné opatriť uceleným 
systémom orientačných opatrení pozostávajúcich 
z  rôznych druhov línií a  pásov; uplatňovať varovné 
prvky pred nebezpečnými miestami; vytvárať vlast-
nosti prostredia a  výrobkov tak, aby boli bezpečné 
pri zlyhaní všade, kde je to možné a  potrebné; ne-
vytvárať také situácie, aby užívateľ musel byť veľmi 
sústredený. 

Princíp 6: Malá fyzická náročnosť. návrh má po-
skytnúť komfortné ovládanie a užívanie s minimál-
nou námahou; umožniť užívateľovi zaujať komfortnú 

Nediskriminačný vstup do centra voľného 
času vo Valencii Foto: Zuzana Čerešňová

Krajinársky invenčné riešenie átria pre všetkých  
návštevníkov galérie v Enschede  
Foto: Mária Samová
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polohu tela; používať logické operačné úkony; mini-
malizovať opakujúce sa činnosti a dlhšie trvajúcu fy-
zickú námahu.

Princíp 7: Veľkosť a riešenie priestorov a produk-
tov na prístup a užívanie pre všetkých. Je potrebné 
poskytnúť primeranú veľkosť priestoru na prístup, 
dosah, manipuláciu a užívanie bez ohľadu na teles-
ný korpus užívateľa, jeho polohu a mobilitu. Rovnako 
dôležité je umožniť pohodlný prístup ku všetkým prv-
kom prostredia pre každého stojaceho alebo sediace-
ho užívateľa a poskytnúť adekvátny priestor na pou-
žitie kompenzačných pomôcok a osobného asistenta. 

Výsledky týchto výskumov prenikli aj na európsky 
kontinent a silne rezonovali najmä v severských kraji-
nách, nemecku, Rakúsku a prekvapujúco v Španielsku. 
Ohlas tu nastal preto, lebo podobné kultúrno-spolo-
čenské a environmentálne premýšľanie v týchto štá-
toch už istý čas prebiehalo. Koordinácia medzi týmito 
štátmi však nebola taká efektívna a akčná ako v zá-
morí, čo sa odzrkadlilo v rôznej miere dôraznosti pre-
sadzovania prístupnosti prostredí a v nekoordinova-
nosti legislatívneho zabezpečenia. Tak sa stalo, že aj 
pomenovania nových prístupov Universal design sa 
v  európskom priestore rôznia. dôkazom sú synony-
má Design for All, Inclusive Design, Human-Centred 
Design, Friendly Design. Rôzne označenia toho istého 
fenoménu nie sú však podstatné, lebo vyjadrujú len 
hľadanie čo najvýstižnejšieho výrazu pre tú istú filo-
zofiu tvorby priestorov. 

Takmer dvadsaťročné úsilie (s predchádzajúcimi 
prípravnými etapami) hľadania odpovedí na tieto 
principiálne otázky spôsobilo to, že sa tvorba uni-
verzálneho prostredia stala agendou renomovaných 
zámorských a  európskych výskumných pracovísk, 
architektonických škôl a  profesionálnych združe-
ní a  spolkov. Spoločne formulujú všeobecne platné 
zásady univerzálnej tvorby pre všetky druhy priesto-
rov, ale aj špeciálne zásady, ktoré je potrebné uplat-
ňovať pri rôznych typologických skupinách budov 
a prostredí. 

Tvorba nediskriminačných priestorov je v súčasnos-
ti imperatívom pre každého architekta – humanistu 
za predpokladu, že je sám o tejto základnej slušnosti 
presvedčený a  že disponuje poznaním možných, ba 
dokonca mnohokrát obohacujúcich estetických kva-
lít bezbariérových riešení. Stotožnenie sa s princípmi 
univerzálnej tvorby je jasne čitateľné v dielach mno-
hých významných architektov (n.  Foster, J.  nouvel, 
I. M. Pei, P. Cook, B. van Berkel, R. Koolhaas), kto-
rí bezpochyby neustupovali zo svojich výtvarno-es-
tetických nárokov a pritom dosiahli ústretovosť ich 
architektúry pre všetkých návštevníkov, keďže s myš-
lienkou univerzálnosti priestorov prirodzene praco-
vali od úplného začiatku svojej práce.

napríklad I. M. Pei, ktorý vyhral medzinárodnú ar-
chitektonickú súťaž na riešenie vstupných priestorov 

do galérie Louvre v Paríži zúročil princípy univerzál-
nej tvorby brilantne. Pritom stál pred jednou z naj-
ťažších úloh, ktorou bolo vytvorenie nediskriminač-
ného prostredia v už architektonicky aj urbanisticky 
definovanom a naviac historickom prostredí. Bolo to 
zadanie, pri ktorom mnohí architekti rezignujú na 
ambíciu tvorby priestorov „pre všetkých“. Pei svo-
ju invenciu a  presvedčenie o  nutnosti humanizmu 
vo svojej tvorbe pretavil do architektonicky a dizaj-
nérsky veľmi kvalitných prvkov, ktoré však vkladal 
už do dôsledne pripravenej ústretovej urbanistickej 
a architektonickej koncepcie rešpektujúcej všetkých 
návštevníkov tohto svetoznámeho kultúrneho stán-
ku. napojenie na mestskú hromadnú dopravu, par-
kovanie, nástupné priestory, servisné priestory o vý-
stavných ani nehovoriac, všetky v celom rozsiahlom 
komplexe Louvre sú bez architektonických bariér. 
návštevníka táto architektúra nediskriminuje a  ar-
chitekt svoje dielo ponúka všetkým záujmcom o vý-
tvarné umenie.

Nevyhnutnosť systémových prístupov
Udržateľný rozvoj najmä v kontexte sociálnej ekoló-
gie i  spomínaných základných ľudských práv a  slo-
bôd môže architektonická obec napĺňať len za pred-
pokladu systémových, komplexných prístupov. Ak 
by aj niektorá budova bola príkladne bezbariérovo 
navrhnutá a  zrealizovaná, avšak bez toho, aby bola 
vsadená do urbanistického prostredia s  totožnými 
kvalitami, bola by len jednotlivosťou prostredia po-
strádajúcou logiku a zmysel. Preto v tvorbe verejných 
priestorov musí byť univerzálne navrhovanie zastú-
pené všetkými mierkami, od tých urbanistických, cez 
architektonické, až po interiérové a dizajnérske.

Potrebná systémovosť musí byť zabezpečená le-
gislatívne, pretože všetky prvky patriace do mozaiky 
výsledného obrazu prístupnosti prostredia sú veľ-
mi dôležité. Ak tomu tak nie je, systém môže zly-
hať. v príprave dobrých legislatívnych rámcov nás na 
Slovensku čaká veľa práce nielen z  hľadiska dosia-
hnutia kompatibility s európskou legislatívou, ale aj 
z hľadiska akútnej potreby novely stavebného záko-
na a vyhlášok. Ide o medzirezortný problém súvisiaci 
s  antidiskriminačnými, sociálnymi, bytovými, vzde-
lávacími, pracovnými, zdravotníckymi, kultúrnymi, 
dopravnými, voľnočasovými právnymi, finančnými 
a environmentálnymi agendami štátu. 

Prístupnosť a užívateľnosť verejných priestorov je 
zrejmá zo samotnej logiky tohto obsahového spoje-
nia a z ich poslania. Problém však nastáva u skupiny 
stavieb pre bývanie, ktoré sú ako súkromné priestory 
opakom verejných. Práve v týchto prípadoch vystu-
puje otázka: Môže univerzálne navrhovanie vstúpiť 
do bytovej tvorby? Ak áno, tak teda ako? Potrebnosť 
bytových priestorov bez bariér je síce mimo diskusie, 
je však potrebné rozložiť si položenú otázku do dvoch 

Povrch peších trás pre ľudí s rôznymi potrebami 
v Rozadole v Bratislave Foto: Lea Rollová

Dizajnérska ignorancia užívateľom očakávaného 
súkromia na toalete – Kraví hora Foto: Lea Rollová
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rovín. v ktorej etape investičnej činnosti a v ktorých 
častiach je obytný súbor/ zóna/obytná budova ešte 
verejnou stavbou, a kedy sa vlastne stáva skutočne 
súkromnou? Platí totiž, že pri navrhovaní naprík-
lad obytného súboru sme v  podobnej situácii ako 
pri tvorbe verejných budov, pretože nevieme aký kli-
ent získa konkrétny byt a k nemu patriace priestory. 
Preto aj samotné byty musia byť tvorené podľa vše-
obecných zásad prístupnosti. Až v  okamihu, keď je 
známy konkrétny obyvateľ bytu, nastáva príležitosť 
pre tzv. Taylored design/navrhovanie na mieru. v za-
hraničí realitný trh okrem tejto ústretovosti ponú-
ka aj možnosť výberu dokončiť byt ako bezbariéro-
vý, už podľa špecifických potrieb konkrétneho (teraz 
už neanonymného) klienta. Architekti a projektanti 
pracujú s  tzv. upraviteľnými bytmi, ktoré nahradili 
tzv. bezbariérové byty. Upraviteľný byt je taký, ktorý 
možno prispôsobiť konkrétnym požiadavkám užíva-
teľa bez konštrukčne, časovo aj finančne náročných 
stavebných zásahov vyvolaných stálymi či dočasný-
mi zmenami zdravotných a sociálnych podmienok. Aj 
investori oceňujú, keď všetky nimi ponúkané byty sú 
upraviteľné, lebo ich atraktivita na realitnom trhu 
rastie. Tieto skutočnosti sú overené napríklad vo 
Viedni vďaka tamojšej dôslednej legislatíve. Tento 
spôsob riešenia prístupnosti bytového prostredia 
prináša i benefit odstránenia diskriminácie zdravot-
ne limitovaných občanov pri výbere bytu. Existujú 
totiž krajiny, kde ľudia s  určitými obmedzeniami 
nepredstavujú automaticky sociálne slabú skupinu 
občanov. deje sa to v kontextoch štátnej politiky za-
bezpečujúcej optimálnejšie podmienky pre prístup 
k vzdelávaniu a k práci, v kombinácii s fiškálnou po-
litikou podpory bývania. Preto sa stalo realitou, že 
títo občania a seniori sú u našich susedov dôležitým 
segmentom klientely. 

Taktiež je potrebné dotknúť sa ďalšej dôležitej 
podmienky univerzálneho prostredia – finančných 
nákladov. Všeobecne rozšírené presvedčenie, že pri-
daná kvalita architektúry – prístupnosť je nákladná, 
je iba predsudkom. Ide len o čiastočnú pravdu, čo do-
kazujú zahraničné ekonomické výskumy. na základe 
ich údajov je možné dôkazne potvrdiť, že najmä pri 
novonavrhovaných prostrediach sú náklady na prí-
stupnosť a užívateľnosť zanedbateľné, vzhľadom na 
získaný humanitný benefit. dodatočná debarierizácia 
neúmerne zvyšuje náklady a architekta naviac trau-
matizujú zásahy do jeho diela. 

Rovnako by bolo neodpustiteľné nezmieniť sa 
o  kontexte zabezpečenia ochrany a  bezpečnosti 
ľudí so zdravotnými obmedzeniami pri rizikových 
a  núdzových situáciách. Slovenská legislatíva tieto 
otázky doposiaľ neriešila, k  úprave snáď dôjde pod 
tlakom viacerých európskych dokumentov. naše po-
žiarno-bezpečnostné predpisy totiž nestanovujú 
s akým percentom ľudí s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a  orientácie a  s úplnou neschopnosťou sa-
mostatného pohybu a orientácie je potrebné pri rôz-
nych druhoch stavieb uvažovať, a teda záleží len na 
subjektívnom posúdení projektanta-špecialistu, aký 
odhad urobí. Pritom evakuácii týchto ľudí je v zahra-
ničí venovaná veľká pozornosť a zásady bezpečnosti 
sú jednou z rešpektovaných priorít princípov univer-
zálneho navrhovania.

Naša súčasnosť
na Slovensku nie je tlak spoločnosti na politické ve-
denie krajiny ani zďaleka dostatočne účinný. v  ce-
lej hierarchii právnych predpisov je situácia veľmi 
neuspokojivá, najmä od úrovne vnútroštátnych zá-
konov. Slovensko ako členská krajina EÚ má európ-
ske medzinárodné zmluvné dokumenty ratifikované 
a podpísané. Tu však politická vôľa končí. napĺňanie 
záväzkov od úrovne vyhlášok, nariadení vlády, uzne-
sení vlády a  teda i  technických noriem, podmienok 
a  návodov zlyháva. Zaostávame nie len za vyspelý-
mi európskymi a zámorskými krajinami, ktoré komu-
nistickú ignoráciu ľudských práv nenesú ako zdede-
nú ťarchu na svojich pleciach, ale zaostávame aj za 
Českom, Poľskom či Maďarskom. Je to spôsobené 
tým, že sa nedarí politické deklarácie a  prijaté le-
gislatívne opatrenia (i keď možno polemizovať o ich 
nedostatkoch) implementovať do praxe. Sporadicky 
sa objavujúce snahy o  nápravu nie sú pripravova-
né systémovo, medzirezortne a  nie sú presadzova-
né v súvislostiach, ktoré by odrážali, že predstavite-
lia zákonodarnej a výkonnej moci aspoň tušia, čo je 
slušné správanie k občanom. v týchto kontextoch je 
však potrebné uviesť, že jednou z príčin je aj nedos-
tatočný tlak občanov našej krajiny na svojich politic-
kých predstaviteľov, aby tieto kvality životného pro-
stredia nepodceňovali. Bez našej vlastnej snahy byť 
slušní, tolerantní a ohľaduplní, tlak z EÚ nepostačí. 
najväčším problémom u nás je totiž nezáujem o veci 
verejné, čo pôsobí na každú občiansku spoločnosť 
devastujúco. 

Univerzálny dizajn výťahu v zrkadle 
schodiska Louvre, Foto: J. Kuva
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dôvodom nelichotivého faktu, že účastníci inves-
tičného procesu často nevedia porozumieť a  správ-
ne vyhľadať doposiaľ platné predpisy (mimochodom 
nie dostatočne odrážajúce zmluvné medzirezortné 
dokumenty), je dlhodobé podceňovanie celoživotné-
ho vzdelávania. Rovnako dôležitá je pritom aj systé-
mová práca na legislatíve v  jednotlivých rezortoch. 
Štruktúra právnych predpisov a odvodených technic-
kých noriem musí vychádzať zo špecifík základných 
skupín osôb so zdravotným postihnutím (pohybové, 
zrakové, sluchové a mentálne), pretože nie je možné 
potreby uvedených skupín mechanicky zlučovať. Ide 
totiž o paralelné prúdy, ktoré majú odlišné priority 
a riešenia. 

na rozdiel od Slovenska sa hľadanie odpovedí na 
metódy tvorby nediskriminačných mestských pries-
torov objavuje v  niektorých krajinách veľmi často 
a  veľmi dôrazne. v  európskom priestore sa najsys-
tematickejšie zavedeniu metódy univerzálnej tvorby 
venujú v Anglicku, Írsku, nemecku, Švédsku, nórsku, 
Belgicku, ale najmä v  Španielsku. najvýraznejšie 
politicko-spoločenské a  následne odborné posuny 
v riešení miest, verejných mestských priestorov a ce-
lej mestskej infraštruktúry podnietila Barcelonská 
deklarácia: „The City and the disabled“. Jej hlavným 
posolstvom je výzva, aby mesto vytváralo podmien-
ky pre všetkých obyvateľov, aby im slúžilo čo naj-
komplexnejšie bez ohľadu na vek, zdravotné limity 

a  schopnosti, v  záujme dôstojného života každého 
ľudského jedinca. Mestá, ktoré podpísali deklaráciu 
sa zaviazali propagovať problematiku „navrhovania 
pre všetkých“ zapojením sa do hnutia City for All 
a  pre konkrétne projekty zabezpečiť plnú podporu 
štátnej správy a samosprávy.

Ďalšou iniciatívou bol projekt mesta Freiburg, kto-
ré získalo titul European City v  roku 2010. Mesto 
bolo vyhodnotené ako príkladne zelené a  sociálne, 
pretože ústretovo prijíma všetkých obyvateľov a náv-
števníkov vo svojom bezbariérovom prostredí. Súťaž 
The Flag of Towns and Cities for All bola pripravená 
v Španielsku s cieľom dosiahnuť medzinárodný roz-
mer. Centrum „design for All Foundation“ každoroč-
ne udeľuje ceny za projekty, ktoré implementujú fi-
lozofiu univerzálneho navrhovania – navrhovania pre 
všetkých do praxe. 

Projekt Univercity zasa zameriava svoj záujem do 
univerzitného prostredia a výskumných centier v An-
glicku. Je výsledkom práce Academy of Urbanism 
v Londýne a bol uvedený do života v roku 2007. naj-
mladšou iniciatívou z roku 2010 je pracovná skupi-
na Barrier-Free Cities for All, ktorú založili európske 
mestá združené v  EUROCITIES pod vedením mesta 
Berlín. Jej hlavným cieľom je výmena európskych 
skúseností na koncepčnej i praktickej úrovni. Vytvá-
ranie spoločnej úrovne znalosti a cieľov má následne 
vyústiť do špeciálneho projektu Európskej únie.

Aj na Fakulte architektúry STU vznikli v rámci da-
nej témy mnohé iniciatívy, organizované z  pozície 
pedagógov a  výskumných pracovníkov. Prvým zá-
sadným krokom bolo zavedenie spočiatku voliteľ-
ného, neskôr povinného predmetu Univerzálne na-
vrhovanie do študijného programu. Po zásadných 
spoločenských zmenách v  roku 1989 sa Fakulta ar-
chitektúry STU vďaka ústretovému vedeniu stala 
doposiaľ jedinou slovenskou architektonickou vyso-
kou školou, ktorá napĺňa European Resolution Res 
AP (2001) on the Introduction of the Principles of 
Universal design into the Curricula of All Occupa-
tions working on the Built Environment. Celofa-
kultné pracovisko Centre in design for All FA STU 
ako člen European Institute for design and disabi-
lity EIdd – design for All Europe priebežne pracuje 

Wien for All – medzinárodná študentská súťaž Schindler 
Award 2008. Študenti FA STU Novák, Šafariková
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na viacerých výskumoch. v  rokoch 2007 – 2009 to 
bol medzinárodný projekt MVTS „Univerzálne na-
vrhovanie – nová metóda bezbariérového navrho-
vania v  architektúre, urbanizme a dizajne, v  rokoch 
2008 – 2010 projekt VEgA „Audítorsky program – 
univerzálne sprístupnenie hmotného životného pro-
stredia“ a v súčasnosti sa výskumné aktivity členov 
CEdA sústreďujú na ďalší projekt VEgA „Univerzálne 
navrhovanie prostredia v súlade s požiadavkou ink-
lúzie zdravotne limitovanej populácie do vzdeláva-
cieho a pracovného procesu“. Úsilie je zacielené i na 
implementáciu výsledkov týchto výskumných akti-
vít do pedagogického procesu, čomu výrazne prispe-
li intenzívne medzinárodné programy IP ERASMUS. 
v roku 2008 sa slovenskí študenti spolu so študent-
mi zo štyroch zahraničných architektonických vyso-
kých škôl sústredili na tému Tourism for All a v roku 
2009 sa v rámci toho istého programu zaoberali té-
mou Culture for All. Zúčastňujú sa aj na medzinárod-
nej študentskej súťaži Schindler Award Access for All 
už od II. ročníka (2006), keď bola súťažnou témou 
Removing barrier to Culture – Paris Palais de Tokyo, 
v  roku 2008 nasledovala téma Polyfunctional Area 
in Wien a v roku 2010 to bola nezvyčajná úloha sprí-
stupnenia športového areálu, ktorý bol postavený 
pri príležitosti XI. olympijských hier konaných v roku 
1936 v Berlíne. Projekt areálu od Alberta Speera bol 
poznačený politickou ideológiou nacionálneho so-
cializmu a stal sa symbolom fašistickej propagandy 
a totalitnej architektúry. Pretvoriť antihumánnu ar-
chitektúru na nediskriminačnú, ústretovú pre všet-
kých bola veľká výzva.

Vstupom do EU a podpísaním mnohých jej doku-
mentov ako aj prijatím profesionálnych konvencií 
sme sa zaviazali uplatňovať tieto nové prístupy. To, 
že sa to v  slovenských pomeroch nedarí, je zrejmé. 
Formálny prístup zo strany štátnych riadiacich a zá-
konodarných zložiek, cez samosprávne až po profesi-
onálne zložky, svedčí o mnohom. Preto bude zaují-
mavé sledovať ako sa budú plniť povinnosti plynúce 
z najnovšieho dokumentu „The European disability 
Strategy 2010 – 2020“ podpísaného slovenskou vlá-
dou, v ktorom prístupnosť prostredia obsadila prvú 
priečku dôležitosti.

najpoctivejšie by však bolo začať od seba. Prečo je 
takým problémom včleniť do súťažných podmienok 
na urbanistické a  architektonické diela podmien-
ku prístupnosti prostredia pre všetkých, najmä ak 
je tento aspekt u architektov tak flagrantne podce-
ňovaný a  systémovo nepoznaný? Skutočnosť, že vo 
vyspelých krajinách sa táto podmienka neobjavu-
je, je spôsobená tým, že kvalita prístupnosti v celej 
jej komplexnosti (nielen vulgárna schéma – rampa 
a toaleta) je tu samozrejmosťou. Prečo nie je pre nás 
architektov inšpiráciou prestížna RIBA, ktorá ude-
lila Inclusive design Award napríklad normanovi 
Forsterovi a  iným? Prečo asi UIA organizuje v  rám-
ci konania svetových kongresov súťaž na túto tému? 
Prečo ani jedno slovenské mesto nie je zapojené do 
hnutia City for All, do ktorého je zapojených 436 eu-
rópskych miest ako výsledok úsilia mestských zastu-
piteľstiev urobiť svoje mesto ústretovým pre jeho 
obyvateľov, ale aj pre návštevníkov? 

Asi preto, že naša spoločnosť étos humanizmu 
a  etiky nevyznáva. v  uvedených kontextoch zotrva-
nie na prekonaných neosobných prístupoch k tvorbe 
vlastne prináša opovrhovanie ľuďmi ako jedinečný-
mi bytosťami. Urbanistické a  architektonické prie-
story by mali mať základnú kvalitu: prijať človeka 
so všetkými jeho charakteristikami, schopnosťami, 
aj limitmi. na to má každý nárok, pokiaľ nemá byť 
obmedzovaný vo svojej slobode. Pravdou je, že úrov-
ňou prístupu k  ľuďom s  určitými limitmi môžeme 
spoľahlivo odhaliť intelektuálnu a  sociálnu vyspe-
losť spoločnosti. 

Príspevok bol spracovaný v rámci výskumného 
projektu VEGA 1/0996/2011.
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Od samého začiatku svojej existencie automobil a ar-
chitektúra spolu veľmi úzko súviseli. Automobil ako 
nový produkt industrializácie bol nabitý takými pozi-
tívnymi vášňami zo strany umelcov a architektov ako 
žiaden iný stroj. Auto bolo odjakživa niečo viac ako 
len obyčajný prostriedok na presúvanie sa, teda auto 
nielen ako stroj, ale vždy aj ako kultový predmet.

Bol však tento vzťah obojstranný? Aj auto reago-
valo na architektúru alebo impulz vychádzal len zo 
strany auta vzhľadom na formovanie moderných 
architektonických vízií? Možno, že najpresvedčivej-
ší stret stavebného a  mechanického prostredia bol 
zlatý vek modernizácie v tridsiatych rokoch 20. sto-
ročia.1 Autá sa mohli javiť ako prirodzený nepriateľ 
architektúry, s čím však architekti nesúhlasili. Ak sa 
v tom čase venovala nejakému predmetu nadmerná 
pozornosť, tak to bolo auto, ktoré spolu s architektú-
rou tvorilo synonymum.

Štruktúru ovplyvnenia architektúry autom môže-
me sledovať jednak v tvarovaní objektu, v jeho kon-
štrukcii, pri vzniku nových typologických druhov 
objektov, v náraste plošných nárokov pri rozvoji au-
tomobilovej dopravy a v neposlednom rade aj v rám-
ci vnímania architektúry pri rôznej rýchlosti pohybu.

Auto sa teda stalo veľkým obľúbencom obdobia 
moderny a považovali ho za vzor aj walter gropius, 
Henry van de Velde a iní architekti. U žiadneho iného 
sa však záľuba v strojoch neprejavila tak výrazne ako 
u Le Corbusiera (1887 – 1965). Le Corbusier vo svojej 
známej knihe z roku 1923 Vers une Architecture napí-
sal: dom je stroj na bývanie.2 Tým myslel formu bý-
vania redukovanú len na to najpodstatnejšie, ktorá 
bola uvoľnená od zbytočností meštianskych domov 
tých čias, ovplyvnená úspornosťou a čistotou indus-
triálnej výroby.

Ako auto v  tom čase determinovalo tvar budo-
vy, je zrejmé aj z architektúry Villy Savoye v Poissy 

pri Paríži, z  rokov 1929 – 1931, ktorá je, ako kváder 
s horizontálnym pásom okien postavený na stĺpoch, 
pokladaná za manifest princípov Le Corbusiera: prí-
zemie vyhradené pre dopravu, bývanie vyzdvihnu-
té na prvé nadzemné podlažie a  strešná terasa ako 
pochôdzny priestor. Prvýkrát v  dejinách staviteľ- 
stva auto spoludeterminovalo tvarovanie objektu. Le 
Corbusier vo svojom opise názorne zdokumentoval 
svoj zámer a základnú myšlienku: „Prísť až k samot-
nému vstupu autom. Minimálny polomer otáčania 
auta určí domu dimenzie. Auto zabočí popod stĺpy, ide 
pozdĺž služobných priestorov, príde do stredu k  dve-
rám do vstupnej haly, zájde do garáže alebo pokračuje 
ďalej k výjazdu.“ 3 

Le Corbusierova Villa Savoy ako prvý súkromný 
dom svoju formu odvodil od požiadaviek prevádz-
ky a  rozmerov auta, továreň Fiat – Lingotto, navr-
hnutá architektom giacomo Matté- Truccom je do-
dnes ikonou automobilového priemyslu v  Európe 
a  guggenheimovo múzeum v  new Yorku od Frank 
Lloyd wrighta – do výšky sa vinúci obrátený pyrami-
dálny chrám, bol vždy asociovaný s parkovacou ram-
pou. Odvtedy fascinácia automobilom zachytila do 
svojich sietí veľa umelcov aj architektov. Ako veľmi 
v  20. storočí okrídlila ich fantáziu, ukazuje už sám 
za seba krátky pohľad na literatúru s  témou auto-
mobil – architektúra, alebo ako sa po novom nazýva 
„carchitecture“.

Po všetkých poctách autu v architektúre obdobia 
moderny už vôbec nebolo prekvapivé, že sa viacerí ar-
chitekti a medzi nimi aj Adolf Loos, walter gropius či 
Le Corbusier, spolu so svojím pracovným partnerom 
Pierre Jeanneretom dali aj na úlohu navrhnúť auto.

Architektúra navrhnutá pre auto bola od svo-
jich počiatkov asociovaná s  pohybom, akceleráciou 
(zrýchlením), dynamikou, či už na skúšobnej pre-
tekárskej dráhe na streche Lingotta, na návrhoch 
čerpacích staníc Loisa wezenbachera pre ríšsku 

Automobil v architektúre 
Zuzana Tóthová
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diaľnicu z  1935, alebo na parkovacom dome Mari-
na Towers od Bertranda goldberga (1959 – 1964). 
Ďalší posun novej vlny inscenovania auta urobil Vw 
v  roku 2000, keď otvoril Autostadt wolfsburg – 
«Center of Excellence».4

Ako dynamická bola od samého začiatku „autoar-
chitektúra“, ako veľmi bolo a je auto inšpiráciou pre 
stavby, ktoré s  ním bezprostredne nemajú nič spo-
ločné, tak statické boli väčšinou tradičné výstavné 
objekty pre auto. Prezentácia v Collection Schlumpf 
v  Mulhouse alebo v  Museo dell’automobile Carlo 
Biscaretti di Ruffia doslova „okradla“ výstavné expo-
náty o  ich dynamiku, postavila ich takpovediac na 
vedľajšiu koľaj. neskôr sa však Ben van Berkel po-
dobne wrightovej dynamizovanej architektúre 
ako určitej antitéze k  tradičnému múzeu presadil 
v Múzeu Mercedes-Benz v Stuttgarte. Použitá dvoji-
tá závitnica tu vyjadruje, že automobil ešte aj v mú-
zeu stelesňuje pokrok. 

Automobil ako spúšťač antiurbánnych ten-
dencií – „automobilové" mesto
Príťažlivosť dizajnového produktu „auto“ na archi-
tektov moderny (predovšetkým Le Corbusiera) bola 
taká veľká, že auto ako urbanistický faktor dokázal 
z nich urobiť až bezohľadných utopistov. Auto zme-
nilo mestá a menilo by ich radikálne ďalej, toľko bolo 
už od začiatku isté.

najkontroveznejšia oblasť Le Corbusierovej tvorby 
bol urbanizmus, kde ukázal vedúcu pozíciu moder-
nej architektúry svojej doby a súčasne vyvolal ostrú 
kritiku. Prišiel na verejnosť s projektom „ideálneho 
miliónového mesta”. Prvý zo svojich spisov o stavbe 
miest publikoval Le Corbusier v roku 1925 pod náz-
vom Urbanisme. Prvá časť knihy hovorí o mestskom 
modeli Ville Contemporaine a  pripravuje na model 
Plan Voisin – návrh pre Paríž.5

Ovládnutý fenoménom auto siahol Le Corbusier 
aj k vypracovaniu plánov totálnej sanácie parížskeho 
centra, kde navrhoval, okrem niekoľkých pamiatok, 
asanáciu takmer všetkých objektov a  nahradil ich 
dvesto metrov vysokými objektmi v  strede voľných 
priestranstiev, ktoré poskytnú dostatok miesta, aby 
sa dal Paríž križovať cestami pre rýchle autá. „Kam sa 
ponáhľajú tie autá? do centra! v centre nie je žiadna 
cesta pre autá. Musíme ju vytvoriť. Musíme centrum 
zbúrať,“ zneli jeho odzbrojujúce uzávery. 

Patronát nad štúdiami parížskeho centra prevzal 
riaditeľ automobilovej firmy Voisin a  plán, ktorý 
z  týchto vízií vznikol sa preto volá plán Paríža Vo-
isin.6 Ako dlho doznievali účinky Corbusierových 
urbanistických predstáv, dokazuje aj štúdia anglic-
kej glass Age development Committee z roku 1960 
s  názvom Motopia. Ako mestskú štruktúru videl 
tento návrh dopravnú kostru s  pravouhlou sieťou 
komunikácií a  pod ňou uloženú úroveň parkovania 
a peších komunikácií, ako aj bývania a obchodov. Kri-
žovatky boli tvarované ako veľké kruhové objazdy. 
v priestoroch medzi komunikáciami bola zeleň, par-
ky, verejné priestory.

Automobil ako iniciátor vzniku nových typo-
logických druhov budov
Potom ako Henry Ford spravil pásovou výrobou áut 
masovo z  vidiečanov mobilných ľudí, stal sa auto-
mobil veľmi rýchlo symbolom individuálnej slobody 
a nezávislosti. Architektúra sa začala prispôsobovať 
novému duchu doby, tým, že sa snažila ísť v ústrety 
narastajúcej doprave a prebudenej chuti k  cestova-
niu. nová cestná sieť bola ako taká abstraktná mreža 
položená na americký kontinent. a pozdĺž ulíc a ciest 
si dopravný systém vynútil svoju vlastnú sekundárnu 
architektúru: čerpacie stanice, motely, garáže, auto-
kiná a najrôznejšie drive-in zariadenia.7

Továreň Fiat – Lingotto, rampa výstupu áut na 
skúšobnú pretekársku dráhu na streche objektu

Továreň Fiat – Lingotto, strecha so skúšobnou dráhou

Le Corbusier: model Plan Voisin (Paríž)

Návrh auta od Le Corbusiera
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Michiganské divadlo v Detroite z roku 1929 slúži 
teraz ako garáž – nesúlad medzi pôvodným leskom 
budovy a jej dnešným využitím je symptomatické pre 
automobilový boom Detroitu Foto: Sean Hemmerle

Úplne otvorená betónová konštrukcia sa opiera o mestskú 
dynamiku svojho bezprostredného okolia. Lincol Road je ako 
destinácia, tak aj prechodné miesto, bary a reštaurácie, ktoré 
sa tam nachádzajú, sú frekventované v denných aj nočných 
hodinách. Rôzne výšky podlaží parkovacieho domu sú 
riešené variantne v dvoj- alebo trojnásobnej výške podlažia – 
objekt tak ponúka vyšší pocit priestorovej transparentnosti 
a výhľady. Týmto sú umožnené aj hybridné možnosti 
využitia objektu pre fotoshootingy, natáčanie filmov, 
usporiadanie party, koncertov a iné sociálne a kultúrne 
aktivity. Ako miesto, kde stojí v popredí človek a nie auto, 
vyžaruje parkovací dom 1111 Lincoln Road skôr charakter 
multifunkčnej infraštruktúry ako odstavnú plochu pre auto. 
„Architektúra je určená konštrukciou“, hovoria Herzog 
& de Meuron o svojom projekte v Miami. Betónove prvky 
ktoré pôsobia ako skladačka, tvoria stropy, steny a rampy 
2 500 m2 veľkého parkovacieho domu. Pre peších je 
garáž 1111 Lincoln Road sprístupnená skulpturálnymi 
schodami vinúcimi sa srdcom budovy. Umožňuje zažiť 
architektúru a priestor a otvára nečakané výhľady. 
Tento parkovací dom je chrámom súčasnej mobilnej 
doby, oslavou parkovania a nie jeho degradáciou.

Čerpacie stanice
Čerpacie stanice vznikli z bezprostrednej potreby pre 
použitie auta a zabezpečenie jeho prevádzky. Ich po-
loha v  dopravne výhodných bodoch z  nich urobila 
prvky, ktoré veľké dopravné vzdialenosti priestorovo 
a časovo rozdelili na určité úseky – sekvencie.

Motely 
Takisto ako čerpacie stanice môžeme aj motely poní-
mať ako vedľajšie produkty pásovej výroby Henryho 
Forda. Tak ako čerpacie stanice preberajú potrebné 
zabezpečenie pre auto, tak ponúkajú motely pre hos-
tí cestujúcich autom adekvátne ubytovanie. Obidve 
zariadenia sa zvyčajne nachádzajú v bezprostrednom 
susedstve, často sú čerpacie stanice súčasťou motela.

Drive-in – konzumácia z auta 
V moteli sa síce s autom rovno do postele nedosta-
neme, ale minimálne bezprostredne pred izbu. Pri 
využívaní rôznych drive-in zariadení však vôbec ne-
musíme auto opustiť. 

Prvé americké autokino, ako drive-in zariadenie, 
bolo otvorené v  roku 1933 v Camden v new Jersey, 
potom nasledovali dokonca reštaurácie, banky 
a kostoly. 

Či to bola skutočne potreba vodičov čoraz viac čin-
ností vybavovať v aute, alebo to bol len podnikateľ-
ský a komerčný vynález, to dodnes nie je vyjasnené. 
Hoci paradoxne s  narastajúcim počtom automobi-
lov, a tým aj rôznych hnutí na obmedzenie ich pou-
žívania týchto zariadení výrazne ubudlo. Originálne 
drive-in firmy Mcdonald's sa však stali pamiatkovo 
chránené…

Podstata bola v tom, že pojem drive-in čoskoro zís-
kal takú reklamnú silu, že aj iní podnikatelia tak na-
zvali svoje zariadenia, hoci disponovali dostatočným 
počtom parkovacích miest. Tak sa termín „drive-in“ 
stal súhrnným názvom pre absolútne rozdielne typy 
objektov, ktoré mali v zásade tri spoločné veci: ľahká 
dostupnosť autom, dostatočne veľké parkovacie plo-
chy a ponuku služieb, ktorá mohla byť konzumovaná 
v aute alebo z auta. 

Parkoviská, parkovacie domy
Pokiaľ v  predchádzajúcom odseku spomínané dri-
ve-in zariadenia predstavujú v  podstate ďalší vývoj 
existujúcich typologických druhov objektov, ktorých 
stavebná transformácia bola ovplyvnená používaním 
auta, pri parkovacích domoch v užšom zmysle slova 
ide o architektúru pre autá. na rozdiel od drive-in za-
riadenia, pri použití ktorého vodič svoje auto vôbec 
neopustí, sú objekty pre parkovanie úschovne pre 
autá a nie sú určené na dlhší pobyt osôb.

Parkovacie plochy sú často považované až za pa-
tologickú intervenciu do mestskej krajiny, akoby 
boli dôkazom toho, ako veľmi sme už prepadli kultu 
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stroja. Vlna architektonického pobúrenia vypukla, 
keď IKEA kvôli vybudovaniu parkoviska zverejnila 
svoj plán na zbúranie Pirelli Building (1969) v new 
Haven od Marcela Breuera. náš kultúrny prepad je 
pravdepodobne najvýraznejšie symbolizovaný na prí-
klade Michiganského divadla v detroite postavené-
ho v roku 1929, ktorého nádherné vnútorné priestory 
slúžia ako garáž.8

niekoľko renomovaných architektov sa v  posled-
ných rokoch pokúsilo posunúť parkovacie domy – 
hromadné garáže do lepšieho svetla a dodať im vyš-
šiu architektonickú hodnotu. Parkovacie domy nie 
sú pre každého ten najobľúbenejší typologický druh 
objektu, ale určite existuje možnosť ich funkciu roz-
šíriť. Herzog & de Meuron integrovali v  polyfunkč-
nom objekte 1111 Lincoln Road v Miami Beach vyso-
koexpresívnu hromadnú garáž – a tentoraz ako taká 
aj vyzerá.8

Parkovacie stavby s prepojením na iné typolo-
gické druhy objektov
Integrácia dopravy – parkovania s  inými funkciami 
objektu je oveľa skôr možná v prípade, ak sa s ňou po-
číta počas celého procesu navrhovania. najčastejšie 
ide o parkovanie v podzemnej garáži pod objektom – 
alebo v jeho nižších podlažiach – menej často sa rieši 
parkovanie na streche. 

Jednou z  najnovších koncepcií integrácie parko-
vania v obytnom dome je CarLoft – nová koncepcia 
bývania architekta Manfreda dicka, pri ktorom sa 
autá dostanú výťahom na úroveň loftových bytov, 
kde majú parkovacie miesto priľahlé k danému bytu. 
Koncepcia carloftov sa stala kontroverznou práve na 
základe integrovaných parkovacích státí. Kritici vyčí-
tajú po prvé, potrebu priestoru na autovýťah a par-
kovisko vnútri bytových domov a po druhé, s tým sú-
visiacu ikonizáciu auta. Zástancovia argumentujú, že 
koncepcia carloftov zníži parkovacie problémy v mes-
tách a môže odstrániť nevyhnutnosť stavby podzem-
ných garáží, ktoré sú zvyčajne veľmi nákladné a často 
aj nerealizovateľné. 

Realizácia prototypu takejto formy bývania so 
sídlom v  Berlíne-Kreuzbergu je založená na návrhu 
veľkých bytových jednotiek, ktoré si môže dovoliť 
len kupujúci s vysokým príjmom. Táto prvá realizá-
cia pozostáva z  jedenástich carloftov a  bola konci-
povaná ako jedna zo súčastí obytného a komerčné-
ho bloku. nasťahovanie nových obyvateľov do týchto 
experimentálnych loftových bytov v berlínskej štvrti 
Kreuzberg bolo prijaté existujúcim susedstvom ne-
gatívne. Zatiaľ čo marketingové kampane carloftov 
využívali bezpečnosť proti často sa vyskytujúcemu 
podpaľačstvu vozidiel v  tejto mestskej časti, došlo 
k  demonštráciám s  poškodením samotného objek-
tu. demonštrácie sa niesli v  duchu zničenia domu, 
ktorý sa stal symbolom gentrifikácie v  chudobnom 

predmestí. So zvyšovaním nájmov a životných nákla-
dov na bývanie v danej oblasti sa pôvodné obyvateľ-
stvo stáva čoraz väčšmi odsúvané. Carloft sa však aj 
napriek nevôli stal prvým patentovaným produktom 
v oblasti imobílií vo svete.9

„Automobilová" spoločnosť – vzťah dopravy 
a obytného prostredia
Popri individuálnej mobilite umožnil automobil aj 
nový spôsob života a bývania – ako napríklad atrak-
tívne bývanie na vidieku. v tridsiatych rokoch sa tak 
v  USA stalo auto spúšťačom určitého hnutia Späť 
na vidiek, keď počas depresie po roku 1929 sa mestá 
stali centrami nezamestnanosti a korupcie. k progra-
movým bodom politiky tých čias patrilo hodnotenie 
oblastí nerozvinutého vidieka, agrárne aj energetické 
a politické opatrenia, napríklad regulácia tokov, za-
vlažovacie systémy, decentralizácia priemyslu a  za-
kladanie tzv. zelených miest.

V roku 1933 bolo postavené prvé záhradné mesto 
éry automobilizmu Radburn.10 Použitý princíp hre-
beňovitého striedania a dôsledného oddelenia zber-
ných komunikácií s pešími cestami zostalo dlho vzo-
rovým riešením takéhoto zamerania.

Závislosť od automobilu má dodnes okrem urba-
nistických následkov aj spoločenské následky. v mes-
tách ako Los Angeles určuje auto denný priebeh ži-
vota ľudí. Malá hustota a  veľké vzdialenosti nútia 
ľudí stráviť denne veľa hodín v aute. Práca, bývanie, 
jedenie a pitie sú takisto ovplyvnené mobilitou, ako 
aj nakupovanie, spoločenské a  voľnočasové aktivi-
ty. Američania sa v  priebehu života v  priemere štr-
násťkrát sťahujú. v Los Angeles sa sťahuje 85 % z 9 
miliónov obyvateľov každý druhý rok. a nespočetné 
množstvo je tých, ktorí si s  tým vôbec nerobia sta-
rosti a nasťahujú sa rovno do auta (mobilné domy) – 
mobilitu si ponechajú ako trvalý stav.11

Zaoberať sa problematikou rozvoja automobilizmu 
v našej krajine je v súčasnosti nevyhnutnou potrebou 
z viacerých hľadísk. Súčasný rast počtu automobilov 
a výkonov individuálneho automobilizmu prináša na 
jednej strane negatíva, v podobe negatívneho vply-
vu na životné prostredie, urbanizmus aj architektúru 
a na druhej strane je zdrojom príjmu štátneho roz-
počtu z predaja pohonných látok, automobilov a os-
tatných služieb súvisiacich z automobilizmom.

dnes strávime približne 10 – 20 % života mimo 
spánku prepravou. Preto všetky súčasné urbanistické 
projekty musia uvažovať s významom času potrebné-
ho na dopravu a pokladať automobil za súčasť návr-
hu. a pri ustavične akcelerujúcom stupni automobi-
lizácie je nevyhnutné riešiť aj schopnosť akceptácie 
auta v  urbanistickej štruktúre našich miest. Je po-
trebné uviesť, že auto je v pohybe približne 4 % cel-
kového času v roku, jeho priemerná obsaditeľnosť je 
1,2 – 2 osobami a ročne najazdí približne 10 000 km. 

Carlofty v Berlíne-Kreuzbergu

Princíp Carloftov v Berlíne, kde pomocou autovýťahu 
zaparkuje auto na podlaží priamo vedľa bytu. Samostatne sú 
prístupné bytu ďalším vertikálnym komunikačným jadrom

Nie priamo garáž, ale absolútna pocta autu je projekt 
automobilového múzea v Nanjing od architektov 3Gatti 
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Plošné nároky osobného auta v  obytnom prostredí 
sú také veľké, aká veľká je obytná plocha pre jedného 
človeka. Automobil pritom získava v  obytnom pro-
stredí paradoxnú výhodu – je usporiadaný na teré-
ne, teda v horizontálnej polohe a obyvatelia, respek-
tíve ich byty sú vertikálne vrstvené. do čias nástupu 
automobilu formovali obytné prostredie nemotoro-
vé dopravné prostriedky a peší pohyb ľudí. Rýchlosť 
pohybu, všeobecná kumulácia rôznorodých funkcií 
na malom priestore vyšpecifikovali ulicu a námestie 
ako pozitívne hodnotených reprezentantov spolo-
čenskej integrácie, kde sa harmonicky realizovali pre-
miestňovacie, kompozičné a ostatné sociálne vzťahy. 
Postupné prenikanie automobilu do pôvodnej štruk-
túry charakterizuje prvú fázu vzťahu dopravy a obyt-
ného prostredia. Pôvodné uličné koridory rôznych 
šírok sa zrazu stávajú nositeľmi motorizovanej do-
pravy, ktorá vytláča čoraz viac ostatných užívateľov 
ulice. Prispôsobovanie sa tomuto vzťahu sa preja-
vuje v horizontálnom rozčlenení uličného profilu do 
neúnosne poddimenzovaných priestorov alebo v ich 
dopravnom zmonofunkčnení. Prípadne sa pristupu-
je k inému modelu a prílišná rozvoľnenosť zástavby, 
širší priestorový rozptyl negatív dopravy (hoci nižšej 
intenzity), zvyšovanie rýchlosti pohybu automobilov 
a stupňa automobilizácie, ako aj vygradovaný rozpor 
medzi priestorovými požiadavkami pešieho a  auto-
mobilového pohybu vyvoláva tlak po zmene systému 
zástavby a  smeruje k  priestorovej segregácií peších 
a  automobilov – rehabilituje sa peší pohyb, vzniká 
samostatný peší uličný priestor.12

Ustavične spomínaný stupeň automobilizácie 
je parameter, ktorý nám hovorí o  počte zaregistro-
vaných osobných automobilov, ktoré pripadajú na 
1 000 obyvateľov. 

Počty parkovacích miest pre obytné či polyfunkčné 
domy sa určujú podľa slovenskej technickej normy 
č. 736 110. Tá bola v roku 2004 novelizovaná, stále 
však nevyhovuje. Pri výpočtoch celkového počtu par-
kovacích miest vychádza zo stupňa automobilizácie 
2,5. Podľa odhadu dopravných odborníkov je naprík-
lad v Bratislave už dosiahutý stupeň 1,75. v najvyťa-
ženejšej časti Bratislavy – v Starom Meste – sa odha-
duje 4 300 parkovacích miest.

Ak má byť zabezpečený nárok všetkých funkcií 
obytného prostredia podľa THU (v súčasnosti už 
nepoužívané technicko-hospodárske ukazovatele) 

pre statickú dopravu zostáva pri rôznych hustotách 
nasledovný podiel plôch v  okrsku: 230 obyv./ha 
12,66 %, 290 obyv./ha 7,83 %, 360 obyv./ha 7,60 %, 
400 obyv./ha 7,36 %.

Pri hustote 230 obyv./ha a  stupni automobilizá-
cie 1 : 4,2 je možné všetky potreby statickej dopravy 
realizovať na teréne. Pri hustote 360 obyv./ha a pri 
stupni 1 : 3,8 nezostáva priestor pre vozidlá na teré-
ne. Investičné náklady statickej dopravy na jedného 
obyv. pri vzraste automobilizácie z 1 : 5,8 na 1 : 3,8 
sa zvýšia pri hustote 200 obyv./ha približne 1,6-krát, 
pri hustote 290 obyv./ha už 2,6-krát a  pri hustote  
400 obyv./ha až 2,9-krát. Pri stupni 

1 : 3,8 vyvolá zvýšenie hustoty z 230 na 290 obyv./
ha 3,4-násobok merných nákladov na jedného oby-
vateľa a zvýšenie na 400 obyv./ha až 5,7-násobok.12

Kruh sa teda uzatvára a  východiskom musí byť 
koordinovaný postup už od územno-plánovacej do-
kumentácie jednotlivých obytných skupín, ktorej 
predmetom je komplexné riešenie systému statickej 
dopravy, prevádzkových a funkčných pomerov, biolo-
gickej a priestorovej kvality v obytnom prostredí.

Predpokladať, že ľudia budú cestovať menej, je 
nereálne. Riešenie je preto jediné. diverzifikovať 
spôsob dopravy a  zefektívniť logistiku. Pred troma 
rokmi (2008) sa napríklad Bratislava pridala k  eu-
rópskej charte, ktorej cieľom je okrem iného zvý-
šiť počet ľudí, ktorí využívajú hromadnú dopravu. 
Tak by sa znížil počet áut v meste. To si však vyžia-
da kvalitnejšiu MHd, odstavné parkoviská a  nový 
režim pohybu áut v  centre. Samospráva i  dopravní 
odborníci sa zhodujú v  jednom: časy, keď sa autom 
dalo dostať a zaparkovať všade a zadarmo, sa musia 
skončiť. Vozidlá mestskej hromadnej dopravy v roku 
1990 najazdili 56 miliónov kilometrov, v súčasnosti 
je to okolo 45 miliónov. Podiel mestskej hromadnej 
dopravy na celkovej preprave sa znížil zo 75 percent 
v roku 1990 na 59 percent v prospech individuálnej 
automobilovej dopravy.13 

Súčasná situácia v  deľbe prepravnej práce me-
dzi hromadnou dopravou, predovšetkým MHd a in-
dividuálnou automobilovou dopravou vykazuje na 
Slovensku pomaly kritické hodnoty. Vo väčších mes-
tách dochádza v  špičkových hodinách ku kompliká-
ciám v premávke na pozemných komunikáciách naj-
mä v  miestach križovatiek. Tieto dopravné situácie 
v  mestách spôsobujú zvýšený negatívny dosah na 

Gogola – Porovnanie stupňa automobilizácie 
vo vybraných štátoch EÚ v roku 2006

ukazovateľ celková hybnosť podiel v %
verejná hromadná 
doprava

individuálna  
automobilová doprava

rok oskm /obyv. % % 
1970 3 767,49 77,03 22,97
1975 4 915,38 66,28 33,72
1980 6 072,66 57,71 42,29
1985 6 029,39 57,50 42,50
1990 8 240,63 62,26 37,74
1995 7 378,93 48,60 51,40
2000 6 923,18 34,00 66,00
2005 7 355,15 34,00 66,00
2006 7 453,62 28,10 71,90
2007 7 595,57 27,10 72,90
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životné prostredie, zvýšenie časových strát a zdržania 
dopravných prostriedkov hromadnej dopravy. Podľa 
zahraničných skúseností je deľba prepravnej práce 
(Modal split) medzi hromadnou verejnou a  indivi-
duálnou automobilovou dopravou osôb vyhovujúca 
do pomeru 66,6 : 33,4 %.14 Jej pomer závisí okrem 
základných dopravných charakteristík (kvalita, cena 
a  pod.) aj od účelu cesty. Voľba dopravného pros-
triedku pomerne silne závisí od cieľa cesty.

Záver
Za východiskové zásady riešenia načrtnutých prob-
lémov automobilovej dopravy a  vzťahu dopravy 
a  obytného prostredia v  podmienkach rozvinutej 
automobilizácie je z hľadiska urbanizmu nevyhnut-
né uvažovať v medziach trvalo udržateľného rozvoja: 
čo je spôsob rozvoja ľudskej spoločnosti, ktorý dáva 
do súladu hospodársky a spoločenský pokrok s plno-
hodnotným zachovaním životného prostredia. Medzi 
hlavné ciele trvalo udržateľného rozvoja patrí zacho-
vanie životného prostredia pre ďalšie generácie v čo 
najmenej pozmenenej podobe.

Po období koncepčného členenia územia mesta 
a  regiónu na funkčné zóny (princípy funkčného zó-
novania) aj ako reakcia na súčasné tendencie rov-
nako jednostrannej funkčnej koncentrácie (inves-
torské hľadisko) je potrebné presadzovať riešenia 
menej náročné na mobilitu ľudí. na tomto prin-
cípe by sa mali zakladať aj projekty novej obytnej 
výstavby. Cieľom je vytvárať územia, ktoré by boli 
schopné aspoň v niektorých aspektoch fungovať ako 
mnohofunkčné – prostredie.

 – Mali by ponúkať určitú škálu pracovných aktivít 
a služieb od administratívy cez živnosti, „čistú“ vý-
robu, obchod, služby, zábavu, vzdelanie, šport po 
fyzickú prácu. 

 – „Cestovný čas“ medzi miestom práce, bytom a ne-
vyhnutnými službami by mal byť minimálny.

 – Adekvátny rozsah a druhy zariadení občianskej vy-
bavenosti, pracovných príležitostí a  rekreačných 
plôch by tak mali napĺňať a formovať nové lokálne 
centrum. 

 – Športovo-rekreačný areál, areál školy a plochy ve-
rejnej zelene, by sa mali stať prirodzenými ohnis-
kami spoločenského života.

 – Polyfunkčnosť, ako priestorová symbióza základ-
ných funkčných zložiek práce, bývania a  služieb, 

1 BELL, Jonathan: Carchitecture, when the car and the city 
collide, Birkhäuser, London 2001.
2 Le Corbusier: Ausblick auf eine architektur, Berlin 1963, s. 88.
3 Le Corbusier: Boesiger, willy: Le Corbusier et Pierre Jeanneret, 
Oeuvre complete de 1929 – 1934, Zürich 1957, s. 24.
4 HOLL, Christian: tec21 2006|21, Auto – mobil
5 HERBERT, Keck: Auto und Architektur – zur geschichte einer 
Faszination. wien 1991.
6 Le Corbusier: Feststellungen zu Architektur und Städtebau. 
Berlin 1964, s. 130.
7 HERBERT, Keck: Auto und Architektur – zur geschichte einer 
Faszination. wien 1991.
8 COwELL, Simon: Moderne Parkhaus Architektur, Zürich 2011. 
9 http://de.wikipedia.org/wiki/Carloft, 15. 09. 2011.
10 gIEdIOn, Sigfried: Architektur und gemeinschaft, München 
1963, zit. nach Büttner, Oskar: Parkplätze und großgaragen, 
Berlin 1967, s. 21.
11 SCHMIdT-BRÜMMER, Horst: Los Angeles. Kolín 1980, s. 29.
12 BURÁK, dušan: doprava verzus obytné prostredie, http://
www.atriumstudio.sk/sk/doprava-verzus-obytne-prostredie, 
10. 09. 2011. 
13 BUJAČKOVÁ, Eleonóra: Súmrak automobilizmu v Bratislave 
nehrozí. In: Bratislavský kuriér Ročník IV. číslo 4/2010, s. 2.
14 FAITH, Peter: Automobilizmus ako faktor mobility, In: Perner´s 
Contacts: elektronický odborný časopis o technologii, technice 
a logistice v dopravě. ISSn 1801-674X. Roč. 3, č. 5 mimoriad. 
číslo (2008), s. 90 – 97.

Vývoj deľby prepravnej práce a hybnosti 
obyvateľov na Slovensku

be
lg

ic
ko

bu
lh

ar
sk

o

cy
pr

us

če
sk

á 
re

pu
bl

ik
a

dá
ns

ko

es
tó

ns
ko

fí
ns

ko

gr
éc

ko

ho
la

nd
sk

o

ír
sk

o

li
tv

a

lo
ty

šs
ko

lu
xe

m
bu

rs
ko

m
aď

ar
sk

o

m
al

ta

ne
m

ec
ko

po
ľs

ko

po
rt

ug
al

sk
o

ra
kú

sk
o

ru
m

un
sk

o

sl
ov

en
sk

o

sl
ov

in
sk

o

šv
éd

sk
o

ktorej hlavným cieľom je opätovne sa priblížiť naj-
mä funkcií bývania a práce, je jedna z podmienok 
efektívneho rozvoja a prevádzky obytného prostre-
dia. Ciele polyfunkčného využitia územia sú:

 – Zvýšiť prevádzkovú efektívnosť mesta, zabezpečiť 
časovo a energeticky úspornú mobilitu ľudí a tova-
ru – formovaním mesta krátkych ciest

 – zabezpečiť úsporu plôch vertikálnou integráciou 
rôznych funkcií, vyššou hustotou zástavby (kto-
rá je pre polyfunkčnosť nepostrádateľná) 

 – a, prirodzene, menšími nárokmi na dopravné 
plochy (vzhľadom na bezprostrednú blízkosť  – 
dostupnosť zariadení práce a vybavenosti)

 – podmieniť vyššiu ekonomickú prosperitu (kon-
junktúru) územia – komerčné aktivity pritiahnu do 
územia ďalšie ekonomické aktivity

 – vytvoriť prostredie vyššej kvality a  bohatosti 
(mestskosti) a podporiť sociálnu integráciu

 – Optimalizovať deľbu prevádzkových výkonov hy-
gienicky závadnej a priestorovo náročnej individu-
álnej automobilovej dopravy v prospech pešej, cyk-
listickej a MHd, a to:

•	 korigovaním proporcií organizačných článkov 
obytného prostredia 

•	 zvyšovaním hustoty siete a frekvencie MHd 
•	 stotožňovaním uzlov a ťažísk obytného prostredia 

a statickej dopravy 
•	 strategickým zvýhodňovaním a  stotožnením ur-

ban. skeletu s peším a cyklistickým pohybom 
Auto bolo dokázateľne najdominantnejšou silou ar-
chitektonických zmien v 20. storočí, diktujúc formu 
a  mierku našich miest a  spôsob, ako ich zažívame. 
Výsledok – carchitecture (autoarchitektúra) – je vša-
de okolo nás. Ale nezašli sme príliš ďaleko? Hoci sa 
zvyšuje počet vlastníkov áut, hnutie proti autám stá-
le narastá. Automobil sa stal vinným z ničenia život-
ného prostredia, verejného priestoru, zdravia a mož-
no dokonca aj samotnej architektúry. 
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Modulárne oceľové stavby
Epizóda medzivojnového obdobia v dessau

Ján Pavúk O problematiku industrializovaného stavania na 
príklade vzájomného porovnávania industrializova-
nej stavebnej výroby v  Junkerswerke a  stavebných 
industrializovaných tendencií Bauhausu v  dessau 
sa za posledné obdobie zaujímalo niekoľko auto-
rov. Prví z  nich patria k  renomovaným odborníkom 
na tému Bauhausu, tí druhí, nadšenci, vychádzajú-
ci viac-menej z  vedomosti histórie firmy Junkers. 
Obidva náhľady sú vo svojej podstate príliš strohé 
a  oklieštené, keďže v  priebehu štúdia, výskumu či 
analýz nezasiahli do hĺbky problematiky. napriek 
tomu možno smelo konštatovať a označiť ich za je-
dinečné, podávajúce vzácne informácie o kooperácii 
spomínaných inštitúcií na báze industrializovaného 
prefabrikvaného stavania. Týmto spôsobom akoby 
chceli dopovedať opomenutý kúsok histórie v rámci 
kontinuálneho historického vývoja industrializova-
ných stavieb. Výsledkom priebehu analýz súčasné-
ho stavu danej problematiky a po ich ukončení bola 
predovšetkým selekcia informačných prameňov na 
pramene primárne a  sekundárne. Primárnymi pra-
meňmi sú mienené poznatky získané terénnym a ar-
chívnym prieskumom. Patria sem grafické a textové 
podklady ako fotografie, kresby originálov, architek-
tonické, stavebné a konštrukčné výkresy, ale predo-
všetkým patenty, firemné odborné analýzy, správy 
a  zápisy zo zasadnutí, poznámky atď. Spomínané 
materiály a  dokumenty zachytávajú mimoriadne 

dôležité fakty jednak o spolupráci Bauhausu s Jun-
kerswerke, ako aj individuálny vývoj industrilizova-
ných prefabrikovaných oceľových stavieb v obidvoch 
inštitúciách separátne.

Všeobecný prehľad stavu poznania predkladajú aj 
bohato zastúpené sekundárne pramene – odborná 
literatúra a odborné periodiká ako komplexný odraz 
širokospektrálneho muldidisciplinárneho zamerania 
tejto práce.

A. Literatúra o  všeobecných súvislostiach (so-
ciálnych, spoločenských, technologických) v  kon-
texte vzniku a vývoja Bauhausu vcelku veľmi ob-
sažne a  podrobne spracúva túto tému. Medzi tri 
knižné publikácie zachytávajúce spomínané súvis-
losti „najpravdivejšie“, podávajúce obrat v  širšom 
kontexte a kriticky patria Wingler, Hans-Maria: Das 
Bauhaus. 1975 prepracované vydanie (3. vyda-
nie), Rasch & Co, Bramsche, ďalej je to Rübbert, 
Rudolf: Geschichte der Industrialisierung, Wirt-
schaft und Gesellschaft auf dem Weg in unse-
rer Zeit, München, Beck 1972, a napokon kolokviá 
o  Bauhause vydávaných ako časopis Wissenschaft-
liche Zeitschrift der Hochschule für Architektur und 
Bauwesen Weimar. Všetky tri spomínané publikácie 
nazerajú na vývoj z trocha iného uhla pohľadu. 

wiglerov Das Bauhaus predstavuje už roky kulto-
vú publikáciu o Bauhause. Je jednou z prvých zmie-
ňujúcich sa o  spolupráci Bauhausu s  Junkersom. 
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Bohužiaľ však ide len o zhodu miesta pôsobiska Jun-
kerswerke a Bauhausu.

K tejto publikácii možno zaradiť aj celý rad iných 
zaoberajúcich sa obdobným náhľadom na širšie sú-
vislosti, napríklad Dearstyne, Howard: Inside the 
Bauhaus. 1986 David Spaeth, New York., alebo 
Hahn, Peter: Experiment Bauhaus. Das Bauhaus 
Archiv zu Gast im Bauhaus Dessau. Ausstellung 
von 7. August bis 25. September 1988 Bauhaus 
Dessau, DDR. 1988 Kupfergraben, Berlin a i.

Rübbertova Geschichte der Industrialisierung po-
dáva obraz industrializácie a prefabrikácie od polo-
vice 18. storočia až po náhľad na jej budúcnosť. Jej 
záber je veľmi obsažný. nevenuje sa len staveníctvu 
a architektúre, ale aj iným odborom, kde industriali-
zácia našla širšie uplatnenie, ako aj jej vplyvu v Eu-
rópe a vo svete.

Kolokviá o Bauhause vydávaných ako časopis Wis-
senschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Archi-
tektur und Bauwesen Weimar patria zrejme s odstu-
pom času, odhliadnuc od politického angažovania 
a  podtextu medzi riadkami autorov bývalej ddR, 
z odborného hľadiska medzi najkvalitnejšie. Už v ob-
dobí sedemdesiatych rokov 20. storočia tu prispie-
vali také kapacity ako Klaus-Jürgen wikler, Claude 
Schnaidt či Vladimír Šlapeta a mnohí iní. Vzhľadom 
na zameranie tejto dizertačnej práce boli najhodnot-
nejšími príspevkami od autorov: winkler: der soziale 

Aspekt in den architekturtheoretischen Anschaun-
gen und in der Architekturlehre Hannes Meyers, 
Schneidt: was man über das Bauhaus weiß, zu wis-
sen glaubt und ignoriert či Karin Hirdina: Zur Ästhe-
tik des Bauhausfunktionalismus, Ulla Machlitt: das 
Bauhaus vor dem Hintergrund sozialökonomischer 
Strukturen und politischer Kräftgruppierungen in 
dessau 1925 bis 1930.

B. k  druhej skupine sekundárnych informačných 
zdrojov patrili publikácie venujúce sa téme oceľo-
vých stavieb, a  to z hľadiska historického, súčasné-
ho i  s  náhľadom do budúcnosti. v  tomto smere sa 
javí najpôsobivejšou s  inšpiračnou schopnosťou vy-
tvárania všeobecných téz kniha autora Otl Aiche-
ra: Das Welt als Entwurf. Berlin, Ernst & Sohn 
1992 pojednávajúca nielen o vzniku a vývoji indus-
triálnych stavieb, ale venujúca sa tak isto inteliget-
ným stavbám, charlesovi eamesovi atď. Kapitola s ti-
tulom „die dritte Moderne, však v kontexte s témou 
dizertačnej práce našla najväčší ohlas. Autor v  nej 
vyjadruje názor, tézu tretej moderny, ktorú dnes ži-
jeme. Jej predvojom sú moderna prvá a druhá. Táto 
publikácia je vo svojej podstate a  v samotných zá-
veroch porovnateľná s dielom Wolfganga Welscha 
Postmoderná moderna. Aicher vo svojom diele ho-
vorí o  začiatku priemyselnej industrializovanej re-
volúcie ako o zrode prvej moderny, ktorá kontinuál-
ne prešla cez obdobie druhej moderny, avandgardy 

Wabenbau, 1922, autori: Walter Gropius a Fred Forbát.
Podnetom pre typizáciu jednotlivých stavebných elementov, 
na dosiahnutie čo najväčšej variability pôdorysu bola 
štúdia sídliska pre Bauhaus, ktoeú Gropius už od počiatkov 
jeho založenia zasmýšľal. Táto štúdia je spoločným 
projektom Gropia a maďarského emigranta pôsobiaceho 
v Bauhause Freda Forbáta. zdroj: BHA Berlin, Owg

Rodinný oceľový kruhový dom – integrovaná panelová 
stavba, 1923, autor: Carl Fieger. Autorom tejto štúdie 
na kľúč vyrobiteľného domu zo zámočníckej dielne 
je Carl Fieger, blízky spolupracovník Waltra Gropia 
z architektonickej kancelárie. zdroj: BHA Berlín

Haus am Horn, 1923, autor: Georg Muche, Weimar, 
Nemecko, rozmery: 13 x 13 m. Podnetom pre realizáciu 
tohto experimentálneho obytného objektu bol Gropiov 
návrh „Wabenbau“, v ktorom autor demonštroval typizáciu 
jednotlivých stavebných elementov, na dosiahnutie čo 
najväčšej variability pôdorysu. zdroj: BHA Berlin, Owg
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dvadsiatych a  tridsiatych rokov 20. storočia až po 
dnešok, respektíve po sedemdesiate roky 20. sto-
ročia, keď si ľudstvo konečne uvedomilo existenciu 
nedostatku energetických surovín, a  teda možnosti 
ekologickej krízy. Jej riešenie vidí v  industrializácii 
a  prefabrikácii, v  priamom pokračovaní nosnej idey 
prvej moderny, v pravdivosti architektúry a nie v jej 
manierizovaní.

Inou významnou publikáciou bola kniha Mathia-
sa Ludwiga: Mobile Architektur, Geschichte und 
Entwicklung transportabler und modularer Bau-
ten. 1998 Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 
ako aj Herbert, Gilbert: The Dream of the Factory-
Made House. Walter Gropius and Konrad Wachs-
mann. 1984 Massachusetts Institut of Technol-
ogy, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 
London, England podávajúce takisto obraz konti-
nuálneho vývoja industrializovaných, ale aj indus-
triálnych stavieb. Medzi nimi vynikajú najmä stavby 
mobilné a transpotabilné v rámci celosvetového vý-
voje týchto stavieb. Autori sa v niektorých kapitolách 
zmieňujú aj o  spolupráci Bauhausu s  Junkerswerke 

na báze industrializácie oceľových stavieb a elemen-
tov, avšak ostáva len pri strohých informáciách, kto-
ré však na druhej strane tieto publikácie významne 
obohacujú. 

V ostatnom čase asi najvýznamnejšou knihou na 
nemeckom trhu zachytávajúcou históriu prefabriká-
cie v nemecku je publikácia autora Kurta Junghann-
sa: Das Haus für Alle. Zur Geschichte der Vor-
fertigung in Deutschland. Berlin, Ernst &  Sohn 
1994, ktorá patrila k najvýznamnejším zdrojom se-
kundárnych informácií tejto dizertačnej práce. Au-
tor sa v  úvode venuje skoršiemu obdobiu prefabri-
kácie z predvojnových a povojnových čias, pokračuje 
začiatkami prefabrikácie v  nemecku, materiálovou 
bázou prefabrikácie ako kameň, drevo, liatina a oceľ, 
pozastavuje sa však aj nad problémom sociálnych 
otázok najmä počas obdobia svetovej hospodárskej 
krízy a obdobiu po prvej svetovej vojne. Autor knihu 
ukončuje témou Wachsende Haus a výstavou Sonne, 
Luft und Haus für Alle v Berlíne v roku 1932 príklad-
mi z  tvorby Martina wagnera, Poelziga, Scharou-
na, Bruna Tauta, Maxa Tauta, gropiusa, Eiermanna 
a mnohých iných.

Ďalšou publikáciou bola kniha, ktorú zostavil au-
tor Kurt Ackermann: Industriebau. 4. vydanie 
1944 Deutsche Verlags-Anstalt GmbH, Stuttgart. 
Autor v  nej pojednáva prevažne o  industriálnych 
stavbách, kde popri histórii a  vývoji, konštrukcii, 
prostriedkoch a  metódach, nových pozíciách, práci 
v továrni a vzťahu k mestu sa samostatne venuje aj 
industrializovaným prefabrikovaným stavbám, vzťa-
hu inžiniera a architekta aj konštruktívnej inteligen-
cii. Okrem Kurta Ackermanna boli autormi príspev-
kov aj günter Behnisch, Jörg Schlaich, werner Kaag, 
Otl Aicher a mnohí iní. 

C. Tretiu skupinu sekundárnych informačných 
zdrojov tvorili publikácie venované Bauhausu. Lite-
ratúry o Bauhause je, ako už bolo v úvode spomína-
né, nespočetné množstvo. Avšak iba malá časť sa ve-
nuje konkrétne industrializovaným prefabrikovaným 

Súťažný návrh chlapčenskej a dievčenskej školy v Lounech 
v Československu, 1929, autori: Arieh Sharon, Anton Urban, 
výuka: Hannes Mayer. Práca dvoch študentov stavebného 
oddelenia Bauhausu. Estetické terasovanie jednotlivých 
učební na podlažiach umožňuje zároveň aj rovnocenné 
presvetlenie týchto miestností. zdroj: BHA Berlín OAU/OAS 
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oceľovým stavbám prípadne spolupráci Bauhausu 
s Junkerswerke. Z hľadiska kontinuálneho vývoja in-
dustrializovaných stavieb však majú svoje nezastu-
piteľné miesto. Medzi ne možno smelo zaradiť už 
spomínanú publikáciu Wingler, Hans-Maria: Das 
Bauhaus. 1975 prepracované vydanie (3. vyda-
nie), Rasch & Co, Bramsche či Dearstyne, How-
ard: Inside the Bauhaus. 1986 David Spaeth, 
New York., alebo Hahn, Peter: Experiment Bau-
haus. Das Bauhaus Archiv zu Gast im Bauhaus 
Dessau. Ausstellung von 7. August bis 25. Sep-
tember 1988 Bauhaus Dessau, DDR. 1988 Kup-
fergraben, Berlin alebo Hrg. Staatliche Bauhaus 
in Weimar/Nierendorf, Karl: Staatliche Bauhaus 
Weimar 1919 – 1923. 1980 Kraus-Reprint, Mün-
chen alebo Vitale, Elodie: Le Bauhaus de Weimar 
1919 – 1925. 1989 Pierre Mardaga, Liége, Bruxel-
les či Winkler, Klaus-Jürgen: Die Architektur am 
Bauhaus im Weimar. 1993 Berlin, ďalej zb. Whit-
ford, Frank: Das Bauhaus. Selbstzeugnisse von 
Meistern und Studenten. 1993 Deutsche Verlags-
Anstalt GmbH, Stuttgart, ďalej zb. Siebenbrodt, 
Michael: Bauhaus Weimar. Entwürfe für die Zu-
kunft. 2000 Hatje Cautz Verlag, Ostfildern-Ruit, 
ďalej 50 Jahre Bauhaus. Austellungskatalog, 
1968 Stuttgart a mnohé iné. 

Medzi to málo publikácií zaoberajúcich sa spolup-
rácou Bauhausu s Junkerswerke patria už spomínané 
knihy Mathiasa Ludwiga: Mobile Architektur, Ges-
chichte und Entwicklung transportabler und mo-
dularer Bauten. 1998 Deutsche Verlags-Anstalt, 
Stuttgart, a Das Haus für Alle. Zur Geschichte der 
Vorfertigung in Deutschland. 1994 Ernst & Sohn, 
Berlin, ktoré však venujú spomínanej tématike iba 
okrajovo.

Ďalšími publikáciami sú knihy venujúce sa ére 
Hannesa Meyera, v ktorých sú zreteľné tendencie po 
prezentovaní tohto obdobia Bauhausu, ako času in-
dustrializácie a  prefabrikácie v  tejto inštitúcii, a  to 
najmä z hľadiska stavebného, ale aj konštrukčného. 

Sem možno zaradiť aj publikáciu autora Wink-
ler, Klaus-Jürgen: Der Architekt Hannes Meyer. 
Anschauungen und Werk. 1989 VEB Verlag für 
Bauwesen, Berlin, ďalej Claude Schnaidt: Hannes 
Meyer. Bauten, Projekte und Schriften. Teufen 
1965, či Mirko Baum: Ein Rundflug vom Flug-
platz Dessau. Kritische Betrachtung der Bezie-
hung von Kunst und Technik, v: zb. Dieter Breuer/
Gertrude Celp-Kaufmann: Moderne und National-
sozialismus im Rheinland. Vorträge des Interdis-
ziplinären Arbeitskreises zur Erforschung der Mo-
derne im Rheinland, Ferdinad Schöningh 1997, 
ako aj Hrg. Bauhaus Archiv Berlin und Deutsches 

Štúdia rodinného domu s nožnosťami jeho zväčšenia – 
oceľový skelet, 1932, autor: Hubert Hoffmann, výuka: 
Ludwig Mies van der Rohe. Štúdia rodinného domu, ktorú 
navrhol študent Bauhausu s možnosťou jeho zväčšenia 
vrámci pôdorysu, ktorý je možné prístavbou rozvíjať 
do štyroch rôznych veľkostí. zdroj: BA Berlin, OHH

Oceľový dom, 1926, autori: Georg Muche a Richard 
Paulick, firma: Carl Kästner A. G., Liepzig, Dessau Törten, 
Südstrasse, Nemecko, rozmery: 12 x 9 m. Tento typový 
oceľový dom z roku 1925 mohol byť podľa veľkosti 
rodiny variovaný. Na hlavnú funkčnú os – chodbu boli 
naviazané hlavné a vedľajšie miestnosti domu. V predĺžení 
tejto osi bolo možné dispozíciu domu zväčšovať.
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Architekturmuseum Frankfurt am Main in Ver-
bindung mit den Institut für Geschichte und The-
orie der Architektur an der ETH Zürrich: Hannes 
Meyer 1889 – 1954 architekt urbanist lehrer. 
1989 Ernst & Sohn, Berlin.

Iným zdrojom informácií boli publikácie venujúce 
sa tretej ére Bauhausu, počas jej vedenia Miesom van 
der Rohe. Ide napríklad o Bauhaus-Archiv, Mies van 
der Rohe Centennial Project: Der Vorbildliche Ar-
chitekt. 1986 Nicolaische Verlagsbuch-handlung 
Beuermann GmbH, Berlin, ktorá podáva obraz štu-
dentskej tvorby počas „miesovej éry“. Kristian wolfs-
dorf, ako jeden z mnohých autorov tejto publikácie, 
tu zachytáva jedinečné príklady spolupráce Bauhau-
su s Junkerswerke. napriek tomu ich tak však nepo-
pisuje. Udáva ich len ako príklady študentských prác 
s fiktívnym zadaním. nedostatkom tohto príspevku, 
ako aj mnohých iných už spomenutých, je málo in-
formácií a materiálov. Ide skôr len o vzorové príklady. 

D. Táto skupina publikácii má spoločného jedné-
ho menovateľa. Je ním Junkers a  všetko čo súvisí 
s jeho angažovanosťou a prínosom v rámci industria-
lizácie stavieb. v tomto prípade je namieste spome-
núť opäť niekoľko publikácií – Erfurth, Helmut: Im 
Rhytmus der Zeit. Hugo Junkers und die zwanzi-
ger Jahre. 1994 Anhaltische Verlagsgesellschaft 
GmbH, Dessau alebo Günter Schmidt: Hugo Jun-
kers. Ein Leben für die Technik. Planegg 1991, ale-
bo Richard Blunck: Hugo Junkers. Ein Leben für 
die Luftfahrt, Berlin 1943. Pri kritickom pohľade 
na ne však možno vyjadriť názor, že v nich ide v pre-
važnej miere o monografie. 

E. do tejto skupiny možno zaradiť publikácie tý-
kajúce sa spoločných projektov Bauhausu a  Jun-
kerswerke. Možno ich rozdeliť na dve podskupiny. 
Prvou je tá, ktorá sa zoberá projektmi na báze in-
dustrializácie. druhá spája Bauhaus a Junkerswerke 
v  oblasti reklamy a  propagácie. v  prvej podskupine 
sú už spomínané publikácie Mathias Ludwig: Mobi-
le Architektur, Geschichte und Entwicklung tran-
sportabler und modularer Bauten. 1998 Deutsche 
Verlags-Anstalt, Stuttgart a  Das Haus für Alle. 
Zur Geschichte der Vorfertigung in Deutschland. 
1994 Erst&Sohn, Berlin, ďalej Kurt Junghanns: 
Das Haus für Alle. Zur Geschichte der Vorferti-
gung in Deutschland. 1994 Ernst & Sohn, Berlin 
a  Erfurth, Helmut: Im Rhytmus der Zeit. Hugo 
Junkers und die zwanziger Jahre. 1994 Anhaltis-
che Verlagsgesellschaft GmbH, Dessau. Ako už 
bolo spomínané, tieto publikácie podávajú len veľmi 
strohé informácie. v prípade Erfurtha možno hovoriť 
aj o  vytváraní „legiend“, nijako vedecky nepotvrde-
ných a nepreukázaných.

V rámci druhej podskupiny možno hovoriť len 
o jednej publikácii, a to Michael Grayersbach: Wie 
verkauf´ ich meine Tante? oder wie aus dem Na-
men Junkers ein Corporate Design wird. Dessau 
1999. Autor sa v  nej sústreďuje na podrobný opis 
a rozbor Corporate design firmy Junkers od prvopo-
čiatkov až po nástup národných socialistov a „zánik“ 
firmy Junkers v roku 1933. v jednej kapitole sa autor 
zmieňuje aj o spolupráci Junkersa s Bauhausom v ob-
lasti reklamy, propagácie a výstav.

F. do tejto skupiny sú zaradené inšpiratívne pra-
mene. nejde síce o priame zložky súčasti poznania 
skúmanej problematiky, ale usmernili modeláciu 
spôsobu nazerania na vývoj dizertačnej práce s dosa-
hom na jej multidisciplinárny ráz. 

Ide predovšetkým o  Joachim Crausse/Clau-
de Lichtenstein: Your private sky. R. Buckmins-
ter Fuller. Design als Kunst einer Wissenschsaft. 
Lars Müller 1994, Baden/Schweiz. Autori tejto kni-
hy prezentujú fenomén R. Buckminster Fullera ako 
vedca, inžiniera, matematika a filozofa. Zameriavajú 
sa na jeho prvé počiny, diela počas jeho života i na 
jeho konci. Táto publikácia bola inšpiratívna nielen 
v  rámci kapitoly o  histórii a  vývoji oceľových sta-
vieb, ale aj v rámci konfrontácie s tvorbou Bauhausu 
a Junkerswerke.

Inou významnou publikáciou bola kniha českého 
historika a  teoretika architektúry Rostislava Švá-
chu: Od moderny k  funkcionalizmu. Proměny 
pražské architektury první poloviny dvacátého 
století. Praha, Victoria Publishing 1995. Je inšpi-
ratívna najmä vo vzťahu levej fronty a Karla Teigeho 
na Hannesa Meyera, teda druhej éry Bauhausu, keď 
sa znaky industrializácie, vedeckosti a  sociálnej an-
gažovanosti prejavili v Bauhause asi najviac.

G. Odborné periodiká na prvom mieste reprezen-
tujú dva príklady: Junkers Nachrichten a Bauhaus 
podávajúce najviac informácií a  materiálov, ktoré 
boli následne spracúvané formou štúdia a  analýz. 
Ďalej sú to Bauhaus Koloquien, Archithese, Stahl-
bau, Stahlhaus, Glas, Moderne Bauformen a iné, 
ktoré poskytujú hodnotné informácie aj z  hľadisky 
širších súvislostí a  vývojových tendencií v  oblasti 
prebarikácie stavieb.

Jeden jediný raz sa aj prof. Junkers verejne vyjadril 
na tému spolupráce, prípadne vnútornom previazaní 
medzi prácou umelca a technika, a to na veľkej peda-
gogickej prednáške, ktorá sa uskutočnila takmer na 
konci jeho činorodého života. dňa 6. decembra 1930 
hovorí, ako čestný senátor polytechniky v  Köthene, 
pred plénom profesorov a  študentov TH München 
o „Dôležitosti praktických pocitov v životnom po-
volaní a vzdelaní inžiniera“.1 Vedec a technik sa tu 
starajú o viditeľne „netechnický“ odbor: mimovoľný, 

Rodinný dom, 1927, autor: Walter Gropius, Stuttgart – 
Weissenhoff, Nemecko, rozmery: 10 x 10 m. V roku 
1927 navrhol Walter Gropius v rámci výstavy „Bau und 
Wohnung“ dva výstavné domy. Prvý z nich zobrazený na 
obrázku bol realizovaný suchou montážou ako oceľový 
skelet z ľahkých stojok tvaru Z, vyplnených korkovými 
platňami ako tepelnou izoláciou a obkladom fasády 
z azbestocementových ľahčených tvárnic. V druhej 
svetovej vojne bol tento objekt zbombardovaný.
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intuitívny a tvorivý v ľuďoch, preto volil výraz „prak-
tický pocit“. Sila a pochopenie pocitu sú podľa jeho 
skúsenosti protikladné, medzi ktorými je obsiahnuté 
bohaté, produktívne napätie. v  dôsledku školského 
systému tých čias, „oprávnených vied“ atď. sú pocity 
a tvorivá práca človeka v nebezpečenstve, byť pros-
tredníctvom intelektu prebujnený. Ale tým, že „prak-
tický pocit“ má významnú úlohu na poli výskumnej 
práci, musí byť zodpovedne sledovaný a nasledovaný.

Junkersove slová o  vnútornej príbuznosti medzi 
umelcami a  technikmi, tentoraz zo strany videnej 
technikom, sú pendantom k  slovám waltera gro-
piusa „Kam smerujú tvorivé snaženia technikov 
a umelcov?“, vyslovené v roku 1925 a publikované 
v časopise Die Form. „Možno sú výhodnejšie v tejto 
súvislosti vzdelávacie metódy umelcov, pri ktorých 
je postavené na jednu rovinu skôr štúdium o pocito-
vom nadaní čisto intelektuálneho prevzdelania ako 
učenie o ňom. Umelec potrebuje dlhú, mnohostran-
nú a tvrdú výuku, pokým môže plne prejaviť svoju vy-
formovanú silu. v popredí však ostáva starostlivosť 
a dopĺňanie jeho citovo založených činností, teda to, 
čo pre technika predstavuje ‚praktický pocit‘. Popri 
tom je samozrejmé pripomenúť, že technik potrebu-
je vyššiu mieru intelektuálnej vedomosti ako umelec, 
nakoľko bez tohto nie je schopný čiastočne vôbec, 
čiastočne len pri veľkom zaťažení časovom, pracov-
nom a finančnom splnenia jeho úloh.“

Junkers ďalej hovorí o zodpovednosti inžiniera za 
produkt jeho práce (= etický moment), nevyhnutné 
prepojenie s praxou od prvého dňa štúdia, prekona-
nie nezmyselnej akademickej temnoty oproti „ručnej 
práci“. nachádza teplé slová pre význam tvorivej prá-
ce jednoduchého remeselníka a robotníka, ak pracuje 
plánovito a systematicky na zlepšeniach alebo úplne 
nových úlohách – hoci bez teoretickej výzbroje vzde-
laného inžiniera.

Toto sú úvahy o vzdelaní mladého inžiniera, ktoré 
sú aj dnes hodné čítania a poznamenania. Reprezen-
tujú hodnotu skúseností v celej šírke nášho kultúr-
neho sveta.

Cieľové predsavzatia práce možno na základe nie-
len spomínaných citátov, ale predovšetkým na zákla-
de dokumentovanej spolupráce Bauhausu s Junker-
swerke v  mnohorakých polohách industrializovanej 
výroby v tejto práci hodnotiť v širšom zornom uhle 
ako úplne potvrdené a dokázané.

A. v rámci všeobecných súvislostí industrializácie 
v kontexte vzniku a vývoja Bauhausu vzhľadom na jej 
ďalší vývoj a odkazom pre budúcnosť možno konšta-
tovať nasledujúce:

Bauhaus, ako jedno z avantgardných hnutí dvad-
siatych rokov 20. storočia, tvoril bytostnú sú-
časť všeobecného kontinuálneho vývoja histórie 

industrializácie, bol jej druhou modernou.2 Spolu-
práca s Junkerswerke vo viacerých oblastiach je toho 
dôkazom. napriek tomu, že prvotná idea Bauhausu 
vychádzala z  tendencií väzby umenia a  remesiel 
ešte v časoch weimaru nastal zvrat k tendenciám vä-
zby umenia a techniky. i v tomto ohľade však treba 
vo všeobecnosti konštatovať, že išlo o formálne, ma-
nieristické sledovanie techniky, o jej estetické stvár-
nenie3, inšpirovanie sa len jej formami, bez pocho-
penia jej podstaty. napriek tomu je v ére Bauhausu 
svetlé miesto, ktoré potvrdzuje neopodstatnenosť 
spomínaného konštatovania. Je ňou éra Hannesa 
Meyera v dessau ako obdobie, v ktorom je podstata 
industrializácie a prefabrikácie pochopená.

dôsledkom toho, že v  19. storočí došlo k  rozštie-
peniu profesie „Baumeistra“, na profesiu architek-
ta a inžiniera, došlo na delenie úloh a funkcií me-
dzi nimi, k  narušeniu vzájomnej symbiózy umenia 
a  techniky. Príčinou boli rastúce nároky na organi-
záciu stavebného programu a  oveľa komplexnejšie 
a  diferencovanejšie stavebné úlohy. Ale hlavným 
východiskom do budúcnosti by mala byť ich vzá-
jomná spolupráca. Technická racionalita a kvalitný 

Hangáre – lamelové oceľové stavby, 1927, München-
Oberschlessheim, Nemecko. V súčasnosti slúžia tieto 
hangáre ako sklady letiska v München-Oberschlessheim.

Rodinný dom, 1931, Dessau, Nemecko, staviteľ 
Junkerswerke Hugo Junkers G.m.b.H., Dessau, rozmery: 
10,3 x 8,3 m, panelová stavba, skúšobný objekt bol 
premiestnený do Mníchova. zdroj: JA dMM, OH
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návrh by mali znova, ako to už raz bolo, nájsť v archi-
tektúre jednotu. Lebo architektúra je možná len 
prostredníctvom konštrukcie. Neexistuje žiadne 
stavebné dielo bez priestoru, žiaden priestor bez 
pôdorysu, žiaden pôdorys bez konštrukcie a žiad-
na konštrukcia bez formy.4 Konštrukcia je dôležitou 
súčasťou návrhu stavebného diela. Z tohto dôvodu je 
konštruovanie rovnako dôležité ako navrhovanie. Po-
stupnosť je nasledujúca: návrh, konštrukcia a výpo-
čet. Statický výpočet je len nevyh nutný dôkaz správ-
nosti konštruktívneho riešenia. 

Spomínané konštatovanie a potvrdenie tézy o ne-
vyhnutnej spolupráci inžiniera a architekta nás však 
posúva do inej dimenzie, a to do oblasti výrazu archi-
tektúry. Čo je skutočná a pravdivá architektúra a čo 
len jej inscenovanie? nemecký teoretik a historik ar-
chitektúry a umenia Otl Aicher na túto otázku odpo-
vedá: „Pravdivá architektúra je stavanie bez citátov, 
bez takých ako od Palladia, bez takých ako od Mac-
kintosha, bez takých ako od Le Corbusiera.“5 Vďaka-
bohu však existujú stavby, na ktorých nie sú žiadne 
citáty. k nim patria najmä stavby industrializované, 
hoci aj tu možno poukázať na pokusy o manieristic-
ké tendencie a povýšenie formy výrazu nad vlastnú 
stavbu. Pravdivá architektúra chce jediné: byť čita-
teľná, ukázať to, čo je, neukazovať to, čo by malo byť. 
Je presným opakom transcendentálnej estetiky, es-
tetiky bez zmyslu a  účelu, kde otázka zmyslu, hod-
noty, funkcie, výroby alebo hospodárnosti už nestojí 
viac v popredí. k tejto patria stĺpy, ktoré nie sú nosné, 
napriek tomu vyzerajúce ako grécke, portál dosahu-
júci také rozmery, že treba z neho odrezať, aby sa dalo 
chodiť dverami a podobne. Bez ohľadu na to je však 
smutné, že práve táto estetika je skutočnou a pravdi-
vou situáciou oficiálnej architektúry dneška. 

B. Kde sa nachádzal Bauhaus vzhľadom na „indus-
trializovanú tvorbu foriem“ okolo roku 1930? v  di-
zajne pre konzumnú spoločnosť a v návrhoch každo-
denného života ľudí dosiahol skutočne veľký úspech. 
Oceľový rúrový nábytok, svietidlá, štruktúrované ta-
pety, lacný typový nábytok z preglejky, napríklad na 
zariadenie robotníckych obydlí, „predstavujú sku-
točné vyvrcholenie ich navrhovania“.6 Zreteľný tlak 
oproti tomu bol v tom, že v Bauhause nebola vôbec 
vydarená podoba návrhov v zmysle produkčných ná-
kladov a delenia pracovných miest.7 

Bauhaus, ako časť hnutia Novej vecnosti, sa veľ-
mi zaslúžil o všeobecné presadenie funkcionálnych, 
vecných foriem. Ale táto „technická“ forma sa stala 
hospodársky indiferentnou. neskôr spoločnosť síce 
Bauhaus prijala ako „moderný“, avšak bez toho, aby 
bola reč o sociálnom obsahu. Ten sa prejavil najmä 
počas éry Hannesa Meyera: „pri návrhoch bytov a za-
riadení treba novej forme priniesť znova sociálny ob-
sah, ktoré budú slúžiť potrebám spoločnosti a budú 
ním platené“.

V oblasti industrializácie a  prefabrikácie stavieb 
Bauhausu išlo v prevažnej miere o experimentál-
ne projekty, ktorých autori chceli demonštrovať 
nové moderné tendencie zodpovedajúce duchu doby. 

walter gropius bol zástancom prefabrikácie obyt-
ných stavieb v oblasti železobetónu. Už v roku 1922 
projektom Wabenbau a o rok neskôr projektom Bau-
kasten im Großen jasne demonštroval tieto tenden-
cie. Jedným z  jeho experimentálnych sídlisk je aj 
sídlisko rodinných domov radovej zástavby v  des-
sau-Törten. Pred investičným zámerom tejto výstav-
by prebiehali rokovania aj formou korešpondencie 
medzi gropiom a  Junkersom. Vzájomná spoluprá-
ca však zlyhala. Spočiatku bola vnímaná zo strany 
Junkerswerke pozitívne z dôvodu zbierania skúsenos-
tí pri výstavbe väčšieho počtu domov, ako aj zainte-
resovaní firmy do tohto podnikania, ale na základe 
toho, že gropius bol zástancom realizácie čisto v be-
tóne, oproti Junkersovi, uprednostňujúcemu stavbu 
v oceli sa od spolupráce upustilo.8 Ostatnými dôvod-
mi charakterizovanými ako negatíva z pohľadu Jun-
kersa bolo otázne riadenie tejto výstavby, na ktorú 
si nárokoval gropius a neefektívnosť výroby len 80 
domov s pohľadom do budúcnosti. gropius vnímal aj 
toto sídlisko iba ako experimentálny počin.

georg Muche, pôvodne sa venujúci maľbe a  ne-
skôr architektúre, bol do značnej miery ovplyvnený 
svojou stážou v Amerike. Vo svojej tvorbe sa snažil 
transformovať tam získané poznatky a skúsenosti. Je 
autorom niektorých veľmi známych príkladov expe-
rimentálnej tvorby Bauhausu, medzi iným projek-
tu Haus am Horn vo weimare vychádzajúceho však 
z  tendencií gropiusovho projektu Wabenbau. Vý-
znamnou v tvorbe Mucheho v oblasti industrializo-
vaných stavieb je aj spolupráca študenta Bauhausu 
Richarda Paulicka. 

Marcel Breuer bol v  oblasti tendencií oceľových 
prefabrikovaných stavieb najvýznamnejšou posta-
vou. dôkazom toho je množstvo štúdií a návrhov sle-
dujúcich tieto tendencie. 

Éra Hannesa Meyera je zasa obdobím vymykajú-
cim sa z  predchádzajúceho smerovania Bauhausu. 
Je veľmi silným zástancom industrializácie, a  to vo 
všetkých oblastiach, obytnú výstavbu nevynímajúc. 
Flexibilita, variabilita a  adaptabilita sú žiaduce 
v  každom študentskom návrhu. Tie sú podriadené 
veľmi precíznym vedeckým analýzam v duchu vedec-
kého funkcionalizmu.

Z hľadiska realizácie industrializovaných stavieb 
v  oceli možno poukázať na nasledujúce projekty 
Bauhausu: walter gropius Einfamilienhaus v Stutt-
garte-weißenhof (1925), georg Muche a Richard Pau-
lick Stahlhaus v  dessau (1926), georg Muche Haus 
Ackermann v greizi (1927). Všetky spomínané projek-
ty mali jedno spoločné – navrhovali ich architekti. 
Z kompozičného a funkčného hľadiska boli skvelými 

Čajový pavilón, 1929, Dessau, Nemecko, staviteľ 
Junkerswerke Hugo Junkers G.m.b.H., Dessau, rozmery: 
6,4 x 6,4 m, panelová stavba, zbúrané. Pri návrhu 
sa pôvodne počítalo so stojkami, ktoré by v mieste 
terasy staticky zabezpečovali vysunutú konzolu. 
V rámci realizácie k ich uskutočneniu nedošlo.
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príkladmi novej architektúry, ale v technickom rieše-
ní obsahovali mnoho nedostatkov. na margo Stahl-
hausu v dessau Junkers poznamenáva: „U Junkersa 
sa skúša už dlhší čas, či je možná výroba kvalitných 
masovo vyrábaných oceľových domov. Prečo nie? Po-
tom treba mať na zreteli, ale aj jeho použiteľnosť. 
Mucheho Stahlhaus je úplným nezdarom.“9 

Oblasť výroby nábytku Bauhausu tvorí samostat-
nú kapitolu. Tu je vplyv prefabrikácie pri použití oce-
le najmarkantnejší. Azda najlepším príkladom toho 
je realizácia nespočetného množstva návrhov breue-
rových stoličiek a kresiel. Za všetky stačí spomenúť 
klubové kreslo Wassilly, ktoré navrhli Marcel Breuer 
a Karl Körner, zámočník z Junkerswerke. Je dôkazom 
nielen majstrovstva dizajnérskeho návrhu, ale aj sa-
motnej realizácie v  dielňach Junkerswerke, kde sa 
Breuer učil technológiu spracovania oceľových rúr 
a koniec koncov aj dôkazom vzájomnej spolupráce 
umelca a technika.

C. Junkers mal v oblasti industrializovanej výroby 
vynikajúce skúsenosti vďaka produkcii prietokových 
ohrievačov, radiátorov, motorov, lietadiel. Koncom 
roka 1925 sa začal intenzívne zaoberať bytovou vý-
stavbou, v ktorej plne uplatnil skúsenosti získané za 
predchádzajúce roky v týchto oblastiach výroby, naj-
mä však z  produkcie lietadiel. v  tom čase Bauhaus 
mal už za sebou najvýznamnejšie experimentálne 
projekty ako Wabenbau, Baukasten im Großen, Haus 
am Horn či breuerove Kleinhaus – štúdie. Z  toho 
dôvodu bol Bauhaus pre Junkersa dôležitým im-
pulzom. Junkersovou snahou bola výstavba domov 
vo veľkom štýle, čo je pochopiteľné, najmä z dôvodu 
uplatnenia prefabrikácie a  industrializácie výroby. 
Predchodcom boli podobne ako v  Bauhause expe-
rimentálne projekty oceľových domov. Ich vedecký 
výskum a  vývoj bol podmienený čisto technickým 
rozborom porovnateľným s  tými, ktoré boli prefe-
rované vo výučke Hannesa Meyera. Každý z nápadov 
a  zlepšovacích návrhov bol zaznamenaný a  paten-
tovaný na patentovom úrade pod autorstvom prof. 
Huga Junkersa.

Skutočná technika je materializovanou inte-
ligenciou s  cieľom dosiahnuť najlepšie riešenia 
pri minimalizovaní výdavkov.10 Za návrh interié-
ru a  vnútorného vybavenia junkersových oceľových 
domov, ale aj vnútorného zariadenia lietadiel, bol 
zodpovedný Friedrich Peter drömmer, ako bývalý 
„Bauhäusler“ ešte z  čias weimaru. Znova teda ide 
o potvrdenie prepojenia umenia a  techniky a väzby 
Bauhausu s Junkerswerke, hoci nepriame, lebo v tom 
čase drömmer už členom Bauhausu nebol. Paradox-
ne však on sám toto tvrdenie vyvracia: „Pri formo-
vaní našich výsledkov s nami umelci nespolupracu-
jú. Len vo veľmi málo prípadoch došlo k tomu, že pri 
niektorých detailoch bol umelec, pracujúci v našom 
oddelení propagandy, opýtaný na vlastnú mienku, 

pričom boli tieto detaily tak bezvýznamné, že o ume-
leckom ovplyvňovaní tvorivého návrhu nemôže byť 
žiadna reč.“11

Oceľové lamelové konštrukcie tvoria v  rámci prá-
ce Junkersa autonómnu časť. nie sú síce dokladom 
vzájomnej spolupráce Bauhausu s Junkerswerke, ale 
v rámci kontinuálneho historického vývoja industria-
lizovaných oceľových stavieb ide o jej pozabudnutú 
kapitolu, pričom tvoria ich neoddeliteľnú súčasť. 
nadôvažok ako jedna z hlavných sú symbiózou ume-
nia a konštrukcie aj krásy techniky.12 

Podobne ako v  Bauhause sa aj v  Junkerswerke 
značná časť výroby sústreďovala na produkciu mobi-
liáru, ale aj stavebným prefabrikovaným elemen-
tom a  produktom drobnej architektúry. Ich výro-
ba nebola experimentálna, ako to bolo v Bauhause, 
ale vychádzala zo zámerov čisto industriálnych, ako 

Kreslo, 1926, štúdia: Friedrich Peter Drömmer, 
firma: Junkerswerke Hugo Junkers G.m.b.H., odd. Ifa, 
Dessau. Obrázok znázorňuje jeden typ metalického 
rúrkového kresla pre Junkers. zdroj: JA dMM
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sekundárny produkt hlavného zamerania výroby Jun-
kerswerke, produkcie lietadiel, ktorá bola v  období 
po prvej svetovej vojne pozastavená. 

V prípade stavebných prvkov prefabrikovanej výro-
by možno konštatovať, že išlo o výrobky spracované 
na vysokej technickej a konštrukčnej úrovni, ktorých 
výskum a  vývoj bol podobne ako pri junkersových 
oceľových domoch podmienený precíznym technic-
ko-inžinierskym rozborom. Podobne to bolo aj v ob-
lasti mobiliáru a  drobnej architektúry, ktoré však 
javia známky absencie dokonalejšieho umeleckého 
návrhu, napriek tomu, že boli v prevažnej miere die-
lom umelca drömmera. Pozoruhodná je, v niekoľkých 
prípadoch, skutočnosť veľmi prípuznej podoby for-
mového výrazu sedacieho nábytku Junkerswerke so 
sedacím nábytkom Bauhausu. Bohužiaľ, nepodarilo 
sa dokázať vzájomné ovplyvňovanie sa v tejto oblas-
ti, možno sa však domnievať, že to tak naozaj bolo. 
Známy je zatiaľ jeden príklad, už spomínaného klu-
bového kresla Wassilly.

D. Vzájomné projekty Bauhausu s  Junkerswerke 
tvoria jednu z  najdôležitejších a  najprínosnejších 
častí tejto dizertačnej práce. Sú zdrojom doteraz ne-
publikovaných úplne nových informácii o  Bauhau-
se. Tvoria dve skupiny, a to projekty v oblasti urba-
nizmu a  architektúry a  projekty v  oblasti reklamy 
a propagácie.

1. Vzájomné projekty v oblasti urbanizmu a ar-
chitektúry. na základe podrobnej analýzy a  štúdia 
spomínaných materiálov, ako aj potvrdenia profeso-
rom Selmanagičom možno konštatovať:

Po prvé: spolupráca medzi Bauhausom s  Junker-
swerke v oblasti urbanizmu a architektúry síce sku-
točne bola, ale možno ju vnímať vo veľmi vyhranenej 
polohe. o skutočnej spolupráci by bolo možné hovo-
riť len v prípade, ak by išlo o spoluprácu na úrovni 
architekt verzus investor, respektíve dodávateľ, teda 
Bauhaus verzus Junkers. k  takejto podobe podľa 
všetkého však nikdy nedošlo. Možno sa viac-menej 
prikloniť k tomu názoru, že išlo len o akési fiktívne 
vypracovanie študentského zadania a  nie o  reálny 
projekt. na začiatku zaoberania sa touto témou a jej 

štúdiom sa podarilo získať „dôveryhodný“ zdroj in-
formácií, ktorý sa už niekoľko rokov okrajovo venuje 
tejto téme. Je ním dr. Helmut Erfurth z dessau. Jeho 
otec, Hugo Erfurth, bol rodinným fotografom rodiny 
Junkers. On sám tvrdil a tvrdí, že je majiteľom dôleži-
tých materiálov, na základe ktorých môže doložiť ním 
prezentované tvrdenia, a to už spomínanú spoluprá-
cu Bauhausu s Junkersom v oblasti architektúry. Bo-
hužiaľ, v priebehu doktorandského štúdia sa ukázalo, 
že jeho informácie sú nielen nedôveryhodné, ba čo 
viac, že pán Helmut Erfurth je tvorcom legiend a fan-
tázií. Jeho „dôležité dokumenty“ totiž nikto nikdy ne-
videl a on sám ich nikde nikdy verejne neprezentoval. 
Počas dôkladného štúdia materiálov v  Bauhaus ar-
chíve v dessau a v Berlíne, ako aj v archíve Junkersa 
v nemeckom múzeu v Mníchove a iných, týkajúcich sa 
spomínanej témy, sa spomínané materiály nepodari-
lo nikdy nájsť. na základe toho prebehlo nespočetné 
množstvo konzultácií s naslovovzatými odborníkmi, 
ktorí sa zaoberajú témou Bauhausu alebo Junkersa. 
Medzi nimi bol okrem iných i dr. Christian wolfsdorf, 
súčasný riaditeľ Bauhaus archívu v Berlíne, ktorý na 
základe vlastných vedomostí, ale aj osobných skú-
seností s pánom Erfurthom tvrdí, že podľa všetkého 
skutočne ide o „legendu“. načrtol však predstavu, že 
na túto tému možno nazerať aj z  druhého zorného 
uhla pohľadu. 

Po druhé: možno sa domnievať, že spomínané 
študentské projekty vypracované v  roku 1932 boli 
skutočne súčasťou kooperácie Bauhausu s  Junker-
som, avšak nemožno ju doložiť priamym dôkazom. 
na jar v roku 1932 Bauhaus ukončil svoje pôsobenie 
v dessau. v júni v roku 1932 stáli Junkerswerken pred 
hospodárskym kolapsom. nezávisle od toho, na jar 
v roku 1933 sa začala politická čistka koncernu a pre-
vzatie závodu na výrobu lietadiel a motorov fašistic-
kým nemeckom. Prof. Junkers musel dessau opus-
tiť. Závody na výrobu lietadiel a motorov pokračovali 
v sériovej produkcii a slúžili prípravám na druhú sve-
tovú vojnu.

V niektorých prácach študentov Bauhausu, kon-
krétne v projekte Antona Urbana a Arieha Sharona 

Mobiliár pre exteriér a interiér, 1930, Junkerswerke 
Hugo Junkers G.m.b.H., odd. Ifa, Dessau. Obrázky 
znázorňujú 3 typy záhradného nábytku Junkers, 
záhradnú stoličku s perforovaným a ľahko vymeniteľným 
sedadlom a trojdielnu lavicu z metalickej rúrkovej 
konštrukcie., zdroj: JA dMM, reklamný prospekt.
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Wettbewerbsentwurf für eine Knaben- und Mädchen-
schule in Louny/Tschechoslowakei (1927), počas éry 
Hannesa Meyera, možno síce priamo dokladovať ná-
vrh junkersových ohrievačov v  rámci pôdorysného 
konceptu, nedá sa však dokumentovať priama spolu-
práca, možno sa len akademicky domnievať.

2. Vzájomné projekty v oblasti reklamy a propa-
gácie tvoria podobne ako junkersove oceľové lame-
lové konštrukcie samostatnú autonómnu kapitolu. 
nedajú sa zaradiť do oblasti vývoja industrializácie, 
avšak tvoria priamu súčasť vzájomného vzťahu umel-
ca a technika.

V tejto oblasti je spolupráca Bauhausu s Jun-
kerswerke najmarkantnejšia. nie je to náhoda, lebo 
činnosť tvorcov grafiky v oblasti reklamy podliehala 
pravidlu trhového hospodárstva: Tovar musí byť za-
balený tak, aby sa dobre predával.

Prehľad množstva spravodajských a informačných 
letákov, prospektov atď.13 len potvrdzuje, že oddele-
nie typografie a reklamy Bauhausu, ktoré sa postu-
pom rokov stalo jedným z najdôležitejších oddelení 
Bauhausu, pod vedením Herberta Beyera v  rokoch 
1926 – 1928 prevzala časť výroby reklamy pre Jun-
kerswerke. Po ňom prevzal štafetu Joost Schmidt. 
Charakteristickými znakmi bolo písmo grotesk, malé 
písmo, vodorovné a zvislé línie v prepojení s kruhmi, 
kvádrami a bodmi ako zmyslovými pauzami a  farby 
červená a čierna. najdôležitejšími impulzmi pre ná-
vrh tohto grafického štýlu bol ruský konštruktiviz-
mus a holandské hnutie De Stijl.

Junkerswerke mala svoje samostatné oddelenie re-
klamy s názvom Propagandaabteilung. Zodpovedným 
za jej fungovanie bol už spomínaný Friedrich Peter 
drömmer. Je autorom aj loga Junkerswerke s názvom 
Fliegende Mensch. Vyvrcholením vzájomnej spolu-
práce Bauhausu s Junkerswerke boli dve výstavy, a to 
Gas und Wasser v Berlíne v roku 1929, navrhnutú Jo-
ost Schmidtom, pri spolupráci Xanti Schawinského 
a výstava na veľtrhu Die Frau v Berlíne v roku 1933, 
kde si Junkers dal svoju výstavu navrhnúť takisto di-
zajnérovi Bauhausu. Bol ním Heinz Loew.

Spomínanú spoluprácu možno vo všeobecnosti asi 
najvýstižnejšie dokumentovať bez slov na dvoch gra-
fických prácach, a to Bauhaus-Stilleben autora Her-
berta Beyera a  Junkers-Stilleben autora Friedricha 
Petra drömmera, obidve z  roku 1928. Sú dokladom 
vzťahu a vzájomnej spolupráce dvoch fenoménov 20. 
storočia. Sú dokladom spolupráce architekta a inži-
niera. Sú dokladom symbiózy umenia a techniky, kto-
rých téma vzájomného prepojenia sa počas vývoja 
histórie industrializácie navracia stále späť, a pre ar-
chitektúru „sediacu na obidvoch stoličkách súčasne“ 
predstavuje kľúčový význam.

1 EngELMAnn, Horst: Hugo Junkers – ein Pionier des technis-
chen Fortschritts. In: wiss. Zeitschrift der TH Köthen.
2 na tému druhej moderny píše Otl Aicher vo svojej knihe das 
welt als Entwurf v kapitole die dritte Moderne.
3 Aicher, 1992, s. 47.
4 Ackermann, 1994, s. 215.
5 Aicher, 1994, s. 215.
6 Selle, 1978, s. 43.
7 Ako poznámka 6.
8 Zápis z 28. apríla 1926 z predrokovania možnosti spolupráce 
Bauhausu s Junkerswerke vo veci realizácie obytnej kolónie 
v dessau-Törten o počte 80 domov.
9 das Stahlhaus. In: Volksblatt für Anhalt z 15. 1. 1929.
10 Aicher, 1992, s. 55.
11 die Mitarbeit des Künstlers am industriellen Erzeugnis. In: die 
Form, 1930, s. 214.
12 walter gropius tak označil junkersove oceľové lamelové haly 
po tom, ako ich prvýkrát uvidel.
13 Staatsarchiv Magdeburg.

Štúdia robotníckeho sídliska pre závody firmy Junkers, 
1932, autori: Wilhelm Jacob Hess, Selman Selmanagič, 
výuka: Ludwig Hilberseimer. zdroj BHA dessau
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Membránové konštrukcie:  
membránový plášť
František Kalesný Konštrukcie povrstvených a  nepovrstvených tech-

nických textílií a  fólií – inak membránové kon-
štrukcie, patria do skupiny ľahkých povrchových 
štruktúr. Používajú sa prevažne na prekrytie veľko-
rozponových priestorov a  štruktúr s  veľkým povr-
chom. nezaplatiteľnou vlastnosťou membrán je, že 
materiál možno namáhať ťahovým napätím. Stavby 
tohto druhu sa vyznačujú mimoriadnou úspornos-
ťou, a napriek určitým priestorovým nárokom, náro-
kom na podpornú konštrukciu a trochu komplikova-
nému spôsobu riešenia zvukovej a  tepelnej izolácie 
poskytujú veľa výhod.1

Hala Zenith 18 Štrasburg
Hala Zenith 18 sa nachádza vo Francúzsku v blízkos-
ti Štrasburgu. Zenith sú koncertné sály pre populár-
nu hudbu od rocku, popu až po muzikály. Koncertné 
haly musia mať multifunkčné technické inštalácie, 
variabilnú scénu, satistikovanú akustiku, priestor 
najmenej pre 3 000 divákov a  v prípade núdze ich 
možno rýchlo evakuovať. Len ak sú tieto štandardy 
splnené, môžu používať meno Zenith. Odkedy roku 
1981 Jack Lang prišiel s myšlienkou hál Zenith, mi-
nisterstvo kultúry stanovilo všeobecné podmienky, 
poskytuje subvencie a vyžaduje minimálne umelec-
ké štandardy týkajúce sa aj architektonického dizaj-
nu. v  januári otvorený nový Zenith v Štrasburgu je 
so svojimi 10 000 sedadlami najväčším Zenithom 
vo Francúzsku. nachádza sa v nížine pri bránach ko-
munity Eckbolsheim neďaleko Štrasburgu, zámer 
Massimiliana a doriany Fuksas je zrejmý na prvý po-
hľad. Významný orientačný bod v krajine je vytvore-
ný a je plný dynamiky vďaka svojmu optickému tvaru 
a schopnosti vytvárať svojou priezračnou oranžovou 
obálkou svetelné efekty. 

Konštrukcia jadra budovy
Vnútorná časť budovy nie je viditeľná na prvý poh-
ľad. Pozostáva z 30 cm hrubého železobetónu, ktorý 
je formovaný do línií rôzneho zakrivenia, aby sa do-
siahla optimalizácia maximálnej kapacity a  najlep-
šieho výhľadu. Železobetón bol vybratý, aby zabezpe-
čil najlepšiu možnú kontrolu akustiky. 

Štruktúra
Oválna forma bola zvolená ako sochársky prvok, jej 
monumentálny objem nadobúda ľahkosť elipsami 
oceľovej konštrukcie. dvadsať oceľových stĺpov tvo-
rí akoby prístupový balkón, okolo masívneho jadra 

a vytvára základnú štruktúru pre fasádne konštruk-
cie, ktoré nesú membránu. Päť horizontálnych oce-
ľových kruhov s  priemerom trúbky 50 cm uzatvára 
celú budovu. Ako kruhové dráhy planét majú rôzne 
vzdialenosti a sklony (priemerná vzdialenosť je 6 m) 
tie vedú k väčšej dynamike, ku ktorej vedie tiež posu-
nutie a rotácia elíps. Kruhy sú zakotvené do betóno-
vého jadra a do zeme. Vytvárajú spájacie úrovne pre 
fasádne krytie. Medzi kruhmi prebiehajú laná, ktoré 
uťahujú membránu. Tieto laná nie sú spojené s oce-
ľovou štruktúrou.

Vnútorné zakrivenie stien vytvára impresívnu hru 
tieňov a prispieva k pocitu, že miestnosť je ustavične 
v  pohybe. Vstup je integrovaný do 5 m vysokej sk-
lenenej steny v  základnej štruktúre Zenithu, ktorá 
je pokrytá oranžovou oceľou na vonkajšej strane do 
výšky 5 m, aby vytvorila dojem kontinuity s hornou 
časťou štruktúry.

na realizáciu membránovej fasády sa diskutovalo 
o viacerých možnostiach :

 – Sedlovito tvarovaná membrána
 – Vankúš s negatívnym tlakom
 – Vankúš v tvare sedla na lanovej sieti
 – Zvlnená lanová štruktúra
 – Vankúš s pozitívnym tlakom
geometria, ktorú architekt rozvinul, bola založená 

na myšlienke rovnakej dĺžky membrány medzi dvoma 
kruhmi, takže široké plochy membrány boli ploché 
a malé plochy boli zakrivené.

na širokých plochách by to vytváralo rozumný tvar, 
ale na úzkych plochách by bol rozdiel dvoch polome-
rov od 90 do 2 metrov. na získanie rovnováhy by sme 
potrebovali rovnaký pomer, to znamená, ak naprík-
lad predpätie v osnove je 1 kn/m, predpätie v útku by 
bolo 45 kn/m.

Všetky vytvorené sedlové tvary vyzerali veľmi plo-
cho, úplne odlišne od architektovho zámeru. Spolu 
s  ním sme našli riešenie s  dodatočnými údolnými 
lanami, aby sme získali po celej ploche porovna-
teľný tvar, ale toto riešenie skončilo s veľmi ostrou 
geometriou, na rozdelenie tlaku, takže sme zvýšili 
predpätie v osnove na udržanie mierneho zakrivenia 
povrchu. v konečnej podobe, tvare 6 máme predpätie 
1/3 kn/m a povrch je stále hladký.

Membránový plášť
Ľahká membrána je v  kontraste s  ťažkým jadrom 
stavby a  zaobaľuje budovu nad vstupným pries-
torom. Bol to jeden z  kľúčových prvkov projektu. 
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Farba, priesvitnosť a  kvalita povrchu boli hlavný-
mi otázkami. v  štádiu projektovania sa diskutovalo 
o  väčšine dostupných membránových materiálov. 
Oranžová farba bola v rozpore s vysokou priesvitnos-
ťou. Pri PVC a PFFE bola translucencia v rozpätí od 
6 do 7 %. najprv sa rozhodlo, že projekt sa zrealizuje 
z Tenary, ktorá v prvých testoch preukázala priesvit-
nosť až 20 %.

Ale z časových dôvodov sa napokon rozhodlo po-
užiť silikónové sklené vlákna, s ktorými sa dalo do-
siahnuť priesvitnosť až takmer 14 %. Okrem toho 
sa použil špičkový lak, ktorý zabraňoval akumulá-
cii nečistoty, takže sa nevyžadovalo rozsiahle čiste-
nie. Použité silikónom potiahnuté sklené vlákna od 
Interglas Atex 5000 spĺňajú všetky estetické a me-
chanické nároky. nielenže sú priesvitné, ale sú odol-
né aj proti tlaku, sú ohňovzdorné, hydrofóbne a veľ-
mi formovateľné. Materiál bol dodaný v 3 m širokých 
rolkách kotúčoch a vyrobený a zváraný v spoločnos-
ti Canobbio. Silikónom potiahnuté sklené vlákno, 
o ktorom sa v architektonických kruhoch hovorí ako 
o  súčasnom stavebnom materiáli, má garantovanú 
životnosť desať rokov a  očakávanú životnosť aspoň 
dvadsať rokov. Tvar 26,8 m vysokej fasády sa usta-
vične mení z previsnutých zón do viac či menej ver-
tikálnych zón. 

Medzi osou 7 a  osou 18 sú oceľové kruhy pripo-
jené k  betónovej konštrukcii vzperami. v  ostatných 
osiach sú kruhy pripojené na veľké naklonené oceľo-
vé stĺpy. v dôsledku nepravidelného tvaru membrány 
bolo nemožné realizovať rovnomerne rozdelený tlak 
membrány. dopad vlastnej váhy je rôzny a tak je roz-
diel medzi nominálnym a reálnym predpätím rôzny 
v závislosti od výšky steny. 

Všetky membránové panely sú fixované extrudo-
vanými hliníkovými profilmi vyvinutými pre projekt. 
Profil umožnil minimalizovať roztvorenie spojov 
a uzatvárací poklop bolo možné zachovať malý a pri-
varený na hladký povrch. Tento detail bol pôvodne 
navrhnutý pri riešení s Tenarou, ale testy ukázali, že 
s malými úpravami ako zväčšený polomer zakrivenia 
sa dá použiť aj pri materiáli Atex. Tento detail bol 
použitý na všetky membránové upevnenia. Pozdĺž 
údolných lán sú dva extrudované profily pripevnené 
k lanu páskou tvaru U. na fixovanie tangenciálnych 
síl pozdĺž lán sú niektoré zo svoriek vybavené uzatvá-
racími svorkami.

Pozdĺž kruhov je extrudovaný profil pripevne-
ný na súvislú oceľovú platňu v  zásade s  rovnakým 

detailom. Vertikálny spoj je spojený s horizontálnym 
spojom, aby umožnil veľký odklon membrány. Plán 
švov bol navrhnutý tak, aby všetky švy nadväzovali. 
Vďaka veľkému obvodu sa to dalo ľahko rozčleniť 
a faktor odpadu bol ešte stále rozumný.

Membrána bola rozdelená do desiatich sektorov 
a každý sektor pozostával z ôsmich panelov. So zvo-
leným pomerom predpätia sa zvýšila tuhosť v smere 
útku a tak najväčšie napätie bolo v útku. Maximálne 
napätie v  osnove je približne 18 kn/m a  v útku 30 
kn/m. Preto v  zónach s vysokým napätím musí byť 
membrána spevnená. Rohové detaily musia byť ta-
kisto spevnené. Všetky strihy membrány boli vy-
robené automaticky ako kompletné súbory dXF so 
všetkými požadovanými detailnými informáciami 
a kontrolnými známkami, aby umožnili presné zora-
denie na fasáde.2 

Priebeh realizácie
na konečné rozhodnutie o materiáloch a detailoch sa 
vyhotovil model. Aby sa membrána uchránila pred 
poškodením, pozdĺž kruhov bol priľnavý pruh ne-
oprénu prilepený na horný a dolný okraj. Oceľová in-
štalácia sa začala stĺpmi a vrchným kruhom. Všetky 
kruhy boli vyrobené z  prefabrikovaných oblúkov 
a spojené na mieste. Aby sa pri týchto spojoch umož-
nila tolerancia, oceľová platňa bola vyrobená s po-
zdĺžnymi otvormi.

V polovici septembra v prvej štvrtine boli inštalo-
vané všetky kruhy, takže sa mohlo začať s inštaláciou 
membrány. Oceľový plášť bol dokončený za 18 me-
siacov, membránové opláštenie vyžadovalo 10 týž-
dňov od výroby po montáž. Po výrobe osemdesiatich 
fasádnych panelov, tieto boli dopravené na miesto 
a  pospájané. Počas montáže osemdesiatich pruhov 
v  spoločnosti Canobbio použili trik. Vytvorili druh 
napínacej štruktúry, na ktorú položili membránu 
a  dopravili ju do výšky montáže. Takže fasáda bola 
uzatvorená kus po kuse. Extrudovaný profil bol pro-
filovaný tak, aby bol paralelný po spojení dvoch pro-
filov. Počas inštalácie údolné laná nemohli byť do-
končené, preto údolná línia musela byť uzatvorená 
pomocnými lanami. Takže v prvej polovici decembra 
2008 boli inštalované všetky membránové pane-
ly. Pred Vianocami boli sfinalizované všetky úpravy 
a detaily uzatváracích klapiek. Prvé svetelné testy sa 
začali s osvetlením fasády a haly. 

V širokej oblasti je membrána pripevnená na dlhé 
oceľové stĺpy, v  úzkych priamo na betónovú stenu. 

Osobitne vo večerných hodinách vidieť, že konečný 
výsledok sa veľmi približuje k  pôvodnému návrhu. 
Takže projekt bol dokončený načas a začiatkom janu-
ára 2009 sa konali prvé koncerty.3 

Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že prínos nových 
technológií súvisiacich s membránovými štruktúra-
mi je oveľa väčší a nesústredil sa len na oblasť tech-
nických textílií. Stále otvorený systém ďaleko pre-
siahol svoje hranice a výrazne sa začína presadzovať 
v oblastiach doteraz dominantným postavením ťaž-
kého stavebníctva. Ich výhody sa začínajú uplatňovať 
nielen pri tradične veľkorozponových plošných nos-
ných konštrukciách halového typu, ale aj výškových 
stavbách, kde svojimi vlastnosťami umožňujú použiť 
ich v systémoch ich opláštenia v interiéri aj v exteri-
éri. nezastupiteľnú úlohu nadobúdajú pri vytváraní 
klimatizovaného veľkopriestoru a chráneného mest-
ského prostredia.4 najlepšie stavby patria k  origi-
nálnym nielen z hľadiska architektonickej formy, ale 
zároveň sú to aj špičkové technické diela s vysokou 
úrovňou technického detailu charakterizované ako 
architektúra Hi – Tech. Sú to stavby originálne vo 
všetkých smeroch.

Požiadavka „za menej dosiahnuť viac“ ako výsled-
ná predstava architektúry z ľahkých alebo veľkoroz-
ponových plošných konštrukcií tým obsahuje ďaleko 
siahajúcu dimenziu, ktorá tvorí duchovný stredobod 
princípu ľahkého spôsobu stavania.5

Hala Zenith 18 Štrasburg – celkový pohľad 

Pohľad na železobetónové jadro a membránové opláštenie 

Detail membránového opláštenia 

Schématické prierezy fasádnym opláštením 

1 BUBnER, Ewald: Membrane konstruktion – 
verbindungstechniken, 1. und 2. Auflage 1997;1999, Verlag 
und druck: druckerei wehlmann gmbH, Essen, deutschland
2 www.Tensi net.com, 2010, BERnd STIMPFLE: 
The Zénith de Strasbourg
3 www.Zenith Strasbourg, world architecture news,  
Laura Salmi
4 REIn, Alfréd – wILHELM, Viktor: Membrane 
construction, detail 2000/6 
5 Klaus – Michael Koch s prispením Brian 
Foster, Knut göppert, Karl Habermann, 
6 Thomas Herzog. John Pudenz, william Taylor a david 
wakefield: Bauen mit membranen, Prestel Verlag, 
München – Berlin – London – new York 2004
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Identifikácia, definovanie, hodnotenie a  kritizova-
nie východiskových pojmov alebo princípov chaosu 
a  hľadanie analógie výskytu chaotických štruktúr 
v exaktných vedách, umení (literatúra, hudba, film) 
a následne v architektúre poskytne vstupnú platfor-
mu pre oporné body k pochopeniu experimentálneho 
výskumu tvorby chaotických systémov v architektú-
re. Projekt sa snaží byť nielen teoretickou prácou, ale 
najmä cenným materiálom s  ukážkami prototypov 
algoritmov riešiacich určité problémy v rámci para-
metrického navrhovania chaotických štruktúr v  ar-
chitektúre s možnosťou ich ďalšej editácie. 
Forma a  chaos, poriadok a  zmätok, determinizmus 
a náhoda sú ako neustáli rivali bojujúci o hegemóniu 
v nekonečnej aréne nášho sveta. Príroda ako neuveri-
teľný rezervoár inšpirácií nám pritom sústavne pred-
kladá groteskné až bizarné turbulentné fazóny a roky 
sa v nich tak pokúšame nájsť príklady modelov či ur-
čité paralely, ktoré by sme mohli klasifikovať a po-
chopiť. Takmer počas celej svojej existencie sa potom 
práve len človek usiluje zaviesť poriadok do nesyste-
matického či nepravidelného sveta a to čomu nero-
zumie, často diletantsky ignoruje alebo ľahkovážne 
opovrhuje. Súčasný človek vyzbrojený počítačom za-
čína vyzývať toto zdanlivo náhodné kráľovstvo cha-
osu a opisuje vzťahy, kde jedinými opornými formami 
sveta sú tie, ktoré sám vytvoril. Z tejto výzvy sa tak 
vynára nová veda sľubujúca excerpovať nekonečnú 
komplexnosť týchto dynamických polí. Veda produ-
kujúca novú geometriu a prekvapivý paradox, že do-
konca aj v chaose existuje poriadok. Veda, ktorá po-
súva naše myslenie ďaleko za hranice konvenčnosti. 

Teória chaosu. Približne 60 rokov od jej vzniku, vý-
skumom počasia1, obrátila takmer všetko konvenčné 
v čo sme verili a v čo sme chceli veriť. Pritom stále 
čím ďalej, tým viac rezonuje a svet ju vníma síce ako 
netradičnú, ale bezpochyby komplexnú vedu o sku-
točnej povahe sveta. Pre niektorých je táto paradig-
ma chaosu príliš pesimistická alebo v krajnom prípa-
de anarchická, avšak mnoho z nás ju víta s okázalým 
nadšením ako určitý posun a nový myšlienkový smer. 
Celá príroda je pritom riadená akýmsi emergentným 
prúdom zdanlivo usporiadaného, ale ťažko opísateľ-
ného samoorganizovaného chaosu udalostí na plat-
forme vývoja a toku života. Koniec koncov, prečo sa 
nám zdá byť všetko, čo vytvorila príroda estetické, 
aj napriek tomu, že svoje nezvyčajné tvary vytvorila 

pod šatkou chaosu a náhody? niekomu sa môže zdať, 
že táto teória neprináša nič nové, že všetko relatív-
ne funguje a samotný chaos bol len počiatkom všet-
kého pôvodného. Jedno je však jasné, tento nový 
smer so sebou prináša nebývalé viacobzorové rozpä-
tie, s akým o jednotlivých témach uvažuje a skutoč-
nosť, že k svojim tvrdeniam prikladá striktne vedecké 
skúmania. 

Teória chaosu sa stala ikonou, pojmom a  novou 
vednou disciplínou zaoberajúcou sa systémami, pri 
ktorých „[…] aj najmenšie zmeny v  chaotickom sys-
téme vedú k veľkým a dokonca aj kvalitatívnym zme-
nám v správaní, a môžu tak viesť k ďalšiemu vývoju“2, 
takže ich správanie nie je dlhodobo predpovedateľ-
né. Inak povedané, chaos neznamená zmätok ale-
bo neporiadok, ale chaotické systémy sú len zložito 
usporiadané štruktúry, ktorým nerozumieme, alebo 
si nevieme svojím konvenčným myslením predsta-
viť proces ich vzniku a  tvorby. Jednoducho, kapaci-
ta nášho mozgu je limitovaná a pri takých zložitých 
systémoch, akými sú napríklad počasie, fraktály ale-
bo tekuté architektonické figúry či nekonvenčné vízie 
urbanistických projektov nových miest, nemôže nikto 
predvídať, ako sa bude takto mnohovrstvový systém 
vyvíjať vzhľadom na čas a veľké množstvo činiteľov, 
ktoré ho rozhýbu. Chaos je preto len zdanlivo náhod-
ná dynamika, ktorá je v skutočnosti generovaná z de-
terministických systémov. Ťažiskovou témou potom 
ostáva uvažovanie o reálnom svete ako o nelineárne, 
nespojite a  náhodne sa správajúcom dynamickom 
systéme, pri ktorom je spôsob, akým sa teória chaosu 
stavia k náhode akousi jej skrytou zložkou. Pre taký-
to systém tak na jednej strane môže náhoda zname-
nať určité „vybočenie či poruchu sústavy”, ktorú by 
bolo možné odstrániť zdanlivo chybnou konštantou 
a  je niečím, čo môže postupne premeniť existujúci 
systém pravidiel novou sústavou. Analogickým pro-
tipólom je potom i  hľadanie významu náhody síce 
v zdanlivo neopísateľnej a ťažko uchopiteľnej súčasti 
určitého systému, ktorá však preň už nie je len akým-
si „šumom či chybou”, ale skrytým princípom jeho 
samoorganizácie a  samohybnou silou emergentné-
ho vývoja jeho stavov. Podobne aj udalosti v  našej 
mysli vznikajú spôsobom istej dezorganizácie, sú ne-
predpovedateľné a vynárajú sa náhodne, bez príčiny. 
Evolučne sa potom ovplyvňujú a tvarujú v zdanlivo 
jasnom systéme, ale predsa len chaoticky. „Skrátka, 

Chaotické štruktúry 
Skrytá logika emergentných systémov na platforme 
parametrického navrhovania architektúry
Michal Valúšek
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všetko so všetkým súvisí, nič a nikto nie je stratený 
(Motýlí efekt)“.3

Prečo by potom i  architektúra vo svojej zložitos-
ti tvarov, dispozícií či rastrov nemohla čerpať z tej-
to studne nových myšlienok a  popustiť tak uzdu 
v nonkonformnom chápaní sveta? Usilujme sa viac 
preniknúť do sveta chaosu so snažením porozumieť 
procesom jeho vzniku, a najmä s hľadaním významu 
aplikovania jeho princípov aj v architektúre. Skrátka, 
podobne ako v prírode, tak aj v architektúre sa po-
kúsme vidieť v  strome skutočne živý strom a  to 
i vrátane všetkých vplyvov, ktoré naň pôsobia a kto-
ré on spätne ovplyvňuje. Základom každého systé-
mu poznania je predovšetkým vzťah človeka k nemu, 
snaha porozumieť mu a zobrať si z neho to najdôle-
žitejšie. Odtrhnime sa od vžitých pohľadov na archi-
tektúru a hľadajme cestu v hlbšom poznaní súvislos-
tí a príčin. 

Počítač a jeho jazyk ako hlavný katalyzátor 
opisujúci logiku chaosu 
Skryté princípy zložitých polí chaosu na platfor-
me algoritmickej architektúry a konkrétne techniku 
skriptovania4 sa pri svojom terajšom výskume pokú-
šam využiť práve na generovanie zložitých štruktúr, 
ktorých priebeh alebo proces vzniku si nedokážeme 
predstaviť alebo nakresliť. Stotožnenie sa s poznat-
kami teórie chaosu je potom pre bádanie v  rámci 
architektonických foriem generovaných pomocou 
aplikovania vysoko logického a  previazaného systé-
mu programovania kľúčové. Už prvé počítače (napr. 
ENIAC)5, skúmanie takýchto systémov uľahčujú mar-
kantným zrýchlením procesov tvorby a  poskytujú 
náhľad na výsledky zložitých matematických iterácií. 
Jedným z prvých a asi najvýznamnejším progresivis-
tov, keď bol počítač použitý na simulovanie vývinu 
určitej sústavy (konkrétne Royal McBee LPg-30), bol 
Edward Lorenz, ktorý výskumom atmosféry dokázal, 
prečo je prakticky nemožné urobiť nejakú dlhodobú 
predpoveď počasia. Pri jeho výpočtoch sa ukázalo, 
že aj minimálne zmeny počiatočných fáz vedú k vý-
razne odlišnému stavu počasia v budúcnosti. „Z cel-
kom malých odlišností východísk tak vznikol obrovský 
rozdiel ich ďalšieho osudu. Takáto extrémna citlivosť 
je charakteristickým znakom chaotický dynamických 
systémov“6, podobne ako je i počasie. Lorenz vytvo-
ril dôležité pojmy, akými sú efekt motýlích krídiel 

podľa ktorého, „môže vyvolať mávanie krídiel motýľa 
v Amazonskom lese hurikán v Karibiku. […] Spúšťačom 
by však mohol byť aj iný proces, ako je zvuk flauty na 
brehu Ria de Janeiro alebo také niečo.." 7 Ďalej je to 
lorenzov atraktor, ktorého obrazce „… pozostávajú 
z dráhy. Jedna trajektória je kombináciou po sebe idú-
cich bodov v  priestore (stavy systému). Pre podivné 
atraktory sa trajektórie nikdy nevrátia späť do toho 
istého bodu v  priestore.“8 Predstavujú tak bod so 
zdanlivo pravidelnou dráhou, ktorú síce stále približ-
ne opakuje, ale nikdy neprejde po tej istej. Je tak uvä-
znený na nekonečne dlhej a neperiodickej línií zná-
mej práve ako podivný atraktor. 

Obrovský krok v  pochopení chaosu pomocou 
počítačovej geometrie má následne i  fraktálna 
Mandelbrotova množina9 označovaná za ikonu cha-
osu. Počítač je potom naším mikroskopom pri ceste 
po nespočetných vrcholkoch tejto počítačovej mno-
žiny, kde pri ľubovoľnom priblížení vidíme nekoneč-
nú zložitosť tvaru a podrobnosti. 

Paralely na poli architektúry
Je vôbec možné nájsť adekvátne paralely princípov 
chaosu na platforme architektúry a dajú sa tieto 
poznatky využiť v  procese tvorby architektonických 
štruktúr, figúr či urbanistických polí? Počítačová ma-
tematika a geometria sa už roky snaží odpovedať na 
otázku významov chaotických systémov, princípov 
ich dynamického toku v priestore alebo vzniku teku-
tých polí hľadaním uchopiteľných deterministických 
východísk ako vstupných parametrov celkového di-
zajnu. Parametre ako veličiny potom charakterizujú 
tento systém alebo stav v  samotnom procese tvor-
by a predstavujú práve tak vlastnosť, ako aj charak-
teristické hodnoty či veličiny riešeného problému. 
Stanovia síce počiatočné fázy a určia oscilovanie vý-
slednej formy v priestore, ale vzhľadom na množstvo 
parametrov a atraktorov – „hýbačov“ (podobne ako 
v  počasí), nedokážeme presne predpovedať, ako na 
seba budú pôsobiť, aký bude priebeh ich vývoja a ako 
sa celkovo daný systém vyvinie. Pri experimentál-
nom skúmaní chaotických štruktúr na poli architek-
túry je preto mimoriadne cenným nástrojom práve 
sila počítačových výpočtov, ale najmä primeraný cit 
architekta. Môže byť potom výraz „softvérový archi-
tekt“, práve analógiou opisujúcou užitočné skĺbenie 
moci počítača a súčasne citu architekta?

Ako Lorenz vypočítal, niektoré premenné, ktoré 
opisujú zmeny systému počasia, že aj malé rozdiely 
v údaji o počasí, na ktorom staval jeho model, 
ukazujú veľmi odlišné dlhodobé predpovede. 

Lorenzov-Atraktor (Glück, 1988, S.47) Podivné atraktory 
opisujú systém, ktorého správanie sa nikdy neopakuje, je 
vždy nepredvídateľné a pritom paradoxne vždy sebe-podobné. 
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Technika skriptovania a „parametricizmus“
Skúste sa zamyslieť, čo všetko musí urobiť počítač 
a ako sa vyťaží jeho procesor, keď len uchopíte myš, 
pohnete ňou na ploche z miesta na miesto a dvakrát 
ľavým tlačidlom kliknete na zložku, ktorá sa násled-
ne otvorí. Omnoho menej by sa procesor vyťažil, keby 
ste tento jednoduchý úkon napísali pomocou písané-
ho kódu počítačového jazyka, respektíve ho naskrip-
tovali (napr. pomocou jazyka Visual Basic, ktorým bol 
mimochodom napísaný aj windows). Počítač tak ne-
musí spracúvať žiaden z povelov ako v prvom prípade, 
ale zložku rovno otvorí. Analogicky nám potom práve 
technika skriptovania dovoľuje vo väčšej miere užiť 
výkon počítača práve na zložité organizácie foriem 
a štruktúr v priestore. Prichádza nová vlna v sfére ar-
chitektúry, ktorú Patrik Schumacher nazval a prezen-
toval na Bienále architektúry 2008 v Benátkach ako 
nový štýl po moderne „Parametricizmus ako štýl.“ 10

Ako sám hovorí vo svojom parametrickom mani-
feste: „Tento rozvoj bol podporovaný vývojom ná-
strojov a skriptov parametrického navrhovania, ktoré 
umožňujú presnú formuláciu a  uskutočnenie spleti-
tých korelácií medzi elementmi a subsystémami. […] 
Parametricizmus môže existovať iba cez sofistikované 
parametrické techniky. Nakoniec, výpočtovo pokročilé 
dizajnové techniky ako skriptovanie, (v Mel-scripte 
alebo Rhino-scripte) a parametrické modelovanie (s 
nástrojmi ako Generative Components alebo DP) sa 

stávajú prenikavou realitou. Dnes je nemožné súťa-
žiť so súčasnou avantgardnou scénou bez zvládania 
týchto techník.“11

Po aplikovaní jednej z  častí Schumacherovho pa-
rametrického manifestu hovoriacej o  vrstvení jed-
notlivých analýz som práve pomocou sofistikovanej 
techniky skriptovania v  softvéri Rhinoceros (plugin 
grasshopper) využil výkon počítača na previazanie 
veľkého množstva bodov za spolupôsobenia viace-
rých „atraktorov“ v prostredí. 

Výsledky sú zhmotnením určitých analýz, ktorých 
výsledné formy sú dôsledkom viacerých integrujú-
cich síl. Opisujú paramtetrickú urbánnu figuráciu či 
tekuté urbánne polia ako modulácie necharakterizu-
júce rozpad poriadku, chaos, ale zhmotňujúce zlo-
žité matematické opakovania a informácie z analýz. 
Predstavujú plynulo sa premieňajúce polia paramet-
rických figúr produkujúce súvislé urbánne efekty.

Inšpirujme sa náhľadmi, ako sa daná zložitosť ar-
chitektonického rámca bude správať a  neskĺznime 
do bizarných tvarov, ktoré nám pokrokové dizajnové 
techniky prvoplánovo ponúkajú. Keďže ani za pomo-
ci počítača nemôžeme nikdy vytvoriť ideálnu archi-
tektúru či mesto, vzhľadom na ten najpodstatnejší 
faktor, ktorý sa nedá nikdy zdigitalizovať a softvéro-
vo započítať. a tým je človek, ako „ľudské bytie“ so 
svojimi emóciami, cítením a  individuálnym vnútor-
ným charakterom.

Iteráciou bodov medzi bodmi Mandelbrotovej množiny 
môžu v danom rozsahu prenikať do hlbších vrstiev 
množiny. Pretože je medzi dvoma bodmi nekonečný 
počet ďalších bodov, detaily Mandelbrotovej množiny 
sú nekonečné – mimoriadne zložité pobrežia. 

Parametrický systém – Grafické skriptovanie 
pomocou plugin Grasshopper
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Problematickosť v rámci parametrického 
navrhovania
Existuje obrovský rozdiel medzi architektúrou vir-
tuálne fantastických tvarov vznikajúcich na mo-
nitoroch počítačov a  realizáciami vychádzajúcimi 
z  týchto obrázkov. Vzniká kvantum nezmyselných 
niekedy až „digitálne erotických tvarov“, ktoré sú 
iba symbolom algoritmov generovaných softvérmi, 
ktorým chýba podstata. Kritický postoj k digitálne-
mu navrhovaniu a novej odnože architektúry naprík-
lad Vladimír Šimkovič opisuje v  zborníku Digitálna 
architektúra fa stu 2009 takto: „Často sa jej vyčíta 
individuálnosť, svojvoľnosť, finančná náročnosť re-
alizácie (neprístupnosť pre bežného človeka) ako 
aj urbanistická extrémnosť (konflikt s  prostredím). 
Pre jej vnímanie je potrebná iná senzibilita, ako pre 
bežne zrozumiteľné stavby. […]. Náhly pocit tvorivej 
slobody, ktorý so sebou prináša, však nesie aj nebez-
pečenstvo chaosu, bezúčelnosti, dezorientácie a  až 
únavy z  presýtenia, pretože spoločné pravidlá orga-
nizácie hmotového prostredia sú oslabené. Je možné 
vyjadriť akúkoľvek ideu, akoukoľvek formou, akou-
koľvek technológiou.“12 nenechajme sa preto zviesť, 
ale kultivovaným spôsobom prispievajme k novému 
charakteru architektúry a  hľadajme primerané vyu-
žitie a  aplikácie non-komforných štruktúr v  archi-
tektonickej tvorbe.

Problematickým v  rámci parametrického navrho-
vania, respektíve navrhovania pomocou sofistikova-
nej techniky skriptovania býva aj slovník. niektorým 
sa určité slovné spojenia môžu javiť cudzie či ťažšie 
pochopiteľné a na poli novo nastoleného diskurzu sa 
budú musieť legitimizovať. dôvodom je krátky časo-
vý horizont vplyvu digitalizácie v architektúre navr-
hovanej pomocou algoritmov určitého skriptovacie-
ho jazyka alebo texty zaoberajúce sa len čiastkovými 
problémami. Podobne ako povedal architekt Liu Yu-
Tung na konferencií Feidad Award, 2007: „Digitálna 
architektúra bude novým vekom, ak bude mať dosah 
na celú šírku architektúry, ale aj na hodnotový systém 
(čo je dobré) a bude tvoriť novú estetiku (čo je pekné). 
Časovo ide o viac ako o 30 rokov.“13 Vek digitálnej ar-
chitektúry sa len napĺňa. 

Cieleným využitím tejto nekonvenčnej techniky 
sa konečne pokúsme oslobodiť od prednastavených 
ikon grafických rozhraní počítačov, ktoré nás svoji-
mi naprogramovanými funkciami môžu zavádzať či 
zbytočne spomaľovať pamäť počítača, výkon ktorej 
je mimoriadne dôležitý i  pri simulovaní generácií 

chaosu. Vytvorením prototypov počítačových skrip-
tov s  možnosťou ich ďalšej editácie či rozvoja tak 
možno dokážeme opísať, identifikovať či kritizovať 
skryté princípy chaosu alebo logiku jeho emergent-
ných polí v  architektúre, ktoré dokážeme len ťažko 
nakresliť alebo si ich predstaviť. Zámerom nie je do-
kázať, že architektúra je chaotická, ale snaha zmys-
luplne zužitkovať skutočné pravidlá povahy sveta 
a hľadať adekvátne princípy uplatnenia matematiky, 
počítačovej logiky a  geometrie na platforme archi-
tektonickej tvorby. 

nie neporiadok ani anarchia, ale nonkonformné 
chápanie extrémne dynamickej architektúry ako „krí-
ženca priestoru a nových ideí“ určitých chaotických 
či emergentných štruktúr, ktoré sú výzvou pre súčas-
né konvenčné chápanie priestoru. 

1 Edward Lorenz – americký matematik a meteorológ, ktorý 
pomocou počítačovej simulácie predpovede počasia v roku 
1959 – 1961, dokázal, že aj celkom malé rozdiely v takom dyna-
mickom a zložitom systéme, ako je napríklad počasie, môžu viesť 
k obrovským zmenám, a preto nie je ich správanie možné predpo-
vedať dlhodobo.
2 MÜLLER, Karl-J.: Chaos und Zufal. Hausdruckerei der Johannes 
gutenberg-Universität Mainz Umschlag und Fertigstellung. Fritz 
druck, wiesbaden 1993, s. 13.
3 MÜLLER, Karl-J.: Chaos und Zufal. Hausdruckerei der Johannes 
gutenberg-Universität Mainz Umschlag und Fertigstellung. Fritz 
druck, wiesbaden 1993, s.12. 
4 „Skriptovaním nazývame vytváranie krátkych programov, ktoré 
sú vytvorené v textovej podobe a spúšťané pomocou interpretera 
a ktoré dokážu zautomatizovať často vykonávané operácie.“ 
Skriptovanie [online]. [cit. 2010-10-24]. dostupné na internete: 
<http://www.spsepn.edu.sk/skola/pk_info/studium/ucebtext/
cvic_ele/eps/cvic_eps/skriptovanie.htm> 
5 EnIAC – Elektronical numerical integrator and calculator alebo 
Eniac, ktorý vyvinul v r. 1946 JOHn, w.: Mauchly a J. Presper 
Eckert. Prvý plne elektronický počítač použitý na určenie výpoč-
tov balistických tabuliek. 
6 Briggs, J.: Chaos – neue Expeditionen in fraktale welten. Aus 
dem Amerikanischen übersetzt von Friedrich griese, Karlheinz 

dürr, Ulrich Mihr und Barbara Schweighofer. druck und Bindung: 
Praast n. V., Turnhaut. Belgium 1993, s. 18.
7 MÜLLER, Karl-J.: Chaos und Zufall. 1993, s. 13.
8 MÜLLER, Karl-J.: Chaos und Zufall. 1993, s. 47.
9 Mandelbrotova množina – jeden obrázok zložený z nekonečného 
sveta čísiel zvaného počítačová fraktálna geometria. BRIggS, J. 
Chaos – neue Expeditionen in fraktale welten. Aus dem Ameri-
kanischen übersetzt von Friedrich griese. 1993, s. 73 – 82.
10 SCHUMACHER, Patrik: Parametricism as Style – Parametricist 
Manifesto. [online]. London 2008. Presented and discussed 
at dark Side Club1, 11th Architecture Biennale, Venice 2008. 
dostupné na: <http://www.patrikschumacher.com/Texts/Paramet-
ricism%20as%20Style.htm>
11 SCHUMACHER, Patrik: Parametricism as Style – Parametricist 
Manifesto. [online]. London 2008. Presented and discussed at 
dark Side Club1, 11th Architecture Biennale, Venice 2008 [cit. 
2010-09-12].dostupné na: <http://www.patrikschumacher.com/
Texts/Parametricism%20as%20Style.htm>
12 digitálna architektúra fa stu 2009. Bratislava, STU 2009, s. 11.
13 LIU, Yu-Tung: The Philosophy of digital Architecture. The 
Feidad Award. [online]. graduate Institute of Architecture, nCTU, 
Taiwan. 2009. [cit. 2010-12-12]. s. 2. dostupné na: <http://archi-
tettura.supereva.com/extended/20060513/index.htm>

Takéto interiéry sú vizuálne nekonečne hlboké kŕdle 
tvarosloví splývajúcich s dynaminkou kŕdľov ľudských tiel.
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Čoraz rýchlejšie sa rozvíjajúce technologické mož-
nosti umožňujú plánovať a realizovať stále kompli-
kovanejšie štruktúry. Vďaka progresívnym technikám 
tvarovania (napr. RhinoScript, ESO) vznikajú formy, 
ktoré sú napriek svojej zložitosti jasne definované, 
čo vytvára predpoklad, aby mohli v reálnom čase re-
agovať na svoje okolie a používateľov. Parametrické 
modely umožňujú overovať rozsiahle množstvo rie-
šení v  priebehu procesu navrhovania. Konštrukcia 
tak prestáva byť pevná a statická. nemenným ostá-
va len algoritmus vytvorený architektom, ktorý pod-
mieňuje jej tvar. Pomocou softvérov, ktoré simulujú 
reálne vplyvy prostredia pôsobiace na objekt, respek-
tíve jeho informačný model, možno podľa potreby 
konfrontovať aktuálny stav návrhu s podmienkami, 
v ktorých by mal fungovať. Procesy, ktoré sú využi-
té pri generovaní návrhu vo virtuálnom prostredí, 
sa uplatňujú rovnako pri jeho realizácii a prevádzke. 
Matematické modely konštrukcie sú vopred testova-
né v nadväznosti na tvar, materiál a prostredie, čím sa 
dá predpovedať ich správanie v zadaných podmien-
kach. Tie možno meniť pomocou premenných veličín, 
a  tak overovať vzniknuté situácie. Formy vytvorené 
generatívnymi postupmi podmieňuje sústava para-
metrov, pričom zmenou ktorejkoľvek z ich hodnôt sa 
dá modifikovať aj výsledný tvar a jeho vlastnosti.

Parametrické modely umožňujú overovanie roz-
siahleho množstva riešení v  priebehu procesu na-
vrhovania. Informačné prostredie, v ktorom sú všetky 
prvky súčasťou špecifických subsystémov, môže vyt-
várať na prvý pohľad vizuálny chaos. v skutočnosti je 
však prísne organizovanou štruktúrou, ktorá reagu-
je na akúkoľvek zmenu vlastností ktoréhokoľvek jej 
prvku. definovaním a  následnou zmenou konfigu-
rácie jej jednotlivých časti sa môže voľne pretvárať 
a prispôsobovať aktuálnym podmienkam.

Parametrizmus sa ako samostatný sloh začína vní-
mať po XI. bienále architektúry v Benátkach, kde sa 
ho snaží takto opísať Patrik Schumacher. Vznik para-
metrizmu je spojený s digitálnymi animačnými tech-
nikami v polovici deväťdesiatych rokov 20. storočia. 
Rýchlejšie sa začína rozvíjať až v súčasnosti v súvis-
losti s vývojom pokročilejších systémov. Vďaka nim 
sa do procesu hľadania výslednej formy čoraz väčšmi 
integruje matematické myslenie, ktoré je predpokla-
dom na komplexnejšie využitie algoritmov.

Jednoduché parametrické nástroje využívajú už 
v súčasnosti rozšírené architektonické systémy CAd 
(AutoCad, Revit). Rozsah ich využitia je však v porov-
naní s  technologickým pokrokom značne obmedze-
ný. Možnosti rozširuje využitie zložitejších postupov 
pomocou zapojenia skriptovacích jazykov do jed-
notlivých softvérov (Rhinoceros, Catia, generative 
Components). Tie popisujú vlastnosti zložitých 
geometrických prvkov, pričom súčasne definujú ich 
vzájomný vzťah. v prípade, že ktorýkoľvek z nich zme-
ní nejakým spôsobom svoje vlastnosti, ostatné budú 
automaticky aktualizované. Vďaka tomuto procesu 
sa radikálne skracuje čas potrebný na zdokumen-
tovanie aktuálnej formy a  zjednodušuje sa prehľad 
možností, ktorými môže byť potenciálne začlenená 
do prostredia.

Parametrické postupy menia pohľad na základné 
architektonické prvky. nemenné, ideálne geomet-
rické tvary (rovné čiary, obdĺžniky, kocky, valce, gule, 
ihlany) nahrádzajú nové, dynamické, interaktívne 
objekty (Spline, nURBS, Subdivs ). Tie sa stávajú zá-
kladnými stavebnými blokmi pre premenlivé systé-
my (Blob, Metaballs).

Medzi prvé projekty využívajúce tieto postupy 
patrí návrh grega Lynna – Port Authority gateway 
v new Yourku z roku 1995. generatívne navrhovanie 

„V súčasnosti experimentuje architektúra iba s pa-
rametrami, ktoré matematicky opisujú formu 
a výsledkom sú ‚iba‘ zaujímavé, geometricky ex-
presívne objekty. Chýba vízia ako tento nástroj nao-
zaj naplno využiť. Máme hračku, ale nevieme, na čo 
ju v skutočnosti treba.“ Radek Brunecký1 

Premenlivosť generovaných 
architektonických štruktúr 
Filip Humaj

Zmena tvaru konštrukčného prvku  
pri modifikácii štruktúry
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charakterizuje ako „evolúciu formy a tvarovanie síl, 
ktoré na ňu pôsobia“ . 

Otvára sa rovnako otázka etickosti auto-generatív-
nych návrhov. Kým na úrovni CAd a BIM aplikácií ide 
o podporu projektovania v malom rozsahu v pome-
re k celkovému podielu autora na výraze výsledného 
objektu, pri generatívnom (parametrickom) navrho-
vaní sa tento pomer zdanlivo vyrovnáva. Autori začí-
najú využívať skripty ako nástroje.

Simuláciou správania navrhovaného objektu vo 
virtuálnom prostredí spolu so začlenením paramet-
rických systémov do procesu architektonickej tvor-
by sa rozšíria jeho schopnosti reagovať na podnety 
okolia. Lepšie pochopenie je možné na základe ana-
lýzy vybraných objektov vzhľadom na mieru, ktorou 
generatívne postupy ovplyvnili ich výslednú for-
mu a  charakteristické konštrukčné prvky. Základné 
geometrické transformácie (pohyb, rotácia a  zmena 
veľkosti) sa pritom využívajú ako ukazovatele, po-
mocou ktorých možno zisťovať rozsah ich vzájomné-
ho prepojenia. 

na základe získaných údajov sa dá vyhodnotiť mie-
ra interakcie finálneho výrazu objektu s  jeho kon-
štrukčnými časťami. Spôsoby, ktorými sú do proce-
su jeho tvorby zapojené, možno využiť pri určovaní 
východísk, na základe ktorých sú generované ďalšie 
štruktúry. Tak sa vytvára predpoklad na vznik in-
formačných modelov pomocou algoritmických vý-
počtových systémov. Tie popisujú možnosti, ktoré 
poskytuje digitálne prostredie pri hľadaní nových ar-
chitektonických foriem s dôrazom na ich konštrukč-
né vyhotovenie. Rovnako môžu obsahovať návrh 
konštrukčných prvkov a  spôsoby ich transformácie. 
Kombináciou a postupným spájaním týchto objektov 
do väčších celkov rôznej zložitosti sa dajú pozorovať 
zmeny výslednej sústavy v súvislosti s vlastnosťami 

pôvodného prvku. Jeho spätným posúdením sa zís-
kajú informácie o  jeho možnom správaní, a  po ich 
analyzovaní vzhľadom na vybrané faktory ich bude 
možné začleniť do východiskovej definície. Presné 
definovanie prvku pomocou premenných parametrov 
umožní skúmať jeho vlastnosti v priebehu generova-
nia sústavy.

na základe získaných informácií môžu byť vytvore-
né konštrukčné prvky, ktoré budú postupne začleňo-
vané do zložitejšej generovanej štruktúry. Počas jej 
transformácie sú sledované aj samotné prvky a zme-
ny ich vlastností. Tým je vytvorený predpoklad na 
overenie ich schopnosti zapojiť sa do rozsiahlejšej 
konštrukcie a  ovplyvňovať ju. Tento proces si vyža-
duje integráciu viacerých profesií; okrem architek-
tov aj statikov, informatikov, prípadne sociológov. 
Výsledkom sú dátové (resp. fyzické) modely, ktoré 
sú schopné do svojej štruktúry začleniť akýkoľvek 
konštrukčný prvok a  posúdiť ho podľa vybraných 
kritérií. Otvorenosť jednotlivých definícií paramet-
rických systémov vytvorí predpoklad pre ich ďalší 
vývoj ako interaktívneho nástroja spájajúceho digi-
tálne rozhranie s  vlastnosťami pôsobiacimi v  reál-
nom priestore. 

Pri parametrickom navrhovaní ide najmä o defino-
vanie premenných konkrétneho návrhu, nie o výsled-
ný tvar. Tým, že im priradíme rôzne hodnoty, vznikajú 
objekty s  rôznou konfiguráciou. na opísanie vzťa-
hov medzi jednotlivými prvkami sa využívajú rov-
nice, ktoré definujú výslednú geometriu – geomet-
riu prepojenia objektu s  jeho jednotlivými časťami. 
Takýmto spôsobom sa dajú opísať vzájomné závislos-
ti, ktoré určujú objekt a umožňujú konfigurovať jeho 
geometriu. 

Pohyblivé opláštenie móla

Konštrukcia športovej haly

Premena povrchu štruktúry pomocou 
modifikácie jednotlivých prvkov

1 http://mf.cz/113/1-kr-1
2 http://wiki.mcneel.com/developer/rhinoscript, http://isg.rmit.
edu.au/research_ESO.html
3 Patrik Schumacher, Parametricism as Style – Parametricist 
Manifesto, Venice 2008
4 http://www.rhino3d.com/nurbs.htm
5 http://www.glform.com/
6 Computer-aided design
7 Building information model
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Frekventovaná téma verejných priestorov naberá 
čoraz väčší význam. Kvalita týchto priestorov závi-
sí od širokého spektra intervencií rôzneho rozsahu 
a významu. v súčasnosti sa často skloňuje pojem tzv. 
„temporary public spaces“ verejných priestorov po-
núkajúcich rozmanitú škálu podnetov. Jedným z nich 
je aj frekventovanejšie využívanie pavilónu ako ich 
súčasti. v tejto súvislosti sa téma pavilónu stáva veľ-
mi aktuálnou, naráža však na problémy, ktoré súvisia 
s  jeho jasným kategorizovaním jednotlivých typov 
pavilónov a ich vzťahom k urbánnym štruktúram. Vo 
svojom príspevku sa zameriam na z môjho pohľadu 
zásadné problémy pri navrhovaní pavilónu vo verej-
nom priestore. v úvode sa budeme venovať trom poj-
mom, ktoré sú pre príspevok kľúčové. Budú nimi pa-
vilón, verejné priestory a imidž.

Pavilón
Podoba pavilónu tak, ako ho vidíme v  súčasnosti, 
musela prejsť dlhším historickým vývojom. s  pred-
chodcom pavilónu sa stretávame už v  renesancii 
a baroku. Význam pochádza z latinského slova papi-
lion1 v preklade znamená (motýľ, stan). Objekt slú-
žil prevažne na rozptýlenie, zábavu a posvätné ritu-
ály. Charakterizovaniu pavilónu sa venovali niektorí 
autori. 

Dudák2 uvádza pavilón ako:
 – pôvodne štvorboký stan z voľne zavesených textílií
 – menšia samostatná, prízemná, jednopriestorová 
záhradná stavba, zvyčajne centrálneho pôdorysu 
z exteriéru aj interiéru vyzdobená

Herris3 uvádza pavilón ako:
 – samostatne stojacu alebo pridruženú stavbu slú-
žiacu na zábavu, špecializované činnosti a aktivity, 
zvyčajné umiestnenie v záhrade, výstavisku, trho-
visku alebo zábavnom parku, ide o dočasnú, zdobe-
nú stavbu alebo stan

Autorka delí súčasné pavilóny na:
 – stále (multifunkčné) pavilóny
 – promo pavilóny
 – pop-up pavilóny
 – expo pavilóny

Stály (multifunkčný) pavilón:
 – objekt v rozmedzí 100 – 300 m2

 – je pútačom 
 – má samonosnú konštrukciu, nie je pevne spojený 
so zemou, teda nejde o stavbu

 – má minimálne jednu maximálne štyri funkcie
 – má orientovať
 – má aktivizovať
 – má podnecovať 
 – má voľnejší ráz

Promo pavilón:
 – prostriedok priamej reklamnej komunikácie s ve-
rejnosťou, klientmi

 – používa sa na zvyšovanie známosti a povedomia 
o firme, podujatí, akcii 

 – pôsobí vo verejnom priestore v obmedzenom ča-
sovom úseku 3 – 4 mesiace

 – je nositeľom aktuálnej informácie

Pop-up pavilón:
 – dočasný
 – využíva moment prekvapenia
 – premiestňuje sa
 – je ľahký

Expo pavilón:
 – je definovaný ako stavba
 – objekt musí riešiť aj statickú a dynamickú dopravu
 – navrhuje vlastné verejné priestory v pavilóne, ako 
aj v jeho okolí

 – je súčasťou expo parku
 – objekt sa pohybuje v rozmedzí 1 000 m2 – 
6 000 m2 a viac

Pavilón ako súčasť imidžu mesta
Osem problémov pri tvorbe pavilónu vo verejnom priestore
Katarína Boháčová
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 – mal by plniť úlohu národného znaku
 – mal by plniť úlohu výstavného objektu
 – je reklamným a marketingovým nástrojom na ko-
munikáciu s inými krajinami

Verejný priestor
Základným znakom týchto priestorov je ich otvore-
nosť, prístupnosť verejnosti a  voľnosť využívania 
počas celého dňa. Verejné priestrory by mali byť ob-
razom vyspelosti našej kultúry a hodnôt, mali by od-
rážať charakter miesta, širšej lokality, mesta. 

Kevin Lynch?4 uvádza = verejný priestor
 – životaschopný
 – prístupný
 – vnímateľný
 – ovládateľný
 – kontrolovateľný
 – spôsobilý

Allan Jacobs a donald Appleyard 5 uvádzajú = verej-
ný priestor

 – obývateľný
 – identický
 – kontrolovateľný
 – autentický
 – udržateľný
 – efektívny

Bentlyeh5 uvádza = verejný priestor
 – čitateľný
 – vymedzený
 – formovaný
 – funkčný

Autorka vníma verejný priestor ako: 
 – koncepčný
 – bezpečný
 – bezprostredný/otvorený 
 – pestrý
 – kontaktný

Imidž 
Pojem imidž sa viaže hlavne k personálnemu imagu 
osobností avšak jeho pravý význam je spojený s mar-
ketingom a úzko súvisí s tzv. Corporate identity – CI 
firemnou identitou.6 v súvislosti s charakterizovaním 
pojmu sa stretneme s  názormi autorov, ktorí imidž 
chápu rozličným spôsobom.

 – Vysekalová, Mikeš6 uvádzajú, že imidž má pova-
hu zovšeobecneného a  zjednodušeného symbolu 
založeného na súbore predstáv, postojov, názorov 
a skúseností človeka vo vzťahu k určitému objektu.

 – Slovník Americkej Marketingovej spoločnosti defi-
nuje imidž ako: zákaznikovo vnímanie výrobku, in-
štitúcie, značky, obchodu alebo osoby, ktorá môže, 
ale ani nemusí korešpondovať s realitou.

 – nykryn8 definuje imidž ako: určitú predstavu o vý-
robku, ktorá je sformovaná v dôsledku istej objek-
tivizácie mnohých subjektívnych tvrdení a je fixo-
vaná v skupinovom názore 

 – Kotler7 definuje imidž ako: súbor názorov, myšlie-
nok a dojmov, ktoré má osoba o určitom objekte 

1. Problém zadania
Význam zadania je prvým dôležitým krokom k vytvo-
reniu úspešného návrhu pavilónu ako intervencie 
vo verejnom priestore. Zadanie by malo poskytnúť 
vstupné požiadavky na objekt, ktorý bude navrhova-
ný a  mal by definovať základné odpovede na otáz-
ky. Kde sa bude pavilón nachádzať? Aký bude jeho 
účel? Koho a  čo má reprezentovať? Aký to má byť 
typ pavilónu? 

Sformovanie zadania by malo byť výsledkom šir-
šej diskusie skupiny odborníkov, demografov, zástup-
cov tretieho sektora, sociológov. Výsledkom diskusie 
by malo byť jasné zadefinovanie potrieb a požiada-
viek, ktoré má budúci návrh zohľadniť. Častou pra-
xou však býva situácia, keď vinou nejasného zámeru 
a príliš otvoreného formovania požiadaviek zadanie 
nie je dostatočným podkladom pre jeho úspešný ná-
vrh a realizáciu. Postupnosť krokov od prieskumu cez 

diskusiu, formovanie zadania až po realizáciu zabez-
pečí očakávaný výsledok.

Výnimočne sa vo verejných priestoroch angažuje aj 
privátny sektor, ktorý by však mal mať ako podklad 
k návrhu a realizácii zadanie, ktoré bude sformované 
zástupcami mesta v spolupráci s privátnymi subjekt-
mi. o verejných priestoroch ich koncepcii, potenciále 
a ďalšom smerovaní vždy rozhoduje mesto. Ale mô-
žeme sledovať aj druhý model, keď mesto vstupuje 
do spolupráce s privátnym investorom alebo firmou. 
v  niektorých prípadoch mesto nemá dostatočné fi-
nančné zdroje na pokrytie realizácie projektu, ale na 
druhej strane vie zabezpečiť bezplatné užívanie verej-
ných plôch, na ktorých sa projekt uskutoční a dokáže 
ho výrazne spropagovať verejnosti. Súkromný sektor 
výrazne profituje z reklamy, propágacie a v očiach ve-
rejnosti zvyšuje svoje povedomie o značke, firme. 

2. Problém umiestnenia
S  pavilónom sa stretávame vo vzťahu k  urbánnym 
štruktúram vo dvoch polohách:

A. Pavilón v extraviláne ako súčasť špecifických 
funkčných komplexov. Vystupuje v  úlohe „tvorcu 
prostredia“, napríklad na svetových výstavách EXPO, 
pavilón tu zohráva úlohu zostavovateľa určitej urba-
nistickej skladby. do tejto skupiny zaraďujeme expo 
pavilóny.

B. Pavilón v  intraviláne doplňujúci urbánnu 
mestskú štruktúru
1. v  rámci vonkajšieho mesta – možno sledovať vý-
skyt pop-up pavilónov
2. v rámci vnútorného mesta – vyskytujú sa pop-up 
pavilóny a stále (multifunkčné pavilóny)
3. v centrálnej mestskej zóne – najčastejšie sa stretá-
vame s uplatňovaním stálych (multifunkčných) pavi-
lónov a promo pavilónov.

Umiestnenie pavilónu by malo reagovať na tra-
sovanie najfrekentovanejšieho pohybu ľudí, ktoré 
majú tendenciu v určitej polohe využívať najkratšie 
trasy. Sociológ der Jonge vo výskume zameranom na 
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rekreačné holandské areály poukázal na ,,efekt okra-
ja“9 . Preferované miesta rekreačnej aktivity boli in-
tezívne obsadzované po okrajoch na rozdiel od roz-
voľnených plôch. na základe preukázaného sa dá 
predpokladať, že aj zohľadňovanie princípu okraju 
pri lokalizovaní pavilónu môže prispieť k jeho zvýše-
nej úspešnosti. Vzhľadom na typ pavilónu môžeme 
sledovať rozličné nároky umiestnenia tohto objektu 
vo verejných priestoroch.
A. Stále (multifunkčné) pavilóny 

 – riešia jasne vymedzenie plochy 
 – riešia vzťah hmoty a voľného priestoru
 – riešia vhodnú proporciu mierku a význam pavilónu
 – riešia tvar, hustotu a intezitu

B. Promo pavilóny
 – umiestňujú sa v  mimoriadne frekventovaných 
uzloch, napríklad pred železničnou stanicou, za-
stávkami MHd, dôležitými inštitúciami, na ktoré 
chcú upozorniť

 – ich lokalizácia je výsledok jasného a  logického 
pohybu ľudí preto, aby sa čo najviac eliminovala 
možnosť vyhnutia sa pavilónu 

C. Pop-up pavilóny
 – intervenujú v priestore, náhodne sa zameriavajú 
na extrémne miesta, napríklad pod mostnými ob-
jektmi, na streche stavieb a podobne 

 – neriešia presné umiestnenie
 – v obmedzenom čase profitujú z daného často at-
raktívneho prostredia 

d. Expo pavilóny
 – väčšinou sa umiestňujú v extravilánoch alebo 
okrajových častiach mesta

 – sú náročné na využiteľnú plochu
 – napájajú sa na infraštruktúru
 – majú vopred definované miesto 

3. Problém mierky
Súčasná stredná a mladá generácia architektov pri-
náša do verejných priestorov ,,šteklivé myšlienky“, 
ale na rozdiel od jej predchodcov často ich transfor-
muje do menšej mierky, ktorou sa snaží obohatiť ži-
vot jestvujúcich urbanistických štruktúr Európskych 
a svetových miest. Celkom určite to bude aj vplyvom 
súčasnej situácie ovplyvnej finančnou krízou, ktorá 
zastavila tendenciu megalománskych riešení akejsi 
univerzálnej šablóny na každý druh zadania. v rozme-
dzí mierok XL, L, M a S sa pavilón zaraďuje do kategó-
rie mierky tzv „small scale“. Vzrastajúci záujem miest 
o projekty tejto mierky sú pravdepodobne zapríčine-
né malou náročnosťou z hľadiska procesu realizácie 
projektu a ich rýchlym efektom pôsobenia na verej-
ný priestor. v princípe sa stretávame pri navrhovaní 
pavilónu s dvoma charakterovo odlišnými pavilónmi 

a  s tým súvisiacimi mierkami. Prvý typ pôsobí naj-
častejšie vo voľných miestach verejných priestorov. 
Jeho mierka rastie a klesá v závislosti od voľnej plo-
chy, ktorá mu je k dispozícii. do tejto kategórie mô-
žeme zaradiť multifunkčné pavilóny, promo pavilóny 
a pop-up pavilóny. Ich plocha sa pohybuje od mini-
málne 100 m2 po maximálne 400 m2. Správne navr-
hnutie mierky pavilónov by mala zohľadňovať:

 – mierku pavilónu k proporcii okolitej zástavby 
 – mierku pavilónu k proporcii človeka
 – mierku pavilónu k mierke verejného priestoru

druhým zásadne odlišným typom z hľadiska mierky 
je expo pavilón, ktorý sa môže zaradiť do mierky tzv 
,,large scale“. Sygnifikantné pre tieto objekty je, že 
vo veľkej väčšine sú považované za stavby. Zastavaná 
plocha je radovo väčšia v rozmedzí od 1 000 m2 vyš-
šie. Z  týchto dôvodov expo pavilóny sú navrhované 
z dôvodu ich nárokov na priestor do periférnych častí 
mesta alebo do monofunkčných areálov.

4. Problém funkcie 
Prioritným problémom súvisacim s  úpešnosťou re-
alizácie pavilónu je jeho funkčnosť. nie je vylúče-
né, že v  opodstatnenom prípade môže byť úspešný 
aj objekt, ktorý nemá funkciu . Zastávam však názor, 
že funkcia zohráva dôležitú úlohu pri udržaní záuj-
mu obyvateľa, užívateľa verejných priestorov o daný 
objekt. Význam funkcie môžeme sledovať vo dvoch 
rovinách: 

A . Pavilón s funkčnou náplňou
 – prezentačná funkcia (vernisáže, veľtrhy, eventy)
 – zhromaždovacia funkcia (prednášky, diskusie)
 – služby (kaviareň, informácie, kníhkupectvo)
 – reklamná funkcia, cielená propagácie značky, 
produktu

 – interaktívna funkcia (svetelná, audiovizuálna pro-
jekcia, 3d)

B. Pavilón bez funkčnej náplne
Čoraz frekventovanejšie sa začínajú vyskytovať pod 
pojmom pavilón aj objekty, ktoré svojou mierkou síce 
naznačujú, že by sa mohlo jednať o tento typ objektu, 
avšak sú to po väčšine prípadov skôr architektonicko 
výtvarné diela, alebo skulptúry voľných tvarov, ktoré 
sa zaraďujú skôr do kategórie sochárskych inštalácií.

5. Problém formy
Pavilón túži byť ikonou! Pri pavilóne na forme zále-
ží! Kľúčové je, že tento objekt má prioritne verejné 
priestory dopĺňať, dotvárať a obohacovať. Mal by to 
byť objekt, ktorý sa dokáže priblížiť svojím vyhoto-
vením súčasnému koloritu mestského, ako aj pou-
ličného života. Preto by asi nebolo namieste tvrdiť, 
že forma nie je dôležitá. Predstavme si ako sa sprá-
vame pri nákupe knihy, produktov kozmetiky, lampy, 

1 ¦ O. C. Cruz, I. Guedes, M. Santos,  A. Cruz, 
Olympijský pavilón v Londýne
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trička, iPhonu atď. Čo sledujeme ako prvé? v prvom 
rade obal, teda formu?! v  druhom rade jeho kvali-
tu, význam a funkčnosť. Pavilón prináša do verejných 
priestorov nový podnet a  tým podnetom je práve 
jeho hmotové prevedenie, častokrát pomáhajúce do-
datočnou intervenciou vytvoriť požadovanú mierku 
a atraktívnosť.

globálne vnímam formu v  dvoch polochách, tá 
prvá je popisná forma ktorú môžeme sledovať obr. 1 
vo víťaznom návrhu súťaže a  olympijský pavilón 
v  Londýne. Portugalský tím achitektov O. C. Cruz, 
I. guedes, M. Santos, A. Cruz navrhli pavilion v tvare 
olympijského loga, teda zvolili popisnú formu, ktorá 
jasne a  cieľavedome vytvára prvoplánovú asociáciu 
verejnosti k symbolu olympijských hier.

druhým spôsobom je abstraktná forma na obr. 2, 
ktorá umožňuje svojim pozorovateľom využívat fan-
táziu, predstavivosť, nie je založená na prvoplánovej 
asociácii. 

V polemike nad vnímaním formy si predstavujem 
vlastný proces tvorby, v  ktorom kocepcia hmoty je 
výsledkom uvažovania nad účelom pavilónu. Ak je 
zadaním varianta novej funkcie vo verejných pries-
toroch, forma je výsledkom práve úvahy nad progra-
mom.Vtedy vnútorné využite pavilónu má vplyv na 
modelovanie formy. Ak forma pavilónu pracuje nie 
s  jednou, ale dvoma až troma funkciami, môžeme 
si všimnúť určité vzťahy, ktoré majú dosah na výraz 
formy: 
Funkcia + nápad 

 – uzavretý, krytý objekt
 – menšia miera priechodnosti objektu
 – rastie miera k v náväznosti na vnútorný program
 – viac ako len jeden priestor

Zásadne odlišný spôsob je navrhovanie formy bez 
vnútorných obmedzení, hľadanie tektoniky orna-
mentu ,rastru alebo konštrukcie pavilónu. To sú také 
pavilóny, ktoré sa sústreďujú na generovanie obalu. 
v  tomto prípade si môžeme všimnúť odlišné znaky 
formy. 

Konštrukcia + nápad 
 – čiastočne prestrešená
 – veľká miera priechodnosti aj otvorenosti

6. Problém dočasnoti a stálosti
Význam pojmu dočasný sa môže spájať aj s  význa-
mom provizórny, nestály, nezachytiteľný, prchavý, 
krátkodobý, zatiaľ čo stály je trvalý, súvislý, pravidel-
ný, fixný. Pri úvahách nad stálosťou a  dočasnosťou 
pavilónu vo verejnom priestore nás často napadajú 
protichodné myšlienky. na jednej strane môžeme vy-
týkať niektorým pavilónom ich krátky čas strávený na 
jednom mieste a ich zníženú schopnosť obohatiť tak 
zásadnejšie verejný priestor. na druhej strane častou 
obmenou dočasných pavilónov dochádza k  zmene 

verejných priestorov, čo vzbudzuje záujem pozorova-
teľov, a tak predchádza opozeraniu tohto priestoru.

Zaujímavé by bolo určiť optimálny časový úsek pre 
dočasnosť. v  súvislosti s pavilónom za dočasné rie-
šenie sú považované také, ktoré pretrvajú na jednom 
mieste maximálne tri mesiace. Sú tri mesiace dosť 
dlhý čas? Prevažná väčšina týchto objektov ,,kočuje“ 
na začiatku jarného a letného obdobia, teda v čase, 
keď to ľudí ťahá do ulíc. Stálo by za úvahu prehodno-
tiť čas, ktorý pavilón hosťuje na jednom mieste. Tie, 
ktoré sú považované za dočasné pavilóny, charakete-
rizujeme v príspevku ako ,,promo pavilóny“, lebo ich 
účelom je robiť promotion samých seba v  uliciach, 
námestiach a parkoch miest. Sila dočasných paviló-
nov je ich nekonfliktnosť, sú pritomné vo verejnom 
priestore na ohraničený časový úsek a  v konečnom 
dôsledku priestor ničím neobmedzujú. 

Pavilóny, ktoré voláme ako dočasné sú vo veľkej 
väčšine charakteristické:

– univerzálnym návrhom neviažúcim sa ku kon-
krétnemu miestu

– sú súčasťou marketingových aktivít a stratégií 
firmy, architektov alebo mestského projektu

– premiestňuje sa
– v krátkom čase overia reakciu verejnosti
– sprostredkúvajú informáciu a následne sa 

demontujú
na rozdiel od dočasných pavilónov k stálym pavi-

lónom sa dá vracať, vytvárame si k nim emocionál-
ne väzby a stávajú sa silným identifikačným znakom, 
stretávacím bodom vo verejných priestoroch. na 
rozdiel od dočasných promo pavilónov sú tie stá-
le navrhované do konkretných podmienok, vzťahov. 
Sú výsledkom hlbších analýz miesta a sú koncepčne 
komplexnejšie. 

Stále pavilóny sú charakteristické:
 – riešením konkrétnych vzťahov
 – vnášajú nový alebo chýbajúci program do verej-
ných priestorov

 – získavajú stabilnú orientujúcu úlohu vo verejnom 
priestore 

 – obmenou sprostredkovaných informácií

7. Problém imidžu 
Ako objektivizovať tvrdenia o  imidži pavilónu? 
Odpoveď na túto otázku treba hladať v  psycholó-
gii reklamy preto, lebo pavilón je v súčasnosti často 
produktom a nástrojom reklamy a marketingovej ko-
munikácie mesta s verejnosťou. Je dôležité uvedomiť 
si, že budovanie imidžu pavilónu môže fungovať na 
podobných princípoch ako budovanie imagu firmy, 
pretože v  oboch prípadoch ide o  budovanie identi-
ty produktu. Vzťah medzi firemnou identitou a imi-
džom opísal Vykydal (2001) na obr. 3 v dynamickom 
modele. v pôvodnom systéme uvádza prvky (dizajnu, 

2 ¦ Toyo Ito, Sumika pavilón, Japonsko 
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kultúry, komunikácie a  produktu), v  ktorých venuje 
pozornosť ich vzajomným väzbám. 

Firemný dizajn (corporate design) v preklade ,,jed-
notný vizuálny štýl“ je základom vizuálnej identity 
firmy. Vizuálna podoba firemného dizajnu by mala 
vychádzať z dizajnového manuálu, ktorý dopredu určí 
vizuálnu prezentáciu spoločnosti. v publikácií Image 
a firemní indentita6 autori uvádzajú prvky, ktoré pat-
ria do firemného dizajnu:

 – názov firmy
 – logo firmy
 – značka
 – písmo, farebnosť
 – služobná grafika (propagačné prvky)
 – orientačná grafika (úprava interiéru,  
označenie budov)

 – oblečenie zamestnancov
 – grafika obalu

Firemná komunikácia (corporate communication) 
chápeme ju ako komplexnú komunikáciu firmy s vnú-
torným, ale aj vonkajším prostredím. Spôsob komu-
nikácie firmy smerom navonok je prejavom firemnej 
identity a  ukážkou firemnej kultúry. ,,Cieľom firem-
nej komunikácie je adekvátne oslovenie jednotlivých 
skupín tak, aby boli vytvorené pozitívne postoje k fir-
me, aby sa firemná komunikácia stala dôležitou a ne-
oddeliteľnou súčasťou firemnej identity, pretože bez 
zodpovedajúcej komunikácie a prezentačnej stratégie 
a hodnôt firmy nejde vytvoriť žiaduci imidž…“6

Firemná kultúra (corporate culture) vyjadruje vnú-
torný spôsob života, správanie sa zamestnancov a at-
mosféru v danej firme. ,,Firemná kultúra je súčasťou 
firemnej identity, ktorá sa ďalej prezentuje prostred-
níctvom firemnej komunikácie ako smerom k vonkaj-
ším, tak aj k vnútorýím cieľovým skupinám. Firemná 
kultúra a  firemná komunikácia sú ‚spojené nádoby‘ 
a navzájom sa ovplyvňujú.“6

Produkt z  marketingového hľadiska ,,… je všetko, 
čo môže byť na trhu ponúkané ako objekt záujmu 
a uspokojenia určitej potreby… Imidž nie je jednotli-
vým objektom alebo subjektom pridelený, ale je tvo-
rený všetkými aktivitami, ktorými sa prejavuje podnik 
dovnútra i navonok. k imidžu firmy, a tým aj ich pro-
duktov významne prispieva celá ich kulúra.“6

Mestský dizajn ,,… môžeme chápať ako súčasť ur-
banizmu a architektúry (parter budov, fasády, výkla-
dy, komunikácie), ako dizajn samostatných objektov 
(rôzne stánky, automaty, mestský mobiliár, poštové 
schránky), ale aj ako špecifické semiotické registre 
a nositele informácií – najmä orientačné a informač-
né systémy.“11

Public Relations (PR ) ,,PR je práca s verejnosťou, 
vytvorenie priaznivej klímy, získanie sympatií a pod-
pory verejnosti a  inštitucií, ktoré môžu ovplyvniť 
dosiahnutie marketingových zámerov. Je cieľavedo-
mé a dlhodobé úsilie, ktoré sa snaží vytvárať a pod-
porovať vzájomné pochopenie medzi organizáciou 
a verejnosťou.“6

Kultúra v  meste reprezentuje sociálne, kultúrne, 
spoločenské aktivity propagujúce kultúru formou di-
vadiel, kín, galérií, koncertov, eventov, výstav, poulič-
ného performancu atď.

Autorka čiastočne upravila pôvodnú schému, 
v  ktorej uvádza prvky (identita mesta, mestský di-
zajn, PR mesta, kultúra v meste, pavilón, imidž mes-
ta. na obr.4 je znázornený pavilón ako produkt mest-
ských aktivít, ktorý je propagátorom kultúry v meste 
a je jedným z prvkov mestského dizajnu. Súčasne je 
komunikačným kanálom medzi mestom a verejnos-
ťou i súčasťou CI vizuálneho štýlu mesta. Svojím pô-
sobením vo verejnom priestore môže napĺňať hlav-
né marketingové ciele mesta, čím pomáha zvyšovať 
imidž mesta. 

V uvedenej schéme možno sledovať:
A. Hlavné väzby 

 – identita mesta + mestský dizajn + kultúra v meste
 – imidž mesta + PR mesta + pavilón

B. sekundárne väzby : 
 – mestský dizajn + mestká kultúra + pavilón
 – PR mesta + kultúra v meste + pavilón

8. Problém sociálneho aktivizmu
Aktuálne sme svedkami zvyšujúcej sa miery aktivizá-
cie verejnosti a jej participácií na nových podnetoch 
v meste. Súčasná generácia je vychovavaná v nespo-
četnom množstve infomácií a podnetov, pričom pria-
mym dôsledkom toho je ich prirodzená potreba po 
intenzívnych zážitkoch a  vnemoch. Výrazný záujem 
o  rôzne druhy umenia, hudbu, architektúru, filmy, 
hry tieto potreby obyvateľom napĺňajú. Vznikajú ria-
dené, ale aj neriadené intervencie v mestskom pries-
tore, ktoré sú výsledkom ľudskej túžby po činnosti, 
aktivite, stope. v  niektorých prípadoch sa zaujíma-
vým faktom stáva prístup užívateľov k pavilónom po 
istom čase. do týchto priestorov sa opakovane vracia 
rovnaká skupina ľudí. Ich trvalý záujem prináša v nie-
ktorých prípadoch zvýšenú mieru zosobňovania sa 
s priestorom, formou vlastných detailov, ktoré akoby 
zobytňujú pavilón. dalo by sa povedať, že pavilón sa 
stáva ,,hobby izbou“ pre verejnosť. 

V úvahe nad pavilónom sa neviem ubrániť myšlien-
ke, že urbanisti v spolupráci s architektmi by mohli 
dopredu vytipovať miesta, v ktorých by mal pavilón 
intervenovať. Ak úlohou architektov a urbanistov je 

3 ¦ Schéma firemnej identity zdroj: Image a firemná identita
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okrem samotnej koncepcie verejného priestoru na-
vrhovať aj pozície pre verejné osvetlenie, mobiliár 
alebo vegetáciu, prečo by nemohli vytyčovať strete-
gické miesta vhodné pre pavilón? Mohol by to byť 
priestor, ktorý by plnil sociologickú úlohu a bol by 
komunikačným prostriedkom medzi verejnosťou 
a  mestskou správou. Predstavme si, že by pavilón 
mohol slúžiť ako priestor na diskusiu medzi obča-
nom a mestskými zástupcami o zámeroch investorov 
a pripravovaných projektoch v danej zóne.

Výskum
Hlavný cieľ výskumu sa sústreďuje na overenie účin-
ku pavilónu, respektíve sústavy pavilónov v systéme 
verejných priestorov ako iniciačného prvku sociál-
neho života v meste a jeho dosahu na imidž mesta. 
Parciálne ciele výskumu budú zamerané na analyzo-
vanie účinku pôsobenia pavilónu vo verejných pries-
toroch v  závislosti od ich polohy, funkcie a  formy. 
Vytvorenie pravidiel lokalizácie pavilónov v  rámci 
systému verejných priestorov. 

Metodika výskumu
Vo výskume bude aplikovaná metóda skupinového 
rozhovoru frekventovane využivaná v reklame a mar-
ketingu, podrobne opísaná v publikácií Psychológia 
reklamy.10 Pokusíme sa aplikovať túto metódu s cieľ-
om zistiť očakávania viažuce sa k intervencii pavilónu 
vo verejnom priestore. Spomínanú metódu, ako tvrdí 
J. Vysekalová je vhodné využiť na riešenie problémov, 
akými sú:

 – objasnenie postojov a spôsobov správania 
 – posudzovanie očakávaní týkajúcich sa výrobku
 – zistenie rôznych koncepčných pohľadov na výro-
bok, balenie, propagačné koncepcie

 – testovanie propagačných prostriedkov a koncepcií

Výber respondentov prebehne na základe rekru-
tačného dotazníka, ktorý zabezpečí splnenie kritérií 
na výber cieľovej skupiny. dotazník bude obsahovať 
základné údaje o  veku, pohlaví, vzdelaní, bydlisku 
i otázky viažuce sa k predmetu výskumu. na základe 
dotazníka sa vyberie 12 respondentov, s ktorými pre-
behne skupinový rozhovor. Rozhovor sa bude konať 
najmä v popoludňajších hodinách, potrvá dve hodiny 
a prebehne v priestoroch Fakulty architektúry. Z dô-
vodu detailného analyzovania výsledkov a možnosti 
zachytenia čo najviac informácií a  reakcií skupino-
vého rozhovoru bude počas jeho trvania prebiehať 
videonahrávanie.

1. Respondentom predložíme rovnakú 3d vizuali-
záciu modelového riešenia, do ktorého osadíme pa-
vilón v rôznych miestach a v rôznej intenzite. Každý 
respondent bude mať rovnaký počet variantov, kto-
ré dopredu pripravíme. Úlohou respondentov bude 

vyhodnotiť, ktorá poloha v  rámci jednotlivých vari-
antov je najvhodnejšia na umiestnenie pavilónu. 

2. v druhej časti budú mať respondenti za úlohu 
vybrať variant z  predpripravených 3d modelov for-
mu, tvar, ktorý by podľa ich názoru mal reprezento-
vať pavilón.

3. Tretia časť bude spočivať vo výbere funkcie(í), 
ktoré by mali byť súčasťou pavilónu.

4. Štvrtá časť sa zameria na výber kombinácie fa-
rieb z predpripravenej farebej škály. Metóda má ob-
jasnit‘ očakávania a požiadavky súvisice s pavilónom. 
Má ponúknuť zistenie rozličných koncepčných poh-
ľadov na pavilón a  jeho lokalizovanie, formu, tvar, 
funkčnosť a farebnosť. Pomocou tejto metódy sa po-
kúsime naplniť ciele výskumu. 

Záver
Príspevok sa venuje ôsmim problémom paviló-
nu a  metodike, ktorá bude aplikovaná vo výskume. 
Možeme zhrnúť, že pavilón je jedným z prvkov mest-
ského dizajnu, ktorý významným spôsobom oboha-
cuje verejný priestor. Mestský dizajn je nevyhnutnou 
súčasťou vizuálneho štýlu mesta. Súčasný vzrastajú-
ci záujem o skvalitňovanie verejných priestorov jed-
notlivých krajín prináša zvýšenú pozornosť zamera-
nú na jednotnú koncepciu, ktorá môže byť výsledkom 
cielenej marketingovej stratégie mesta. v príspevku 
sa dotýkame niektorých problémov súvisiacich s na-
vrhovaním pavilónu do verejných priestorov.
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Medzivojnové obdobie dvadsiatych  – tridsiatych 
rokov 20. storočia v  Československu možno nazvať 
dobou poznačenou spomienkami na éru monarchie 
a súčasne presvietenou nadšením mladej demokracie 
nového štátu. Mladá krajina si hľadala svoje mies-
to na mape Európy nielen v politickom zmysle slova, 
ale vlastným architektonickým prejavom smerovala 
k  rovnocennému začleneniu do diania moderného 
sveta. v období medzi dvoma svetovými vojnami bolo 
Československo jednou z mála krajín Európy, kde sa 
funkcionalizmus stal všeobecne akceptovaným a do-
konca priamo uznaným za oficiálny architektonický 
prejav štátu. Bol zároveň architektonickým štýlom, 
ktorý hlboko a komplexne ovplyvnil doslova každo-
denný život v krajine. 

Československá republika mala po roku 1918 tri 
ťažiskové mestské centrá: Prahu, Brno a Bratislavu. 
v priebehu prvého desaťročia existencie samostatné-
ho štátu mestá všeobecne zaznamenávali dramatický 
nárast obyvateľstva, na Slovensku to bola predovšet-
kým Bratislava. Vznikali celé nové štvrte a do centier 
s historickým rázom prenikala moderná architektúra 
so svojou novátorskou klímou. 

Veľký prílev obyvateľstva do Bratislavy po roku 
1919 a vytvorenie celoslovenských, štátnych orgánov 
a  inštitúcií podmienilo rozvoj stavebníctva a  mest-
skej dopravy. Celkový rozvoj následne vyvolal aj ne-
vídaný vzrast remeselníckych živností a obchodov.1

Bratislava ako ťažiskové centrum krajiny v danom 
období sústreďovala najaktuálnejšie dianie politic-
kého, spoločenského a kultúrneho života. Azda naj-
výraznejšie sa tu prejavili moderné architektonické 
trendy a  v najväčšej miere aplikovali progresívne 
technické a stavebné postupy. 

V rámci enormného množstva realizácií zanecha-
la moderná architektúra obrovský počet stavieb vy-
tvorených na obchodné účely. Popri nových inte-
riérových riešeniach vykazovali obchodné výklady 
a celé portály predajní moderný, jednoduchý dizajn 
a  vysoké majstrovstvo spracovania. Priestory inte- 
riérov predajní, kaviarenských zariadení, obchodných 
domov spolu s ich priečeliami, výkladmi, vstupnými 
portálmi a pasážami sa prejavili ako charakteristickí 
nositelia inovatívnosti a výrazným podielom prispie-
vali k dramatickému prerodu obrazu mestských ulíc. 

Ich modernosť okrem formálnych prejavov spo-
čívala aj v  aplikácii novodobej techniky a  materiá-
lov, kde významnú úlohu zohrával trojuholník vzá-
jomných vzťahov medzi investorom, architektom 
a dodávateľom. 

Problematiku tohto dobového obchodného parte-
ru možno vnímať ako samostatný typologický, tech-
nický a  umelecký fenomén poukazujúci na prínos 
a použitie najnovších technických prostriedkov v pre-
pojení s evolúciou nárokov modernej estetiky doby. 

nová estetika modernosti
Obchodný parter dvadsiatych a tridsiatych rokov  
20. storočia v Bratislave
Soňa Ščepánová
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Moderné centrum
Medzivojnové obdobie je teda charakterizované mo-
dernizáciou spoločnosti, konštituovaním autentickej 
domácej architektonickej scény, spolu s  prienikom 
nových stavebných typov, postupov a  materiálov. 
Spomínané obdobie sa tiež s  obľubou označuje za 
„zlatý vek“ slovenskej architektúry.2

V Bratislave vedľa historického jadra vznikalo nové 
komerčné centrum moderného mesta na námestí re-
publiky (v súčasnosti námestie SnP), kde v priebehu 
tridsiatych rokov vplyvní stavebníci krajiny realizo-
vali svoje stavebné zámery a  vnášali do mestského 
prostredia nielen modernú architektonickú kultú-
ru, ale aj modernú podnikavosť. Rozľahlé námestie 
opustilo pôvodnú nízku zástavbu a sebavedomá re-
prezentatívna architektúra funkcionalistických pa-
lácov vytvorila mestskému priestoru novú mierku. 
v  duchu stavebného optimizmu boli použité kon-
štrukčné a  technologické novinky – oceľobetónový 
skelet, sklobetónové stropy, presklené fasády a  pú-
tavé svetelné efekty. nie náhodou bolo námestie 
republiky následne označované za „výkladnú skriňu 
republiky”.3

dramatický vstup modernej architektúry so svie-
tiacimi pásmi a  s inovatívnym stvárnením parte-
ru v  tesnej nadväznosti na historický uličný výraz 
znamenal dom služby Baťa (Vladimír Karfík, 1930). 
najavantgardnejší počin v  prostredí námestia a  aj 

v kontexte slovenskej architektúry predstavuje stav-
ba Mestskej sporiteľne (Juraj Tvarožek, 1931) s prvou 
zavesenou fasádou z opaxitového skla a pasážou s ob-
chodmi v parteri. v jej tesnej blízkosti neskôr vznikol 
Palác Luxor poisťovne Legie na Štúrovej ulici (Jan 
Víšek, 1938). Prvá výšková stavba v krajine, obchodný 
a obytný dom Manderla (Christian Ludwig, Emerich 
Spitzer a Augustín danielis, 1935), mala moderný va-
riant podlubia a organicky zakrivenú pasáž so vstup-
mi do menších prevádzok. nadväzovala na priľahlú 
Centrál pasáž (Endre Szőnyi, Franz wimmer, 1928) 
s dvoma podlažiami obchodov a so zaklenutým sklo-
betónovým stropom. na protiľahlej strane námestia 
postupne vyrástli tri družstevné domy (Emil Belluš, 
1934 – 1939), ktoré ponúkali komplex priestorov 
s  obchodmi a  kaviarňami prepojenými pasážami. 
v  centrálnej polohe námestia budova obchodného 
domu Babka a Brouk (Christian Ludwig, 1936) obo-
hatila uličný priestor o predsadené hmoty elegant-
ných presklených vitrín s  typicky zaoblenými náro-
žiami. Zoznam funkcionalistických stavieb v  hornej 
časti námestia dopĺňa kancelársky a obchodný dom 
Orion (desider Quastler, 1931) s podsvietenou skle-
nenou fasádou a obchodný a obytný dom s pasážou 
vedúcou až na Obchodnú ulicu (Josef Konrad, 1934). 

Vlna novátorskej architektúry sa plynulo prenies-
la aj na už spomínanú priľahlú Schöndorfskú (v sú-
časnosti Obchodnú) ulicu, kde sa kontrast medzi 

Dom služby Baťa v Bratislave – cez deň  
a za nočného osvetlenia, autor Vladimír Karfík, 1930  
(zdroj: Slovenský staviteľ, 1931)
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pôvodným a moderným v stavebnom štýle, v dizajne 
parteru a  vďaka novej regulácii mesta aj vo výško-
vej hladine, prejavil azda najmarkantnejšie. Hrdými 
reprezentantmi novej estetiky boli obchodný dom 
Schön (weinwurm, Vécsei, 1934), obchodný a bytový 
dom Fehér (desider Quastler, 1932 – 1935) a bytový 
dom s Royko pasážou (Ernst Steiner, 1931). 

Prvá stavba celá venovaná výhradne obchodným 
účelom bola v  Bratislave postavená už v  rokoch 
1928  – 1929. Brnenský architekt Jan Víšek pre ob-
chodný dom spojených UP závodov (v súčasnos-
ti po prestavbe a  nadstavbe budova Tatrabanky, 
Štefánikova ulica) navrhol progresívny, maximálne 
otvorený celosklenený parter členený sústavou pilie-
rov, kde mizla hranica interiéru a prezentovaný náby-
tok sa vnášal priamo „na ulicu”. 

Tento najužší a  najreprezentatívnejší výber rea-
lizovaných stavieb s  obchodnými účelmi približuje 
obraz celkovej dobovej situácie v Bratislave. V dvad-
siatych  – tridsiatych rokoch 20. storočia postupne 
vznikal komplex príťažlivých mestských priestorov 
s  modernou architektúrou veľkomestského výra-
zu, ktoré spolu s  historickým centrom vytvárali lá-
kavé prostredie nielen na obchodné a  pracovné zá-
ležitosti, ale aj na oddych v podobe vyhľadávaného 
bratislavského „korza”. Parter s  množstvom obcho-
dov, kaviarní, reštaurácií sa tak stal stálou expozíciou 
a školou vkusu a spoločenského štýlu.

Nová technika, nové materiály, nová estetika
Vďaka všeobecnému rozvoju vedy, techniky a  celej 
spoločnosti, a  tým vzrastajúcemu počtu a  rôznoro-
dosti druhov tovaru vznikala potreba nového spô-
sobu obchodovania a prezentovania tovaru v nových 
priestoroch. Premeny obchodov, od malých predajní 
až po veľké obchodné domy, vniesli nové mestotvor-
né prvky – výklady, vstupné portály, vitríny, firemné 
označenia a zákonite sa prejavili aj v premene mest-
ského prostredia. do ulíc tridsiatych rokov 20. storo-
čia sa postupne preniesla poézia novej estetiky skla, 
svetiel aj nových materiálov.

Idey moderny našli úrodnú pôdu v pragmatickom 
myslení obchodníkov možno najmä vďaka univer-
zálnym heslám: racionalizmus, účelnosť, ekonómia. 
Možno to bol však práve príťažlivý estetický účinok 
spojený s vyššou atraktivitou pre potenciálneho zá-
kazníka, ktorý viedol k  značnému počtu prestavieb 
exkluzívnejších menších obchodov v  druhej polovi-
ci dvadsiatych rokov. Zámerom bola celková trans-
formácia vzhľadu zo starosvetského výrazu bývalej 
monarchie na osviežujúce, komfortné, priestranné 
a veľkoryso presvetlené predajné priestory. 

Viditeľné zmeny sa diali v interiéroch predajní, kde 
tradičné delenie obchodu vystriedal jediný otvorený 
a prehľadný priestor zariadený v duchu minimalizá-
cie a  oprostenia od všetkých dekoratívnych zbytoč-
ností a  neúčelných foriem. Pod vplyvom predstáv 
„neue Sachlichkeit” (novej vecnosti) sa uprednost-
ňovalo praktické a  súčasne efektné zariadenie, kde 
hlavný tón začal udávať pochrómovaný rúrkový ná-
bytok s pocitom odľahčenosti a vzdušnosti.

na povrchu podláh sa okrem klasickej dlažby ob-
javili umývateľné gumené podlahy a xylolit ako ma-
nifest moderných hygienických požiadaviek. Začal sa 
klásť dôraz na dostatočne intenzívne osvetlenie hl-
bokých predajných priestorov, ktoré sprostredkúvali 
rozmerné výklady, ako aj osvetľovacie telesá atypo-
vé či katalógové, premyslene rozmiestnené priamo 
v  obchode aj vo výkladoch. Výklady sa stali mies-
tom na pútavé inštalácie tovaru a svojimi svetelný-
mi efektmi a živou farebnosťou vstúpili do tradičnej 
scény ulíc mesta.4

V oblasti parteru sa „nová estetika” prejavila naj-
markantnejšie: v  dizajnových riešeniach výkladov 
a  celkových priečelí predajní. Modernizácia už exis-
tujúcich obchodov spočívala v nahradení tradičných 

Obchodný dom BB v Bratislave – cez deň a za nočného 
osvetlenia, autor Christian Ludwig, 1936 (zdroj: Forum, 1936)
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masívnych drevených výkladných skríň vysokými 
transparentnými sklenenými výkladmi v  antikoro-
vých rámoch. dômyselné konštrukcie výkladných 
skríň s  rozmernými sklenými tabuľami, umožňujú-
cimi výhľad do interiéru predajne, kamenné, skle-
nené, keramické obklady a v neposlednom rade na-
svetlené firemné nápisy a  neónové pásy sa stali 
základným identifikačným znakom moderného ob-
chodu. Samozrejmosťou bolo tiež uplatnenie uš-
ľachtilých materiálov (travertín, mramor, onyx, 
bronz, chrómová oceľ, sklo, opaxit) a  solídnych de-
tailov, ktoré sú oceňované najmä pri priamom fyzic-
kom kontakte. 

Všeobecné poznanie, že samotný „portál” a archi-
tektúra priečelia sa môže súčasne stať veľmi účin-
nou a permanentnou reklamou firmy, viedlo násled-
ne k  jeho pretransformovaniu do vizuálneho jazyka 
parteru mesta. Aj z  tohto dôvodu sa postupne zvy-
šoval počet profesionálnych návrhov a  realizácií 
v prospech architektov.5 Priečelia obchodov sa zjed-
nocovali v  princípoch jednoduchosti foriem, vec-
nosti konštrukcie a  prehľadnosti usporiadania, pri-
čom nové technické možnosti ponúkali stále krajšie 
a dômyselnejšie riešenia. 

Všetky spomínané novátorské činy boli umožne-
né vďaka rapídnemu vývoju v  oblasti techniky, no-
vých stavebných postupov, vývoja nových materiálov 
a inovatívnemu narábaniu s tradičnými materiálmi. 

napríklad použitie oceľobetónovej skeletovej kon-
štrukcie s veľkými rozponmi dávalo k dispozícii voľný 
a variabilný pôdorys, súčasne oslobodzovalo budovu 
od nosných obvodových stien, ktoré mohli nahradiť 
ľahké presklené zavesené fasády. Vzniklo nové poja-
tie priečelia, kde už nedochádzalo k rozlíšeniu nesúce 
od neseného, krehké opaxitové závesy pocitovo od-
ľahčovali celú stavbu a vizuálne sa otvárali k parteru. 

Moderné technické prostriedky – nové nástroje 
a výrobné procesy – ovplyvňovali samotnú materiá-
lovú bázu, jej rozvoj a využívanie. Odvážne rozmery 
hladkých sklenených tabúľ výkladov s elegantne za-
oblenými presklenými nárožiami boli realizovateľ-
né jedine zásluhou novonadobudnutých zručností 
sklárskych výrobcov.6 Kalené a  farbené sklo (opaxit, 
miropak) sa začalo intenzívne využívať nielen na ob-
klady fasád, ale aj celých interiérov. Iný druh skla – 
sklobetón, našiel svoje najefektnejšie uplatnenie 
v populárnych pasážach a ich presvetlených stropoch 

a  podlahách. Veľkú obľubu sklobetónových tvárnic 
dokladá široká ponuka ich rozličných tvarov a vzorov 
ponúkaných výrobcami (firma duplex). 

Ďalšou novinkou v  materiálovej oblasti sa stala 
gumená podlahová krytina, ktorá zo stránky funkč-
nej – bezhlučná, hygienická, ako aj estetickej – široká 
škála farieb a vzorová variabilita, nadovšetko napĺňa-
la propagované predstavy o  moderných životných 
priestoroch (napr. značka Terra-gomme). na rozdiel 
od súčasnosti, nachádzala uplatnenie nielen v pries-
toroch komerčných a verejných, ale aj v reprezenta-
tívnych miestnostiach (ako napríklad kancelária ria-
diteľa) a v izbách súkromných bytov.

Bezozdobnú estetiku čistých rovných plôch archi-
tektúry ozvláštňovali podľa vzoru Adolfa Loosa fa-
rebné štruktúry prírodných kamenných obkladov 
v  interiéroch aj na fasádach budov. Popri mramore 
a  drahšom onyxe najpoužívanejším druhom kame-
ňa v našej proveniencii bol travertín, napríklad po-
pulárny zlatožltý z  kameňolomu v  Bešeňovej pri 
Ružomberku. Moderným spôsobom ťažby a  rýchlou 
dopravou sa tento materiál stal dostupným a  pre-
ferovaným doplnkom s vysokým výtvarným účinkom 
práve pri stvárňovaní vstupných portálov či celých 
priečelí obchodov.

Charakteristický prvok s  industriálnym pôvodom 
predstavoval ohýbaný rúrkový nábytok, ktorý do in-
teriérov vniesol prazákladný materiál technickej kul-
túry – oceľ. Svojimi nekonečnými tvarovými možnos-
ťami ovládol nielen byty, kancelárie a  obchody, ale 
v prenesenej forme aj dizajn detailov a celých častí 
na priečeliach a vstupoch do budov. 

novodobý výraz komerčného parteru dvadsia-
tych a  tridsiatych rokov 20. storočia podmieňova-
li rovnakou mierou popri používaných materiáloch 
aj moderné technické zariadenia stavieb. Ich rozší-
renie ostáva väčšinou prepojené s  rozvojom miest-
nej infraštruktúry – plynofikáciou a  elektrifikáciou. 
Spotreba elektrickej energie sa od jej zavedenia do 
Bratislavy v  roku 1902 v  medzivojnovom období 
niekoľkonásobne zvýšila. Svoj podiel na tom niesla 
azda vizuálne najcharakteristickejšia novinka – móda 
umelého osvetlenia a neónových reklamných prvkov. 
Osvetľovacia technika napredovala pozoruhodnou 
rýchlosťou, poháňaná túžbou po svetle a  hygiene, 
ako aj náročnejšími požiadavkami na tvar, funkč-
nosť a  efektivitu. Schopnosť a  zručnosť sklárskych 

Pohľad na vstupný priestor s predsadenými 
výkladmi obchodného domu BB – v roku 1936 
a dnes (zdroj: Forum, 1936 a foto autorky)



dOKTORAndSKý VýSKUM

48 ALFA 03 ¦ 2011

výrobcov formovať sklo do potrebných kvalít takis-
to prispievali k  zdokonaľovaniu svetelných zdrojov. 
Rôzne druhy lámp a spôsoby priameho a nepriameho 
osvetlenia sa používali nielen v interiéroch, ale aj na 
efektné nasvetlenie tovaru vo výkladoch. 

Osobitnou kapitolou je fenomén neónu a  jeho 
uplatnenie predovšetkým na priečeliach budov. Prvá 
svietiaca trubica zažiarila síce už v roku 1898, avšak 
prvý nápis na budove sa objavil až o  vyše dvadsať 
rokov neskôr v Paríži. Spočiatku boli neónové zaria-
denia inštalované na už existujúce budovy. Koncom 

dvadsiatych rokov sa svetelné značenie a podsviete-
nie fasád začali kreatívne integrovať už do návrhu bu-
dovy, predovšetkým pri kinách a obchodných domoch 
– akoby sa zo svetla v architektúre stal další staveb-
ný materiál. Potenciál umelého osvetlenia najlepšie 
zodpovedal aj rázu reklamy, o  jeho účinky sa v  ar-
chitektonickej koncepcii opieral Vladimír Karfík aj 
desider Quastler. v  tridsiatych rokoch 20.  storočia 
Bratislava získala domy s  dvojakou tvárou, dennou 
a nočnou, a rušný večerný život s veľkomestských ná-
dychom z nej vytvoril modernú „City”.7

Ďalším určujúcim, hoci skrytým, technickým za-
riadením bolo viacero druhov ústredného vykurova-
nia. Takto zabezpečený tepelný komfort užívali nie-
len veľké obchodné domy (v budove Brouk a Babka 
boli dokonca nainštalované stropné žiariče), ale 
aj majitelia predajní v  polyfunkčných objektoch. 
dostatočné vykurovanie priestorov umožňovalo 
zväčšovať a  rozširovať plochu presklených výkladov 
a „stransparentňovať“ tým deliacu líniu medzi inte-
riérom a uličným prostredím.

So zvyšujúcimi nárokmi na vybavenie výkladných 
skríň automaticky dochádzalo aj k  zdokonaľovaniu 
kovaní výplní výkladov a  ich celých rámových kon-
štrukcii. Súčasťou výkladov a  vstupov boli aj sťa-
hovacie kovové mreže či rozličné textilné markízy. 
v tejto oblasti medzi výrobcami vynikala najmä bra-
tislavská zámočnícka firma Kraus, ktorá produkovala 
unikátne patentované oceľové okná, ako aj zárubne 
a výkladové dielce vynikajúcej kvality. 

Popri autorských návrhoch architektov úloha vý-
robcov a  dodávateľov pri realizácii projektu patrila 
k dôležitým faktorom ovplyvňujúcim výslednú kvali-
tu stavby. v časopise Forum sa tradične udávali mená 
firiem, ktoré sa podieľali na predstavovanej novo-
stavbe či realizácii obchodného portálu. Z  firiem 
s  bratislavským zázemím sa najviac zviditeľnili ok-
rem spomínanej firmy Kraus aj firma Kornfeld v do-
dávaní celých konštrukcií výkladov, firma Vitrage sa 
špecializovala na presklené fasády a obkladanie stien 
sklom. Známa stavebná firma Kreybirg a Kiszela rea-
lizovala kamenné obklady, firmy Terrazzo, J. F. Leng 
a  Granito sa zaoberali kladením podláh. v  inštalá-
cii svetelnej techniky sa popri domácej firme Ekro 
Bratislava úspešne realizoval pražský dodávateľ 
Franta Anýž s predajňou v budove hotela Palace na 
Obchodnej ulici. nábytok a zariadenie obchodov ok-
rem početných domácich výrobcov zabezpečovali aj 
spojené U. P. závody a firma Mücke Melder.

Pohľad do pasáže Roľníckeho domu v Bratislave,  
autor Emil Belluš, 1934 – 1936 (zdroj: Forum, 1936)
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Záver
Obchodný parter objektov medzivojnového obdo-
bia vniesol charakteristické črty mestského spô-
sobu života s  neopakovateľným pocitom novosti 
a modernosti. Je to architektonický fenomén, ktorý 
v  previazanosti technického a  komerčného rozvoja 
a  architektonického a  dizajnového vyjadrenia vypo-
vedá špecifickým spôsobom o období svojho vzniku. 

Súčasne však ide o veľmi krehkú a zraniteľnú sfé-
ru modernej architektúry, ohrozovanú postupnými 
prestavbami a zánikom jednotlivých objektov. k stra-
te architektonických, estetických, ale aj technických 
hodnôt nemalou mierou prispieva neznalosť, ako aj 
diskontinuita vlastníckych vzťahov. Takýmto spôso-
bom boli donedávna mramor a travertín nahrádzané 
keramickou dlažbou a lesklým plechom, bronz a leš-
tená oceľ hliníkom. dokumenty aj dochované realizá-
cie pritom dokladajú pretrvávajúcu vysokú technickú 
aj dizajnovú úroveň priečelí a výkladov obchodov . 

Odborná literatúra a spracovanie dejín architektú-
ry 20. storočia, konkrétne medzivojnového obdobia 
na Slovensku, sa venuje tejto špecifickej oblasti ar-
chitektonickej produkcie len okrajovo. v  súhrnných 
publikáciách sa objavujú len čiastkové uchopenia 
v  rámci prezentácie najvýznamnejších architekot-
nických diel. Pri zamyslení nad celistvosťou kultúr-
no-historického odkazu sa pritom obchodný parter 
spolu s  interiérmi obchodov javí ako neoddeliteľná 
súčasť moderných miest a patrí k priamym dokumen-
tom hospodárskej a kultúrnej prosperity spoločnosti.

1 V októbri 1918 bolo v Bratislave 299 evidovaných 
malovýrobných prevádzok a veľkých priemyselných závodov 
a asi 450 obchodov rôzneho typu. v máji 1930 tento počet 
stúpol na 2 655 obchodov, z toho 244 veľkoobchodov, 
2 187, 1 624 dielní a 96 tovární. In: Lehotská, d., Pleva, J. 
(Ed.): dejiny Bratislavy. Bratislava, Obzor 1966, s. 361.
2 ŠLACHTA, Štefan: Moderné hnutie na Slovensku. 
Avantgarda medzivojnového obdobia. Katalóg výstavy, 
Sng, dOCOMOMO Slovakia, Bratislava 1996, s. 11.
3 MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra na Slovensku. 
Stručné dejiny. Bratislava, Slovart 2006, s. 150.
4 nakoľko vzrástla dôležitosť a využitie výkladov ako 
medializačných plôch dokresľujú napríklad články o aranžovaní 
výkladov, správnej a zaujímavej prezentácie tovaru podľa 
aktuálnej sezóny či príležitosti, v ilustrovanom mesačníku pre 
úspešné podnikanie Typ (vychádzal od roku 1926 v Prahe). 
5 B.Sz.: neue geschäftsportale. In: Forum, roč. 1935, s. 271 – 279.
6 Zrkadlové sklo v stavebníctve. In: Slovenský 
staviteľ, roč. 1931, s. 226.
7 KARFÍK, Vladimír: dom služieb Baťa v Bratislave. 
In: Slovenský staviteľ, roč. 1931, s. 210.

1 ¦ Reklama bratislavskej firmy predávajúcej 
sklobetónové tvárnice (zdroj: Slovenský staviteľ, 1935) 
2 ¦ Priečelie obchodu s kravatami, autori 
F. Weinwurm a I. Vécsei (zdroj: Forum, 1931)
3 ¦ Reklama firmy Vitrage, Bratislava (zdroj: Forum, 1937) 
4 ¦ Stránka z katalógu nábytkovej firmy Slezák  
(zdroj: Múzeum obchodu v Bratislave) 
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Architektúra divadiel v strednej Európe  
za hranicami každodennosti
Jana Pohaničová

Architektúra divadelných budov bola 
vždy prestížnou záležitosťou  – v  mi-
nulosti i  v súčasnosti. naprieč storo-
čiami sa v  mimoriadnej rozmanitosti 
jej foriem zrkadlili aktuálne slohové 
či štýlovo-typologické a  konštrukčné 
výboje architektúry, honosná repre-
zentácia, dôstojnosť i  noblesa či oká-
zalý dekór, ale aj rýdzo pragmatic-
ké požiadavky na technické riešenie 
i prísne hľadiská bezpečnosti a požiar-
nej ochrany. Ani tie im však neubrali 
na punce výnimočného typologické-
ho druhu, naopak, stali sa meradlom 
pozoruhodného skĺbenia a  vzájomnej 
symbiózy architektonických a umelec-
kých determinantov s  determinantmi 
konštrukčno-technickými. 

Aj  pohnútky, ktoré viedli k  výstav-
be stánkov kultúry nezriedka reflek-
tovali aktuálne spoločensko-politic-
ké a kultúrne dianie, alebo sa priamo 
stali výpoveďou o  stave spoločnosti 
i  vyspelosti kultúry ducha, nesúc čas-
to i  rozmer vyšší, národný. Za archi-
tektúrou divadelných budov však tre-
ba hľadať aj samotných architektov či 
staviteľov, veď získanie takejto prestíž-
nej zákazky bolo predovšetkým obra-
zom talentu a invencie ich tvorcov, ale 
aj podnikateľských schopností a ume-
nia vzájomnej komunikácie s  umelca-
mi, remeselníkmi i  stavebnými firma-
mi. Ich osvietený dialóg sa takmer vždy 
stal zárukou výnimočnej architektonic-
kej kvality.

Vzájomná kooperácia a hľadanie spo-
ločných súvislostí sa stali aj základom 
medzinárodného projektu, mapujúce-
ho fenomén divadelnej architektúry 
v strednej Európe pod gesciou pražské-
ho divadelného ústavu. Jedným z jeho 
výsledkov sa stala aj pozoruhodná 
publikácia Beyond everydayness theat-
re architecture in central Europe (The 
national Theatre, Prague 2010, vyda-
né v  anglickom jazyku), na ktorej par-
ticipovali odborníci z  Česka, Rakúska, 
Maďarska, Poľska, zo Slovinska a Slo-
venska pod vedením hlavného edito-
ra Igora Kovačeviča. Jednotlivé krajiny 
tu zastupovali národní koordinátori 

projektu: Ondřej Svoboda (AT, CZ), At-
tila Szabó (HU), Monika Jarzyna (PL), 
Ivo Svetina (SL) a Viera dlháňová (SK).

Hlavnou ideou tejto rozsiahlej tak-
mer 600-stranovej publikácie s  vý-
pravným fotografickým sprievodom 
a  pomerne bohatou plánovou do-
kumentáciu sa stala jednota z  roz-
manitosti, dekódovaná ako hľada-
nie spoločných architektonických čŕt 
a  jednotiacich princípov tohto špeci-
fického typologického druhu na teritó-
riu strednej Európy. defilé divadelnej 
architektúry je tu podané vo viacerých 
kapitolách najskôr v  širšom kontexte 
vývoja divadiel ako špecifického typu 
priestoru cez syntetickú charakteris-
tiku vývoja architektúry divadelných 
budov v jednotlivých krajinách so všet-
kými jej regionálnymi odtieňmi a spo-
ločensko-politickým či kultúrnym po-
zadím až po podrobný chronologicky 
zostavený prehľad divadelnej architek-
túry – od najstarších dodnes zachova-
ných divadelných budov po najnovšie 
realizácie. Takto široko postavená kon-
cepcia umožnila postrehnúť nielen 
štýlovo-typologické premeny, ale aj 
spoločné znaky i  vzájomné odlišnosti, 
pozitíva, ale aj negatívne tendencie vo 
výstavbe divadiel, ako boli napríklad 
megalomanské koncepcie socialistic-
kých domov kultúry. Jednotlivé témy 
(najstaršie divadlá, národné divadlá, 
mestské divadlá, divadlá národnost-
ných menšín, modernistické tenden-
cie a  povojnová architektúra, redefi-
nícia divadelného priestoru v  období 
demokratických zmien či alternatívne 
scény), zoskupené do kapitol vytvára-
jú celistvú mozaiku, podávajúcu kom-
plexný príbeh divadelnej architektúry 
v jeho rozmanitosti.

Autorky textu o divadelnej architek-
túre na území Slovenska – Henrieta 
Moravčíková a Viera dlháňová – vstú-
pili do tejto mozaiky jednak synteticky 
poňatou štúdiou vývoja našej divadel-
nej architektúry a  tiež charakteristi-
kou jednotlivých dodnes zachovaných 
divadelných budov na Slovensku. Tie 
sa stali súčasťou rozsiahleho katalógu 

divadelnej architektúry v strednej Eu-
rópe, ktorý obsahuje bohaté infor-
mácie o  sedemdesiatich troch im-
pozantných chrámoch kultúry. Ich 
symbolická prehliadka či defilé sa za-
čína na našom území v kontexte obdo-
bia rokov 1792  –  1811 Empírovým di-
vadlom v Hlohovci a končí sa periódou 
1993 – 2010 novostavbou Slovenského 
národného divadla v Bratislave. Spolu 
zahŕňa jedenásť divadelných budov 
rôzneho typu, ktorých komplexnú cha-
rakteristiku a stavebné dejiny dopĺňa-
jú v rámci poslednej kapitoly aj osobit-
né druhy divadelných scén ako domy 
kultúry, open-air divadlá, alternatívne 
scény či architektonické súťaže, zastú-
pené aj príkladmi zo Slovenska. Obi-
dve autorky v textoch obohacujú dote-
rajšie poznatky o architektúre divadiel 
na území Slovenska  o stredoeurópsky 
rozmer a ponúkajú nový uhol pohľadu, 
ktorý naznačuje perspektívy a vízie ces-
ty, po ktorej sa bude uberať tento ty-
pologický druh ruka v ruke s umením, 
ktoré prezentuje aj v budúcnosti. 

Toto posolstvo je napokon čitateľ-
né aj v celej knihe. Zdôrazňuje ho v sa-
motnom predslove i  významný poli-
tik, štátnik, umelec a dramatik Václav 
Havel, ktorý dokumentovanie a  inter-
pretovanie historického vývoja diva-
delnej architektúry v  strednej Európe 
vidí v  kontexte politického a  kultúr-
neho diania, vnímajúc aj  regionálne 
tradície a  diverzitu národov i  kultúr, 
ktoré k  stredoeurópskemu priestoru 
prislúchajú. 

V knihe sú predstavené nasledujúce  
divadlá na Slovensku: 
Empírové divadlo v Hlohovci; Slovenské 
národné divadlo (historická budova) 
v Bratislave; Slovenské komorné divadlo 
Martin; Štátne divadlo Košice; Štátna 
opera v Banskej Bystrici; Mestské divadlo 
v Žiline; Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava 
v Bratislave; Štúdio L + S v Bratislave; 
Jókaiho divadlo v Komárne; divadlo Andreja 
Bagara v nitre; Slovenské národné divadlo 
(nová budova) v Bratislave; Istropolis 
v Bratislave a divadlo Aréna v Bratislave

RECEnZIA

Igor Kovačevič (chief editor): Beyond 
everydayness theatre architecture in central 
Europe / Architektúra divadiel v strednej 
Európe za hranicami každodennosti 
The National Theatre, Prague 2010, 
vydané v anglickom jazyku. 598 s. 
ISBN 978-80-7258-364-5
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Fenomén Baťa –  
Zlínska architektúra 1910 – 1960
Mária Topolčanská

Autorka výstavy Ladislava Horňákova 
predstavila v Bratislave Zlínsku archi-
tektúru 1910 – 1960 pod silným náz-
vom Fenomén Baťa. Tento zjav na sve-
tovej spoločenskej scéne (ekonomickej 
a  architektonickej špeciálne) nepres-
táva byť plný podnetov na skúmanie 
a  pozorovanie zvláštnych súvislostí. 
Je rovnako fascinujúce sledovať a sna-
žiť sa pochopiť vzťah spoločnosti v krí-
ze a  motivovaného jednotlivca, vďaka 
ktorému tento fenomén najprv vznikal 
a  síce relatívne krátko, ale intenzív-
ne rozkvital z  vnútra Československa 
v  globálnych dimenziách od dvadsia-
tych rokov 20. storočia do obdobia 
krátko po druhej svetovej vojne. 

Výstava v koncepcii Ladislavy Horňá-
kovej (Krajská galerie výtvarného umě-
ní ve Zlíně) a jej spoluautorky Radomí-
ry Sedlákovej (národní galerie Praha) 
sa striktne ohraničene zaoberá silnou 
a kompaktnou históriou prvých päťde-
siat rokov – a vizuálne rovnako výraz-
ne túto atraktívnu fázu prezentuje  – 
od veľkorozmerných fotografií, ktoré 
návštevníka vťahujú na miesto Zlína 
tridsiatych rokov z  vtáčej perspektívy 
pasažiera prvých výkonných lietadiel, 
ktorými bol sám Tomáš Baťa, zaklada-
teľ nadšený skoro ako svojím projek-
tom cez filmové ukážky reklám či pria-
mo historickými produktmi výroby.

Čím radikálnejšia bola koncepčná 
súdržnosť satelitov s materským mes-
tom Baťovho koncernu – so Zlínom – 
tým zaujímavejšie pre architektú-
ru a  urbanizmus ostávajú rozptýlené 
individuálne histórie týchto lokalít 
(na Slovensku Bošany, Batizovce-Svit 
a Baťovany-Partizánske, všetky na vý-
stave prezentované dobovými ilustrá-
ciami), ktoré sú materiálom na skúma-
nie v  dnešných živých mestách, ktoré 
v  rôznych svetových lokalitách prešli 
urbánnymi laboratóriami rôznych po-
litických režimov a rôzne sa vyvíjajúcej 
ekonomickej prosperity. 

Za unikáty výstavy možno považovať 
archívne materiály, najmä originálne 
výkresy (jednodomček ocenený v súťa-
ži v roku 1935, V. Karfík; jednodomček 

učiteľa, F. L. gahura, 1939; prehľadná 
mapa Zlína, V. Karfík, 1946) a stále naj-
úspešnejšie a dodnes živé objekty uni-
kátnych predvojnových a povojnových 
architektonických konceptov (projekt 
Správnej budovy č. 21, V. Karfík, 1938; 
mestských kúpeľov, V.  Karfík, 1946 – 
1948 či Kolektívny dom, 1947 – 1951, 
J. Voženílek). 

V kontraste s  veľkoplošnými foto-
grafiami vzbudzuje subtilita fotografií 
Spoločenského domu v  Otrokoviciach 
od Josefa Sudeka z  roku 1936 obdiv 
k  umeniu dobovej architektonickej 
fotografie.

Ak v  mnohých iných architektonic-
kých a urbanistických aspektoch máva 
naša periférna lokalita argument več-
ného dobiehania istých univerzálnych 
modelov, tento bádateľský projekt, 
výstava, a  najmä rovnomenná pub-
likácia vydaná v  Zlíne v  roku 2009, 
dokazujú, že aj toto prostredie bolo 
schopné vytvárať avantgardné mode-
ly, realizovať ich vysokými nárokmi na 
kvalitu a  efektívnosť stavania (čoho 
zárukou bol výber vtedajších najlep-
ších mozgov architektúry a urbanizmu) 
a v takto univerzálne vysokom štandar-
de ich zanechali ako zárodky nových 
miest rovnako na území bývalého Čes-
koslovenska ako inde vo svete. Kompa-
rácia súčasného status quo, rozptylu 
kvality a  evidentnej entropie fyzickej 
podstaty lokalít na Slovensku s  loka-
litami v  iných štátoch dáva možnosť 
presne definovať, do akej miery vieme 
hodnotu týchto moderných urbánnych 
štandardov uchovávať, respektíve ako 
ľahko ich dokážeme opúšťať. 

RECEnZIA
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Teóriu gaie začal vytvárať v  Kalifornii v  roku 1965 
dnes nezávislý vedec James Lovelock. Impulzom bolo 
pozorovanie viacerých prírodných katastrof a  ich 
vzájomných súvislostí na Zemi. gaia je v  princípe 
komplexný dynamický organizmus a  našou úlohou 
je pozorovať ho, porozumieť mu a  predpovedať, čo 
sa s ním môže stať. nastávajú zmeny a  to nezvrat-
né; už je neskoro plakať „nad rozliatym ľadovcom“. 
Jediné, čo je v  našich silách, je spomaliť globálne 
zmeny a za ušetrený čas sa prispôsobiť novým život-
ným podmienkam.

nevyhnutné zmeny nenastanú v  priebehu roka 
alebo desiatich rokov; prichádzajúce teplo udrie 
náhle a silno. Hoci planéta prebehla viackrát podob-
nými obdobiami otepľovania a ochladzovania, nikdy 
nie s  takým inteligentným druhom života, akou je 
ľudská civilizácia. navyše narastá intenzita slnečné-
ho žiarenia.

James Lovelock v  rozhovore pre BBC vysvetľu-
je svoj predpoklad poklesu obyvateľstva v priebehu 
100 rokov (zo súčasných 6,5 na 1 mld), na blížiacej 
sa neschopnosti zeme vyprodukovať náležité množ-
stvo potravy. Civilizácia pretrpí veľké záplavy, hla-
domory, avšak obyčajní ľudia sa prejavia hrdinsky vo 
svojich činoch.

Často konfrontujú jeho závery s  inštitúciou IPCC 
(International Panel on Climate Change). Tá síce 
oplýva dôveryhodnosťou, časom sa však odkrýva jej 
neschopnosť komplexne odhadovať a pozorovať. Jej 
výpočty sú výrazne pod-/pre-/dimenzované; topenie 
sa ľadovcov, oteplenie vplyvom skleníkových plynov 
(nepočítali s faktom, že ak sa ľadovec roztápa, nielen 
že sa zmenšuje objem chladiča, ale aj jeho povrch od-
rážajúci nemalú časť slnečných lúčov, a teda aj tepla, 
to značí, otepľovanie bude dvojnásobne väčšie, ako je 
výsledok v rovnici IPCC).

Čo sa týka obnoviteľných zdrojov energie, nie kaž-
dá krajina má rovnaké prírodné alternatívy. Podľa 
autora gaie riešením je energia jadra; v  budúcnos-
ti zrejme aj vodík. Pozitíva sú v  jej čistote, negatí-
va v strachu z povestného dymového hríbu. na utvo-
renie obrazu o  nebezpečnosti jadrových elektrární 
uvádza Lovelock dlho utajované pokusy jadrových 
výbuchov. Výbuch Černobyľu by sa mohol od origi-
nálu zopakovať každý týždeň a radiácia pokusov by sa 
tomuto množstvu vyrovnala. Výskyt rakoviny sa nap-
riek tomu náležitou mierou nezvýšil.

Ak je poznanie také dôležité, píše vedec: „… nero-
zumieme Zemi o nič viac než úhor oceánu, v ktorom 
pláva,“, napadá mi otázka, čo môžeme vedieť; vedieť 
všetko, a  teda mať šancu rozumne, analyticko-syn-
teticky a konečne vybrať z hypotéz a teórií správnu 
– realitu odzrkadľujúcu pravdu, zaberie viac než je-
den život. dá sa pre to žiť, ale je to len časť života 

(jednotlivec + spoločnosť + kozmos). nastáva tu aká-
si ambivalencia všemohúcnosti a bezvýznamnosti.

Vo všeobecnosti sa ľudia zhodujú v tom, že infor-
movanosť prináša do sveta poznania a  uvažovania 
človeka úplne nové svetlo. Odlišnosť názorov a  ví-
zií je fascinujúca: ešte nie je príliš neskoro spomaliť 
zmeny – už sme všetko stratili; viera v človeka – ob-
viňovanie ľudstva; viera v nové objavy a možnosti vý-
voja – dekadentné prežívanie zo dňa na deň – mož-
nosti –prídu, ale najprv sa človek musí adaptovať 
– veci sa vyriešia samy a my sa nemáme rozčuľovať, 
či ponáhľať k lepšej smrti.

novoobjavený tzv. slnečný cyklus trvá bežne 
12  rokov. Má svoje teplotné maximum a minimum. 
Teplotné sínusoidy vplyvom Slnka majú podľa ved-
cov omnoho väčšiu váhu než nejaký človiečik – čer-
víček ničiaci fosílne palivá a  produkujúci plyny za-
chytávajúce teplo. Posledné slnečné cykly sú však 
omnoho dlhšie, Zem sama sa pomalšie spamätáva 
z  „dočasného tepla“ a  my ľudia jej nepomáhame. 
Priam pod ňou pílime konár.

Zaujímavou novou oblasťou klimatológie, inžinier-
stva, ekonómie a celkovo ekológie je geoinžinierstvo. 
Jeho podstatou sú procesy proti globálnemu otep-
ľovaniu, obrovské projekty pôsobiace priamo (za-
chytávanie CO2) alebo nepriamo (zahnojovanie oce-
ánov); projekty narábajúce so slnečným žiarením, 
presmerovávania majú však nevýhody či nedostatky 
a  sú ostro kritizované. Pre veľkoleposť, náročnosť, 
možnú škodlivosť, našu neschopnosť predvídať do-
sah ani morálku ľudí. nepociťujeme takú motiváciu 
bez adrenalínu a výraznej hrozby.

Jedným z  vedcov, ktorí uverejňujú svoje te-
órie a  myšlienky na internete, je david Archibald. 
Predpokladá, že teplo súčasného slnečného cyklu sa 
pominie okolo roku 2016, nadíde ochladenie a zmen-
ší sa aj plocha poľnohospodárskej pôdy. Podľa neho 
je vytváranie oxidu uhličitého prospešné. Vysvetľuje: 
kedysi sa schyľovalo k  oveľa horšiemu otepľovaniu 
ako dnes, ohrozujúcemu rastlinnú ríšu. gaia však 
dala vznik ľadovým dobám, ktoré výrazne podpori-
li štart vývoja človeka. Tvrdí, že uhlík, kedysi ulože-
ný v  procese fotosyntézy do zeme v  podobe uhliči-
tanov a kryštalického uhlíka, je nevyhnutné navrátiť 
naspäť do atmosféry (dosiaľ sa to ľuďom podari-
lo len do 0,5 % požadovaného množstva). Bez CO2 
nadíde doba ľadová a až také ochladenie nechceme. 
S vtipom odmieta teóriu veľkého otepľovania: ak by 
k nemu došlo, skôr než sa utopíme, Slnko nás upečie.

david MacKay, profesor prírodnej filozofie na ka-
tedre fyziky v  Cambredgei, vo veľmi názornej, lai-
kom aj vedcom podávanej teórií, v  ktorej možno 
nájsť viacero kompatibilít s  Lovelockovou teóriou 
gaie, predkladá možnosti civilzácie (v  energetike, 

doprave, zmýšľaní samotnom). Množstvo CO2 vydýc-
hnutého jediným človekom (5,5 tony za rok) nabáda 
k spojeniu s Lovelockovým odhadom počtu obyvate-
ľov Zeme na konci 21. storočia. Pokles by znamenal 
spomalenie otepľovania (nie je to až také plus pre 
vízie vedcov typu Archibald). Tiež sa obracia na vo-
dík ako možné „zelené palivo budúcnosti“, na víziu 
elektrifikácie dopravy. Hovorí o fotovoltaických člán-
koch produkujúcich aj teplo, aj elektrinu vďaka ma-
lým arzenid-gáliovým jednotkám. na druhej strane 
si myslí, že „biopalivá nedávajú zmysel“. Presviedča 
neefektívnym ukladaním slnečnej energie do rastlín. 
navyše, plocha pre tieto rastliny je nielen obmedze-
ná, ale rezervovaná pre výživu človeka.

Michael Reynolds, „biotekt“ a bádateľ architektúry 
vraví, že architekt nie je shopný čeliť budúcnosti pre 
svoj narcizmus. Používa odpad a recykluje, ale čo je 
zaujímavé, jeho objekty „off-the-grid-homes“ (domy 
mimo sietí – inž.), prebúdzajú v ľuďoch vedomosť, že 
existuje možnosť výberu. Z  jeho biotektúry je zjav-
né, že na prežitie stačí málo. Ale niektoré sféry živo-
ta sú výdobytkom vývoja, evolúcie, inteligencie a je 
dôležité dostávať sa ďalej za horizont bez straty is-
tej úrovne. (Súčasne mať na vedomí komplexnosť či-
nov.) s víziou života v prírodnej a prirodzenej krajine 
sa núka rad otázok: Ako budú ľudia chodiť do práce? 
Bude práca rovnaká a bude stále v mestách? Prežijú 
mestá? Alebo už nebudú potrebné či žiadané? Je sú-
časťou vízie tohto biotekta len rozľahlá krajina obý-
vaná v takýchto domoch alebo symbióza miest a „vi-
dieka“? a čo s dopravou? High-tech alebo low-tech?

Architekt Richard Rogers o dizajne miest a objek-
tov. „Architektúra je o ľuďoch a fyzickom prostredí.“ 
„Architektúra v  sedemdesiatych rokoch nemala dô-
vod byť iná ako kocka. dnes si uvedomujeme, že na 
ňu vplýva prostredie; chceme, aby zachytávala slneč-
né žiarenie, zrážkovú vodu, aby využívala podzemné 
teplo a  chlad, aby sa prispôsobila vetrom.“ (Voľný 
preklad z  prednásky R. Rogersa na prednáške pre 
RSA; youtube.com)

Problémom miest je veľkosť, doprava a staré domy. 
Zo sociálneho hľadiska je cieľom mesto pre všetkých. 
Hlavnou úlohou je intenzifikácia a využitie „mŕtvych 
plôch a „brownfields“ tvoriace až 75 % plochy mesta. 
Prínosom sú kratšie vzdialenosti naozaj kompaktné-
ho mesta. do veľkej miery je to vecou prístupu kul-
túry: 78 % Japoncov chodí do práce na bicykli, 30 % 
obyvateľov Kodane takisto.

Možno aj podvedome majú z toho potešenie, lebo 
chápu všetky hladiny svojho výberu. Možno sú prvý-
mi prerodievajúcimi sa walsch-ovej vízie ľudstva no-
vej generácie, ktorá prejde prerodom k dobru, k tvo-
reniu a nie ničeniu. v konfrontácii s teóriou gaie sa 
vynára problém koncentrovanej rany. Aké veľké, silné 

Mysli globálne – konaj lokálne
James Lovelock – gaia vracia úder
Alena Bindzárová



ALFA 03 ¦ 2011 53

a intenzívne môže byť mesto, aby nespôsobovalo gaii 
ďalší úder?

Budúcnosť je azda v osobnom prístupe jednotliv-
ca vnímajúceho viacere úrovne svojho konania, av-
šak nie ako vstupný údaj, ale ako súčasť sebarefelxie, 
ktorá tak neobmedzuje spontánnosť neoddeliteľnú 
od človeka, ktorá mu dáva pocit života. a  ten chce 
ponúknuť svojim potomkom.

Budúcnosť bude niekde v mestách a domoch šet-
riacich čo najviac energie, vytvárajúc tak rezervu pre 
dojazd rozbehnutých globálnych zmien a  možnosť 
adaptácie života.

Budúcnosť je snáď aj v ľudstve, ktoré už ako súčasť 
gaie chce dobro pre všetkých – krajinu, živočíšstvo, 
rastlinstvo, atmosféru. Jeden pre druhého. 

ŠTUdEnTSKÉ REFLEXIE
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V blízkej budúcnosti budeme musieť podľa mnohých 
odborníkov čeliť vážnym problémom, ktoré spôsobu-
jeme ustavičným narastaním spotreby. v súčasnosti 
spotrebujeme o 25 % viac surovín, než je nám Zem 
schopná dať. Myslím, že sme doteraz brali a stále be-
rieme našu planétu ako neobmedzenú banku, ktorá 
nám bude stále len dávať, ale Zem rovnako ako banka 
skôr či neskôr bude chcieť to, čo jej patrí aj s úrokmi.

Realitou je, že len samotná Európa vyrobí ročne 
1,3 miliardy ton odpadu. Prišiel čas naučiť sa byť uve-
domelí pri nákupe a dokázať objektívne rozhodnúť, či 
to, čo kupujeme naozaj potrebujeme a v akom množ-
stve. Kupovať by sme mali predovšetkým to, čo uspo-
kojí naše potreby a má zmysel z dlhodobého hľadiska.

Jedným z problémov, ktoré ovplyvňujú našu exis-
tenciu, je nedostatok potravín. Je ťažké si predstaviť, 
že zomrieme od hladu, keď v  súčasnosti nie je pre 
nás problém zbehnúť do obchodu a kúpiť si, čo po-
trebujeme. Ale kým vyspelé krajiny majú jedla dosť 
a  dokonca ním plytvajú, inde ľudia zomierajú hla-
dom. Toto je realita a názor odborníkov, ktorí hovo-
ria, že v roku 2050 nás bude na Zemi 9 miliárd. v sú-
časnosti vyše 50 % pôdy zaberá poľnohospodárska 
pôda a nemôžeme si dovoliť obhospodárovať viac, ak 
chceme planétu udržať v  rovnováhe. Ak chceme do 
roku 2050 prežiť bez vojen a hladomoru, je načase 
hľadať riešenia.

Témy ako klimatické zmeny, skleníkový efekt a zne-
čisťovanie sú dnes už známe azda každému, ale o ta-
kej dôležitej veci, ako sú potraviny a ich nedostatok, 
sa hovorí tak málo. Každého z nás do istej miery zau-
jíma, ako stúpajú ceny potravín, že chlieb bude drah-
ší, že úroda bola zlá, ale nikdy som si to neuvedomila 
v  spojení s budúcnosťou a hrozbou nedostatku po-
travín. Prvýkrát som sa skutočne zamyslela nad toľko 
ospevovanými biopotravinami a  ich prínosom pre 
jednotlivca a nad zatracovanými geneticky upravova-
nými rastlinami a ich prínosom pre planétu. Je ťažké 
v dnešnom svete plnom ponáhľania sa, špiny astresu 
nedať sa zlákať niečím, čo je bio, čo je prírodné. Môže 
byť síce pravda, že biopotraviny sú zdravšie a lepšie, 
ale čo nám dávajú a  čo nám, naopak, berú na úkor 
geneticky upravovaných plodín? dávajú nám možno 
lepší pocit, možno lepšie zdravie, možno pár týždňov 
života navyše. na druhej strane na ich pestovanie je 
potrebné oveľa väčšie územie a úroda je menšia ako 
pri bežných postupoch. naozaj nám stojí za to lepší 
pocit a o niečo dlhší život jednotlivca na úkor Zeme? 
Súhlasím s Jamesom Lovelockom, ktorý tvrdí, že náš 
prospech, dokonca to, či prežijeme, závisí od zdravia 
Zeme – gaie, preto máme primárnu povinnosť voči 
Zemi, ľudstvo je až na druhom mieste.

V štúdii výskumného centra v  norfolku sa sna-
žia preniesť schopnosť hrášku produkovať dusík na 

obilie, kde pri takto geneticky upravenom obilí by sa 
nemuseli používať dusíkaté hnojivá, lebo takto upra-
vené obilie by si ich dokázalo vytvoriť samo. Samotné 
dusíkaté hnojivá sú pri pestovaní obilia dôležité, lebo 
zvyšujú výnosy o 50 %, ale ovplyvňujú pôdu a vodu 
a sú stále drahšie, lebo výroba hnojív spotrebuje roč-
ne obrovské množstvo fosílnych palív. Rastliny tak-
to upravené by podľa výskumu mali byť odolné proti 
chorobám, záplavám a suchu. Preto myslím, že nap-
riek mnohým protestom geneticky upravované po-
traviny by mohli byť budúcnosťou, ktorej nemôžeme 
povedať nie, keď čelíme tomu, že fosílne palivá sa mí-
ňajú a ohrozuje nás nedostatok potravín.

Fakty v dokumente budúcnosť jedla tvrdia, že jed-
na miliarda dolárov ročne sa minie v USA na zniče-
nie odpadu z potravín. Vo vyspelých krajinách sveta 
sa jedna tretina jedla vyhadzuje a  to si nemôžeme 
dovoliť. Preto sa mi páči nápad v USA, kde majú se-
parované odpadové koše na jedlo, ktoré je odvážané 
a vyrába sa z neho hnojivo, ktoré pomáha produkcii 
ďalšieho jedla.

Jedným z  riešení nedostatku potravín je aj myš-
lienka vertikálnej farmy. dickson despommier 
z  Kolumbijskej univerzity v  new Yorku je jedným 
z autorov tejto vízie. Argumentuje, že v  roku 2050 
bude na Zemi 9 miliárd ľudí, čo si vyžiada potrebu 
ďalšej miliardy hektárov poľnohospodárskej pôdy, 
teda plochu veľkosti Brazílie. despommier verí, že 
odpoveďou na svetový hlad môžu byť viacposchodo-
vé skleníky, v ktorých sa dopestujú potraviny priamo 
v  meste. Táto myšlienka mi najprv znela nerealis-
ticky, sám autor uznáva, že nevie zodpovedať mno-
ho otázok, kým nebude postavený prototyp, napriek 
tomu je zaujímavá snaha riešiť problém práve pomo-
cou architektúry.

Systém vertikálnych fariem je forma pestovania 
v skleníkoch v mrakodrapoch, kde sám systém si vy-
tvorí väčšinu energie potrebnej na prevádzku pomo-
cou rastlín, slnka a odpadovej vody. na zavlažovanie 
sa má použiť šedá voda z miest, čo by mohlo zachrá-
niť mesto ako new York, ktoré denne vypúšťa do rieky 
Hudson milióny galónov šedej vody. Vertikálne far-
my by zabezpečili zamestnanie veľkému počtu ľudí 
a súčasne by mohli byť turistickými atrakciami, ktoré 
by lákali návštevníkov do mesta. despommier tvrdí, 
že by bolo možné prepojiť vertikálne farmy so škola-
mi či s obytnými budovami. Projektu sú vyčítané vy-
soké náklady na výstavbu a prevádzku, čo by zdražilo 
cenu takto vypestovaných potravín. Autor sa obhaju-
je tým, že pri takomto pestovaní sa ušetria náklady 
na balenie, dopravu a  skladovanie, lebo rastliny by 
sa predávali celý rok čerstvé, čo sa nepredá, to sa zre-
cykluje a použije sa na výrobu energie, pri pestovaní 
sa nepoužívajú hnojivá a pesticídy, úroda je viackrát 

za rok a nie je závislá od počasia ani od prostredia. 
Toto všetko ušetrí náklady a zníži cenu takto pesto-
vaných potravín.

Jedným akrom pôdy vo vertikálnej farme pri pesto-
vaní paradajok sa ušetrí 4 – 6 akrov pôdy v prírode. 
Vertikálna farma neznamená odmietanie tradičného 
spôsobu pestovania. Problém však je, že tradičný spô-
sob pestovania už nefunguje našou vinou. Postarali 
sme sa o to zapríčinením klimatických zmien a vyčer-
paním a znehodnotením pôdy prostredníctvom hno-
jív a  pesticídov. Prišiel čas vrátiť časť pôdy prírode 
a nájsť nové spôsoby pestovania na menšom území. 
despommier nechce tradičných farmárov pripraviť 
o podnikanie, chce len, aby zmenili spôsob. Uvádza 
príklad farmára, ktorý pestoval krmivo pre svoje zvie-
ratá. Rozhodol sa presunúť pestovanie do skleníka, 
čím ušetril 200 akrov pôdy a  nebol viac závislí od 
počasia a neistej úrody. nielenže má čím kŕmiť svoje 
zvieratá, ale na uvoľnenej pôde vysadil stromy, čím 
vrátil krajinu do pôvodného stavu a od úradov dostal 
peniaze za obnovenie rázu krajiny.

Zníženie spotreby, geneticky upravované potravi-
ny, nové postupy, opätovné využitie neskonzumova-
ných potravín a vertikálne farmy, to sú spôsoby, ako 
bojovať s nedostatkom potravín v budúcnosti. Preto 
je nevyhnutné uvedomiť si ich dôležitosť a  podob-
né projekty namiesto odmietania a skepticizmu vše-
možne podporovať. 

Budúcnosť potravín – vertikálne farmy
Monika Bakaová

LOVELOCK, James: gaia vrací úder. Praha, Academia 2008. 
http://www.verticalfarm.com/
http://www.siemens.sk/download/visions/visions-02-2010/pdf/
visions-6-ebook.pdf
http://www.nextamericancity.org/meetfarmingsfuture/
dokument Spektrum_Budoucnost jídla
dokument Spektrum_Udržateľnosť v praxi_Spotreba
obrázky zo strany: http://americancity.org/buzz/entry/1405/
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Jedna miliarda dolárov ročne sa v USA minie na 
zničenie odpadu z potravín. Vo vyspelých krajinách 
sveta sa jedna tretina jedla vyhadzuje.

Náš prospech, dokonca to, či prežijeme, závisí od 
zdravia Zeme – Gaie, preto máme primárnu povinnosť 
voči Zemi, ľudstvo je až na druhom mieste.

Jedným akrom pôdy vo vertikálnej farme pri pestovaní 
paradajok sa ušetrí 4 – 6 akrov pôdy v prírode.
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Universal design:  
antidiscrimination challenge
By Mária Samová 
¦ 
¦
It is inevitable to apply new approach 
in design of physical life environment, 
in particular, within the context of hu-
man ecology and respect for basic hu-
man rights and freedom. Architecture, 
urban planning and design, as well as 
civil engineering and industrial design 
are fields that fundamentally affect 
the quality of our environment. The 
non discrimination environment is an 
indispensable condition for inclusion 
of disabled people in everyday life. 
Universal design is the new method for 
creating of such helpful and accessible 
environment for all people. 

Free use of public urban and archi-
tectural areas collides with one basic 
problem. The future users of public 
areas are anonymous to the designer 
therefore he should count with their 
diversity (physical, motion, sensual, 
and mental) since the first phase of his 
conceptual creative process. 

Understanding the man as a unique 
human being having different quali-
ties that cannot be made average ap-
pears hand in hand with democrati-
sation of human society. democracy 
as a  cultural and social phenomenon 
declares such values like freedom, law 
and dignity for everybody without re-
gard to age, race, confession, or health 
condition. Acceptation of diversity 
of people is a cultural deed that per-
ceives every man as a  complex being 
with extremely diverse bodily, sensual 
or mental qualities. 

At present, design of non discrimi-
nation areas is an imperative for every 
architect humanist, supposing that he 
himself is a follower of such values and 
that he has knowledge of possible bar-
rier free solutions that are often even 
more aesthetical. numerous notable 
architects have included the principles 
of universal design and these princi-
ples are clearly expressed in their works 
(n.Foster, J.nouvel, I.M.Pei, P.Cook, 
B. van Berkel, R. Koolhaas). They, no 
doubt, did not make concessions from 
their artistic and aesthetical demands  

 
 
 
 
 
and yet they reached barrier free aes-
thetics in their architecture. It was be-
cause they included the idea of barrier 
free design into their very first phase 
of the design process. 

numerous initiatives arose at the 
Faculty of Architecture, Slovak Uni-
versity of Technology in this respect. 
They were initiated by teachers and re-
searchers. After the basic social chang-
es in 1989 has our faculty become, 
thanks to the supporting manage-
ment, the only architectural universi-
ty that fills the „European Resolution 
Res AP (2001) on the Introduction of 
the Principles of Universal design into 
the Curricula of All Occupations work-
ing on the Built Environment“. The all 
faculty workplace called the Centre in 
design for All at FA STU is the mem-
ber of European Institute for design 
and disability EIdd – design for All 
Europe. It works on several research 
projects (MVTS, VEgA), educational 
project, (IP, Erasmus) and organises 
participation of students on interna-
tional student competition Schindler 
Award – Access for All. This effort re-
sults in professional publications as 
well.

Car and architecture 
interactions – Carchitecture
By Zuzana Tóthová
¦ 
¦ 
As the automobile evolved in tan-
dem with the modern architecture, 
it brought about myths, legends and 
new building types. However, has the 
car also responded to architecture? 
The car has significantly shaped the 
modern architectural vision, but was 
this a  two-way relationship? Perhaps 
the most considerable contact be-
tween the built and mechanical en-
vironments was the golden age of 
streamlining in the 1930s.

The car was arguably the most domi-
nant force for architectural change in 
the twentieth century, dictating the 
shape and the size of our cities and the 
way we experience them. The result – 
“carchitecture” – is all around us. But 
haven’t we gone too far? The number 
of car owners continues to rise, but on 
the other hand the anti-car movement 
is growing, too. The automobile stands 
accused of destroying the community, 
environment, public space, health and 
perhaps even architecture itself.

Modular steel structures
A storey of the inter-war period 
in Dessau
By Ján Pavúk
¦ 
Understanding of industrial structures 
is based on knowing their historical 
development and on the analysis of 
the technical development and devel-
opment of new technologies of that 
period, being the main holders of in-
dustrialisation. It is probable that this 
sort of view will result in simplifica-
tion of some aspects, whereas their 
clarification is closely related with 
philosophical, ideological, artistic and 
historical analysis. 

The topic of industrial buildings 
based on confrontation of industrial 
buildings of Junkerswerke and the in-
dustrial building tendencies of Bau-
haus in dessau was a  point of inter-
est of a  few authors. Some of them 
a  recognised professionals on Bau-
haus, others, the enthusiasts, base 
their knowledge on the history of the 
Junkers company. Both sights are in 
their nature very simple and restricted 
as they did not grasp the core of the 
topic. In spite of this fact they all can 
be considered as unique, bringing pre-
cious information on cooperation of 
the two institutions, based on indus-
trialised prefabricated building. Thus, 
as if the authors wanted to finish the 
forgotten piece of history of industrial 
structures. The analysis of the current 
state of these structures brought, as 
the first step, a  selection of informa-
tion resources and their division into 
primary and secondary resources. The 
primary ones are represented by sight 
research and search of archive docu-
ments, including graphic and text-like 
groundwork, photos, drawings, archi-
tectural, structural and building draw-
ings, patents, company’s professional 
analyses, notes from meetings, etc. 
The mentioned materials include par-
ticularly important facts on Bauhaus 
and Junkerswerke cooperation as well 
as their individual, separate develop-
ment of industrialised prefabricated 
steel structures.

Bauhaus as one of the avant-garde 
movements of the 1920s was profound  
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Bohužiaľ však ide len o zhodu miesta pôsobiska Jun-
kerswerke a Bauhausu.

K tejto publikácii možno zaradiť aj celý rad iných 
zaoberajúcich sa obdobným náhľadom na širšie sú-
vislosti, napríklad Dearstyne, Howard: Inside the 
Bauhaus. 1986 David Spaeth, New York., alebo 
Hahn, Peter: Experiment Bauhaus. Das Bauhaus 
Archiv zu Gast im Bauhaus Dessau. Ausstellung 
von 7. August bis 25. September 1988 Bauhaus 
Dessau, DDR. 1988 Kupfergraben, Berlin a i.

Rübbertova Geschichte der Industrialisierung po-
dáva obraz industrializácie a prefabrikácie od polo-
vice 18. storočia až po náhľad na jej budúcnosť. Jej 
záber je veľmi obsažný. Nevenuje sa len staveníctvu 
a architektúre, ale aj iným odborom, kde industriali-
zácia našla širšie uplatnenie, ako aj jej vplyvu v Eu-
rópe a vo svete.

Kolokviá o Bauhause vydávaných ako časopis Wis-
senschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Archi-
tektur und Bauwesen Weimar patria zrejme s odstu-
pom času, odhliadnuc od politického angažovania 
a  podtextu medzi riadkami autorov bývalej DDR, 
z odborného hľadiska medzi najkvalitnejšie. Už v ob-
dobí sedemdesiatych rokov 20. storočia tu prispie-
vali také kapacity ako Klaus-Jürgen Wikler, Claude 
Schnaidt či Vladimír Šlapeta a mnohí iní. Vzhľadom 
na zameranie tejto dizertačnej práce boli najhodnot-
nejšími príspevkami od autorov: Winkler: Der soziale 

Aspekt in den architekturtheoretischen Anschaun-
gen und in der Architekturlehre Hannes Meyers, 
Schneidt: Was man über das Bauhaus weiß, zu wis-
sen glaubt und ignoriert či Karin Hirdina: Zur Ästhe-
tik des Bauhausfunktionalismus, Ulla Machlitt: Das 
Bauhaus vor dem Hintergrund sozialökonomischer 
Strukturen und politischer Kräftgruppierungen in 
Dessau 1925 bis 1930.

B. k  druhej skupine sekundárnych informačných 
zdrojov patrili publikácie venujúce sa téme oceľo-
vých stavieb, a  to z hľadiska historického, súčasné-
ho i  s  náhľadom do budúcnosti. v  tomto smere sa 
javí najpôsobivejšou s  inšpiračnou schopnosťou vy-
tvárania všeobecných téz kniha autora Otl Aiche-
ra: Das Welt als Entwurf. Berlin, Ernst & Sohn 
1992 pojednávajúca nielen o vzniku a vývoji indus-
triálnych stavieb, ale venujúca sa tak isto inteliget-
ným stavbám, charlesovi eamesovi atď. Kapitola s ti-
tulom „Die dritte Moderne, však v kontexte s témou 
dizertačnej práce našla najväčší ohlas. Autor v  nej 
vyjadruje názor, tézu tretej moderny, ktorú dnes ži-
jeme. Jej predvojom sú moderna prvá a druhá. Táto 
publikácia je vo svojej podstate a  v samotných zá-
veroch porovnateľná s dielom Wolfganga Welscha 
Postmoderná moderna. Aicher vo svojom diele ho-
vorí o  začiatku priemyselnej industrializovanej re-
volúcie ako o zrode prvej moderny, ktorá kontinuál-
ne prešla cez obdobie druhej moderny, avandgardy 

Modulárne oceľové stavby
Epizóda medzivojnového obdobia v Dessau

Ján Pavúk O problematiku industrializovaného stavania na 
príklade vzájomného porovnávania industrializova-
nej stavebnej výroby v  Junkerswerke a  stavebných 
industrializovaných tendencií Bauhausu v  Dessau 
sa za posledné obdobie zaujímalo niekoľko auto-
rov. Prví z  nich patria k  renomovaným odborníkom 
na tému Bauhausu, tí druhí, nadšenci, vychádzajú-
ci viac-menej z  vedomosti histórie fi rmy Junkers. 
Obidva náhľady sú vo svojej podstate príliš strohé 
a  oklieštené, keďže v  priebehu štúdia, výskumu či 
analýz nezasiahli do hĺbky problematiky. Napriek 
tomu možno smelo konštatovať a označiť ich za je-
dinečné, podávajúce vzácne informácie o kooperácii 
spomínaných inštitúcií na báze industrializovaného 
prefabrikvaného stavania. Týmto spôsobom akoby 
chceli dopovedať opomenutý kúsok histórie v rámci 
kontinuálneho historického vývoja industrializova-
ných stavieb. Výsledkom priebehu analýz súčasné-
ho stavu danej problematiky a po ich ukončení bola 
predovšetkým selekcia informačných prameňov na 
pramene primárne a  sekundárne. Primárnymi pra-
meňmi sú mienené poznatky získané terénnym a ar-
chívnym prieskumom. Patria sem grafi cké a textové 
podklady ako fotografi e, kresby originálov, architek-
tonické, stavebné a konštrukčné výkresy, ale predo-
všetkým patenty, fi remné odborné analýzy, správy 
a  zápisy zo zasadnutí, poznámky atď. Spomínané 
materiály a  dokumenty zachytávajú mimoriadne 

dôležité fakty jednak o spolupráci Bauhausu s Jun-
kerswerke, ako aj individuálny vývoj industrilizova-
ných prefabrikovaných oceľových stavieb v obidvoch 
inštitúciách separátne.

Všeobecný prehľad stavu poznania predkladajú aj 
bohato zastúpené sekundárne pramene – odborná 
literatúra a odborné periodiká ako komplexný odraz 
širokospektrálneho muldidisciplinárneho zamerania 
tejto práce.

A. Literatúra o  všeobecných súvislostiach (so-
ciálnych, spoločenských, technologických) v  kon-
texte vzniku a vývoja Bauhausu vcelku veľmi ob-
sažne a  podrobne spracúva túto tému. Medzi tri 
knižné publikácie zachytávajúce spomínané súvis-
losti „najpravdivejšie“, podávajúce obrat v  širšom 
kontexte a kriticky patria Wingler, Hans-Maria: Das 
Bauhaus. 1975 prepracované vydanie (3. vyda-
nie), Rasch & Co, Bramsche, ďalej je to Rübbert, 
Rudolf: Geschichte der Industrialisierung, Wirt-
schaft und Gesellschaft auf dem Weg in unse-
rer Zeit, München, Beck 1972, a napokon kolokviá 
o  Bauhause vydávaných ako časopis Wissenschaft-
liche Zeitschrift der Hochschule für Architektur und 
Bauwesen Weimar. Všetky tri spomínané publikácie 
nazerajú na vývoj z trocha iného uhla pohľadu. 

Wiglerov Das Bauhaus predstavuje už roky kulto-
vú publikáciu o Bauhause. Je jednou z prvých zmie-
ňujúcich sa o  spolupráci Bauhausu s  Junkersom. 

Wabenbau, 1922, autori: Walter Gropius a Fred Forbát.
Podnetom pre typizáciu jednotlivých stavebných elementov, 
na dosiahnutie čo najväčšej variability pôdorysu bola 
štúdia sídliska pre Bauhaus, ktoeú Gropius už od počiatkov 
jeho založenia zasmýšľal. Táto štúdia je spoločným 
projektom Gropia a maďarského emigranta pôsobiaceho 
v Bauhause Freda Forbáta. zdroj: BHA Berlin, OWG

Rodinný oceľový kruhový dom – integrovaná panelová 
stavba, 1923, autor: Carl Fieger. Autorom tejto štúdie 
na kľúč vyrobiteľného domu zo zámočníckej dielne 
je Carl Fieger, blízky spolupracovník Waltra Gropia 
z architektonickej kancelárie. zdroj: BHA Berlín

Haus am Horn, 1923, autor: Georg Muche, Weimar, 
Nemecko, rozmery: 13 x 13 m. Podnetom pre realizáciu 
tohto experimentálneho obytného objektu bol Gropiov 
návrh „Wabenbau“, v ktorom autor demonštroval typizáciu 
jednotlivých stavebných elementov, na dosiahnutie čo 
najväčšej variability pôdorysu. zdroj: BHA Berlin, OWG
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segregácie urbanistických priestorov so sprievodný-
mi „neudržateľnými“ vplyvmi. v  posledných deká-
dach 20. storočia sa preto urbanizmus pokúsil vyrov-
nať s omylmi modernistických koncepcií vytvorením 
hnutia k urbanistickej renesancii. Tieto výzvy prichá-
dzajúce z Veľkej Británie veľmi jasne hovoria o ne-
vyhnutnosti zásadných reforiem v plánovacom a ur-
banistickom inštrumentáriu. Nová stratégia spočíva 
v  presadzovaní komplexného prístupu k  potrebám 
a očakávaniam obyvateľov a návštevníkov miest tak, 
aby boli nediskrimininačné. Predovšetkým si treba 
stanoviť hierarchiu dôležitosti problémov urbanis-
ticko-architektonického prostredia zo sociologické-
ho, psychologického a, samozrejme, urbanisticko-ar-
chitektonického hľadiska. Z tohto pohľadu napríklad 
sídlo, ktoré nemá vypracovanú kvalitnú víziu svojho 
budúceho rozvoja, vypovedá o  kultúrnom zlyhaní 
všetkých zodpovedných, lebo potom logicky niet do 
čoho implantovať univerzálnu metódu tvorby mest-
ských verejných priestorov. Dôležitosť záväznej dl-
hodobej koncepcie s jasnou hodnotovou hierarchiou 
je pre mnohé krajiny a ich mestá neoddiskutovateľ-
ná. Z pohľadu urbanistov a architektov je univerzál-
na tvorba prostredia však skôr etickým problémom 
samotných tvorcov. Ale nielen ich, lebo univerzál-
ny prístup k  tvorbe mestských a  architektonických 
priestorov je predovšetkým politikum vyžadujúce si 
interdisciplinárne riešenie. 

V kontexte obsahu humanoekológie a  dodržia-
vania základných ľudských práv a  slobôd je nevy-
hnutné aplikovať nové prístupy aj v  oblasti tvorby 
hmotného životného prostredia. Architektúra, ur-
banizmus, stavebníctvo a priemyselný dizajn sú od-
bory, ktoré zásadne ovplyvňujú kvalitu prostredia. 
Nediskriminačné prostredie je nevyhnutnou pod-
mienkou pre inklúziu ľudí so zdravotnými a  inými 
limitmi do každodenného života. Pre vytváranie ta-
kéhoto ústretového a  prístupného prostredia pre 
všetkých ľudí bola vytvorená nová metóda tvorby 
– univerzálne navrhovanie. Presadzovanie princípov 

univerzálneho navrhovania pri tvorbe prostredí od-
porúčajú viaceré medzinárodné dokumenty. Z  hľa-
diska zlepšenia situácie osôb so zdravotným posti-
hnutím odporúča aplikáciu princípov univerzálneho 
navrhovania aj dokument Dohovor OSN o  právach 
osôb so zdravotným postihnutím (2007), ktorý rati-
fi kovali všetky členské krajiny Európskej únie vráta-
ne Slovenskej republiky. Na základe tohto dokumen-
tu spracovala Európska komisia strategický plán pre 
krajiny EÚ v dokumente European Disability Strategy 
2010 – 2020: a Renewed Commitment to a Barrier – 
Free Europe. v  stratégii sú uvedené požiadavky na 
vytvorenie komplexne bezbariérovo prístupného 
prostredia prostredníctvom metódy univerzálneho 
navrhovania už v prvom bode dokumentu, čo sved-
čí o dôležitosti uplatňovania tohto nového prístupu 
pre postupné dosiahnutie úplného včlenenia obča-
nov so zdravotným postihnutím do spoločnosti. 

Anonymita užívateľov verejných priestorov
Slobodné užívanie verejných urbanistických a archi-
tektonických priestorov naráža na zásadný problém. 
Budúci užívatelia verejných priestorov sú totiž pre 
tvorcu prostredia anonymní, preto je bezpodmieneč-
ne nevyhnutné počítať s ich diverzitou (fyzickou, po-
hybovou, zmyslovou i mentálnou) už od prvých kon-
cepčných fáz tvorivého procesu. 

Veď vieme, že verejný priestor je taký priestor, 
z ktorého nás nik nemôže vykázať, pokiaľ neporušu-
jeme platné zákony a tobôž nám teda nikto nemôže 
zabrániť vstúpiť do neho a užívať ho. Preto má ar-
chitekt/urbanista vo svojich rukách slobodu a práva 
ľudí, ktorí chcú jeho dielo využívať a oceňovať. Ak au-
tor svojím návrhom vytvorí fyzické, orientačné, bez-
pečnostné či komunikačné bariéry, diskriminuje ľudí 
a obmedzuje ich slobodu, právo na pohyb, vzdeláva-
nie, bývanie, prácu, medicínsku starostlivosť, využí-
vanie voľného času… a v neposlednom rade tak zni-
žuje ich ľudskú dôstojnosť. Na to však nemá právo.

Diskriminácia v súvislosti s umelo vytvoreným hmot-
ným životným prostredím môže nastať, a, žiaľ, aj na-
stáva, najčastejšie pri používaní verejných priestorov, 
či už v urbanistických, architektonických, alebo dizaj-
nérskych mierkach. Je toto konštatovanie pravdivé? 
Ak áno, čo tento fakt spôsobuje? Ponižujúci mate-
rializmus a  neschopnosť oprieť sa o  tradičné kres-
ťanské kultúrne hodnoty nás často dostáva do situ-
ácií, kde empatia, tolerancia a veľkorysosť absentujú. 
Antidiskriminačný zákon sám osebe nepostačuje.

Sociálna zodpovednosť architektúry
Veľkú šancu, ako predísť humánnym a  kultúrnym 
stratám, nám ponúka poznanie a akceptácia princí-
pov udržateľného rozvoja verejného urbanistického 
a  architektonického prostredia. Táto príležitosť je, 
žiaľ, zatiaľ málokedy rozpoznaná. Je zrejmé, že udr-
žateľný rozvoj možno zabezpečiť len za podmienky, 
že si tvorcovia týchto prostredí plne uvedomia svoju 
sociálnu zodpovednosť. Nová stratégia tvorby preto 
spočíva v presadzovaní holistického prístupu k potre-
bám obyvateľov a  návštevníkov umelo vytvorených 
priestorov tak, aby boli prístupné, príjemné a  bez-
pečné pre všetkých, bez akýchkoľvek náznakov dis-
kriminácie. Takto orientovaná tvorba sa zakladá na 
postupoch zabezpečujúcich inklúziu ľudí do života.

Predovšetkým si treba uvedomiť, že tvorba pro-
stredia so skutočne sociálnymi kvalitami je vlastne 
politickým problémom. Udržateľnosť rozvoja každej 
spoločnosti je všeobecne akceptovaná vyváženosť 
environmentálnych, ekonomických, ale aj sociálnych 
podsystémov. Čoraz väčší dôraz sa kladie na sociálne 
súvislosti a zlepšovanie kvality života v existujúcich 
ekosystémoch. Politici vo vyspelých demokratických 
krajinách sú už dávno uzrozumení o  nevyhnutnos-
ti tvoriť udržateľné prostredia a  od urbanistov aj 
od architektov vyžadujú sociálne zodpovednú prá-
cu. Návrh prostredia s  takouto eticko-humanizač-
nou kvalitou je teda jednoznačne politicky uznáva-
ný a prijímaný ako kľúčový komponent udržateľného 

rozvoja spoločnosti. Sociálny podsystém zásadne 
odmieta vnímanie umelo vytvoreného hmotného ži-
votného prostredia ako priestorov, kde ľudia len exis-
tujú. Naopak, každý jedinec v ňom má právo žiť svoj 
osobný život a užívať si ho. Ak je prostredie už v zá-
rodku svojho formovania diskriminačné, méta udrža-
teľného sociálneho rozvoja je v nedohľadne.

Príležitosť, ktorú prináša akceptácia princípov udr-
žateľného rozvoja, ocenili napríklad už anglosaské 
krajiny. Po desiatich rokoch výskumu hľadajúceho 
odpovede na otázky, ako plánovať a  tvoriť urbanis-
ticko-architektonické prostredie zabezpečujúce kva-
litu života, zamerali svoju pozornosť práve na po-
znávanie obsahovej podstaty udržateľného rozvoja 
miest. Vo výskumnom oddelení Oxford Institute 
for Sustainable Development na Oxford Brooks 
University prišli s koncepciou Wellbeing in sustaina-
ble Environments (WISE), v ktorej boli zásadné otázky 
„prečo?“ a  „ako?“ zodpovedané pomocou princípov 
univerzálneho navrhovania – navrhovania pre všet-
kých. Projekt Inclusive Urban Design hneď vo svo-
jom úvode deklaruje: „Veríme, že udržateľný rozvoj 
je možné dosiahnuť, ak tvorcovia budú plne akcep-
tovať svoju sociálnu zodpovednosť a využijú zistenia 
o potrebách ľudí (počnúc výskumom až po najnovšie 
praktické poznatky), ktorým sa budú snažiť vyhovieť. 
Je nevyhnutné zistiť, ako im zabezpečiť maximálny 
benefi t v ich každodennom živote. 

V propozíciách projektu často používaný výraz „ac-
cessibility“ vyjadruje kompletnejšie požadovanú kva-
litu priestoru ako jeho slovenský preklad, lebo je vý-
znamovo obohatený aj o vľúdnosť, dosiahnuteľnosť 
a dostupnosť; podobne ako „komfort" zahŕňa aj vý-
znam pohodlie, pokoj, spokojnosť, radosť, šťastie, 
prospech a „safety“ vyjadruje aj kvalitu istoty, ochra-
ny, bezpečnosti, spoľahlivosti. 

Zlyhanie urbanistických koncepcií formujúcich sa 
na začiatku 20. storočia s pôvodným zámerom zlep-
šiť život vo vtedajších mestách, bolo spôsobené naj-
mä ich výraznou produkciou priestorovej a funkčnej 

Univerzálna tvorba: 
antidiskriminačná výzva
Mária Samová Verejné mestské priestory nesmú diskriminovať ľudí

Mestský verejný park – Washington National mall 
Foto: Lea Rollová 
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diaľnicu z  1935, alebo na parkovacom dome Mari-
na Towers od Bertranda Goldberga (1959 – 1964). 
Ďalší posun novej vlny inscenovania auta urobil VW 
v  roku 2000, keď otvoril Autostadt Wolfsburg – 
«Center of Excellence».4

Ako dynamická bola od samého začiatku „autoar-
chitektúra“, ako veľmi bolo a je auto inšpiráciou pre 
stavby, ktoré s  ním bezprostredne nemajú nič spo-
ločné, tak statické boli väčšinou tradičné výstavné 
objekty pre auto. Prezentácia v Collection Schlumpf 
v  Mulhouse alebo v  Museo dell’automobile Carlo 
Biscaretti di Ruffi a doslova „okradla“ výstavné expo-
náty o  ich dynamiku, postavila ich takpovediac na 
vedľajšiu koľaj. Neskôr sa však Ben van Berkel po-
dobne Wrightovej dynamizovanej architektúre 
ako určitej antitéze k  tradičnému múzeu presadil 
v Múzeu Mercedes-Benz v Stuttgarte. Použitá dvoji-
tá závitnica tu vyjadruje, že automobil ešte aj v mú-
zeu stelesňuje pokrok. 

Automobil ako spúšťač antiurbánnych ten-
dencií – „automobilové" mesto
Príťažlivosť dizajnového produktu „auto“ na archi-
tektov moderny (predovšetkým Le Corbusiera) bola 
taká veľká, že auto ako urbanistický faktor dokázal 
z nich urobiť až bezohľadných utopistov. Auto zme-
nilo mestá a menilo by ich radikálne ďalej, toľko bolo 
už od začiatku isté.

Najkontroveznejšia oblasť Le Corbusierovej tvorby 
bol urbanizmus, kde ukázal vedúcu pozíciu moder-
nej architektúry svojej doby a súčasne vyvolal ostrú 
kritiku. Prišiel na verejnosť s projektom „ideálneho 
miliónového mesta”. Prvý zo svojich spisov o stavbe 
miest publikoval Le Corbusier v roku 1925 pod náz-
vom Urbanisme. Prvá časť knihy hovorí o mestskom 
modeli Ville Contemporaine a  pripravuje na model 
Plan Voisin – návrh pre Paríž.5

Ovládnutý fenoménom auto siahol Le Corbusier 
aj k vypracovaniu plánov totálnej sanácie parížskeho 
centra, kde navrhoval, okrem niekoľkých pamiatok, 
asanáciu takmer všetkých objektov a  nahradil ich 
dvesto metrov vysokými objektmi v  strede voľných 
priestranstiev, ktoré poskytnú dostatok miesta, aby 
sa dal Paríž križovať cestami pre rýchle autá. „Kam sa 
ponáhľajú tie autá? Do centra! v centre nie je žiadna 
cesta pre autá. Musíme ju vytvoriť. Musíme centrum 
zbúrať,“ zneli jeho odzbrojujúce uzávery. 

Patronát nad štúdiami parížskeho centra prevzal 
riaditeľ automobilovej fi rmy Voisin a  plán, ktorý 
z  týchto vízií vznikol sa preto volá plán Paríža Vo-
isin.6 Ako dlho doznievali účinky Corbusierových 
urbanistických predstáv, dokazuje aj štúdia anglic-
kej Glass Age Development Committee z roku 1960 
s  názvom Motopia. Ako mestskú štruktúru videl 
tento návrh dopravnú kostru s  pravouhlou sieťou 
komunikácií a  pod ňou uloženú úroveň parkovania 
a peších komunikácií, ako aj bývania a obchodov. Kri-
žovatky boli tvarované ako veľké kruhové objazdy. 
v priestoroch medzi komunikáciami bola zeleň, par-
ky, verejné priestory.

Automobil ako iniciátor vzniku nových typo-
logických druhov budov
Potom ako Henry Ford spravil pásovou výrobou áut 
masovo z  vidiečanov mobilných ľudí, stal sa auto-
mobil veľmi rýchlo symbolom individuálnej slobody 
a nezávislosti. Architektúra sa začala prispôsobovať 
novému duchu doby, tým, že sa snažila ísť v ústrety 
narastajúcej doprave a prebudenej chuti k  cestova-
niu. Nová cestná sieť bola ako taká abstraktná mreža 
položená na americký kontinent. a pozdĺž ulíc a ciest 
si dopravný systém vynútil svoju vlastnú sekundárnu 
architektúru: čerpacie stanice, motely, garáže, auto-
kiná a najrôznejšie drive-in zariadenia.7

Od samého začiatku svojej existencie automobil a ar-
chitektúra spolu veľmi úzko súviseli. Automobil ako 
nový produkt industrializácie bol nabitý takými pozi-
tívnymi vášňami zo strany umelcov a architektov ako 
žiaden iný stroj. Auto bolo odjakživa niečo viac ako 
len obyčajný prostriedok na presúvanie sa, teda auto 
nielen ako stroj, ale vždy aj ako kultový predmet.

Bol však tento vzťah obojstranný? Aj auto reago-
valo na architektúru alebo impulz vychádzal len zo 
strany auta vzhľadom na formovanie moderných 
architektonických vízií? Možno, že najpresvedčivej-
ší stret stavebného a  mechanického prostredia bol 
zlatý vek modernizácie v tridsiatych rokoch 20. sto-
ročia.1 Autá sa mohli javiť ako prirodzený nepriateľ 
architektúry, s čím však architekti nesúhlasili. Ak sa 
v tom čase venovala nejakému predmetu nadmerná 
pozornosť, tak to bolo auto, ktoré spolu s architektú-
rou tvorilo synonymum.

Štruktúru ovplyvnenia architektúry autom môže-
me sledovať jednak v tvarovaní objektu, v jeho kon-
štrukcii, pri vzniku nových typologických druhov 
objektov, v náraste plošných nárokov pri rozvoji au-
tomobilovej dopravy a v neposlednom rade aj v rám-
ci vnímania architektúry pri rôznej rýchlosti pohybu.

Auto sa teda stalo veľkým obľúbencom obdobia 
moderny a považovali ho za vzor aj Walter Gropius, 
Henry van de Velde a iní architekti. U žiadneho iného 
sa však záľuba v strojoch neprejavila tak výrazne ako 
u Le Corbusiera (1887 – 1965). Le Corbusier vo svojej 
známej knihe z roku 1923 Vers une Architecture napí-
sal: Dom je stroj na bývanie.2 Tým myslel formu bý-
vania redukovanú len na to najpodstatnejšie, ktorá 
bola uvoľnená od zbytočností meštianskych domov 
tých čias, ovplyvnená úspornosťou a čistotou indus-
triálnej výroby.

Ako auto v  tom čase determinovalo tvar budo-
vy, je zrejmé aj z architektúry Villy Savoye v Poissy 

pri Paríži, z  rokov 1929 – 1931, ktorá je, ako kváder 
s horizontálnym pásom okien postavený na stĺpoch, 
pokladaná za manifest princípov Le Corbusiera: prí-
zemie vyhradené pre dopravu, bývanie vyzdvihnu-
té na prvé nadzemné podlažie a  strešná terasa ako 
pochôdzny priestor. Prvýkrát v  dejinách staviteľs-
tva auto spoludeterminovalo tvarovanie objektu. Le 
Corbusier vo svojom opise názorne zdokumentoval 
svoj zámer a základnú myšlienku: „Prísť až k samot-
nému vstupu autom. Minimálny polomer otáčania 
auta určí domu dimenzie. Auto zabočí popod stĺpy, ide 
pozdĺž služobných priestorov, príde do stredu k  dve-
rám do vstupnej haly, zájde do garáže alebo pokračuje 
ďalej k výjazdu.“ 3 

Le Corbusierova Villa Savoy ako prvý súkromný 
dom svoju formu odvodil od požiadaviek prevádz-
ky a  rozmerov auta, továreň Fiat – Lingotto, navr-
hnutá architektom Giacomo Matté- Truccom je do-
dnes ikonou automobilového priemyslu v  Európe 
a  Guggenheimovo múzeum v  New Yorku od Frank 
Lloyd Wrighta – do výšky sa vinúci obrátený pyrami-
dálny chrám, bol vždy asociovaný s parkovacou ram-
pou. Odvtedy fascinácia automobilom zachytila do 
svojich sietí veľa umelcov aj architektov. Ako veľmi 
v  20. storočí okrídlila ich fantáziu, ukazuje už sám 
za seba krátky pohľad na literatúru s  témou auto-
mobil – architektúra, alebo ako sa po novom nazýva 
„carchitecture“.

Po všetkých poctách autu v architektúre obdobia 
moderny už vôbec nebolo prekvapivé, že sa viacerí ar-
chitekti a medzi nimi aj Adolf Loos, Walter Gropius či 
Le Corbusier, spolu so svojím pracovným partnerom 
Pierre Jeanneretom dali aj na úlohu navrhnúť auto.

Architektúra navrhnutá pre auto bola od svo-
jich počiatkov asociovaná s  pohybom, akceleráciou 
(zrýchlením), dynamikou, či už na skúšobnej pre-
tekárskej dráhe na streche Lingotta, na návrhoch 
čerpacích staníc Loisa Wezenbachera pre ríšsku 

Automobil v architektúre 
Zuzana Tóthová

Továreň Fiat – Lingotto, rampa výstupu áut na 
skúšobnú pretekársku dráhu na streche objektu

Továreň Fiat – Lingotto, strecha so skúšobnou dráhou

Le Corbusier: model Plan Voisin (Paríž)

Návrh auta od Le Corbusiera



ALFA 03 ¦ 2011 57

 
 
 
 
 
part of general development of indus-
trialisation, it was its second modern.1 

The cooperation with Junkerswerke in 
many areas is a  direct proof. Inspite 
the fact that the firs idea of Bauhaus 
was based on relation between arts 
and crafts, the turn of events started 
in times of weimar when the rela-
tion between arts and technology had 
started. However, it is necessary to 
state that it was a formal following of 
technology, its purely aesthetic inter-
pretation2, motivated by forms only, 
and not understanding its essence. 
However, there is a  light point in the 
period of Bauhaus, the point that con-
firms the no legitimateness of the 
above stated statement. It is the era of 
Hannes Meyer in dessau. It is the pe-
riod of deep understanding of indus-
trialisation and prefabrication.

As a  result of a split of the profes-
sion of a “Baumeister” into the profes-
sions of architect and engineer, a split 
of tasks and functions occurred, break-
ing the symbiosis of arts and tech-
nology. The split was also due to the 
growing requirements on the organ-
isation of the building program and 
on the very complex and differentiat-
ed building tasks. However, the main 
outcome for the future should have 
been the mutual cooperation of the 
two companies´s technical rational-
ity. Technical rationality and a  qual-
ity design should again, as it already 
had been before, find integrity in ar-
chitecture. It is because architecture 
cannot exist without the structural 
system. There is no built work with-
out space; there is no space without 
a  plan, no plan without a  structure 
and finally, no construction without 
a  form.3 a  structure is an important 
part of a design project. The sequence 
is as follows: design, structure, calcu-
lation. The static calculation is only 
a necessary proof to the correctness of 
the structural solution. 

The above mentioned statement 
and confirmation of the thesis on  

 
 
 
 
 
inevitable cooperation of an engineer 
and an architect shifts us to a differ-
ent dimension that is to say to a field 
of expression of architecture. what is 
true architecture and what is only af-
fectedness? This is, how a german the-
orist and historian in architecture and 
arts, Otl Aicher answers this question: 
a  true architecture is building with-
out citations, without such citations 
like the Paladio´s, Mackintosh´s, Le 
Corbusier´s”4. Thanks god, there exist 
buildings without any citations. In-
dustrial buildings belong to them, al-
though there are some with Manneris-
tic tendencies and promotion of form 
and expression above the structure it-
self. The true architecture wants the 
only thing: be clear, to show only what 
exists and not to show what should 
be. It is a  right opposite to transcen-
dental aesthetics, aesthetics without 
sense and purpose, the one where task 
of function, value, production and 
economy is not important anymore. 
To this transcendental aesthetics be-
long columns that do not carry the 
load and still look like greek columns, 
a  portal that is so large that it must 
be cut to provide passage etc. Howev-
er, it is sad, that right this aesthetics 
is a true version of the today’s official 
architecture. 

1 The topic of modern is analysed by Otl 
Aicherin his book “das welt als Entwurf” in the 
chapter die dritte Moderne”.
2 Aicher, 1992, p. 47
3 Ackermann, 1944, p. 215
4 Aicher, 1994, p. 215

Membrane constructions:  
membrane cover
By František Kalesný
¦ 
¦ 
The new concert hall Zenith in Stras-
bourg was inaugurated in January 
2011, making it the biggest Zenith 
concert hall in France.

The inner part of the building is not 
immediately visible. It consists of 30 
cm thick reinforced concrete which is 
shaped into lines with different curve 
radius. The oval form was chosen as 
a  sculptural element and its monu-
mental volume gains some lightness 
by the ellipses of the steel structure. 
Twenty steel columns around the mas-
sive core form the primary construc-
tion for the facade structure which 
carries the membrane. The light mem-
brane stands in contrast to the heavy 
building core and it envelopes the 
building above the entrance area. It 
was one of the key issues of the proj-
ect. The Interglas Atex 5000 silicon 
coated glass fabric used meets all aes-
thetic and mechanical requirements.

Chaotic structures
By Michal Valúšek
¦
¦
¦
Identifying, defining, evaluating and 
criticizing the basic terms or princi-
ples of chaos and looking for analo-
gies occurring in chaotic structures 
in exact sciences and art (literature, 
music, film) provides a  platform for 
understanding experimental research 
on the creation of chaotic systems 
in architecture. The project aims to 
be not only a  theoretical work, but 
mainly to serve as a  valuable mate-
rial with samples of algorithm proto-
types solving certain problems with-
in the parametric design of chaotic 
structures in architecture, with the 
possibility of their further editing.

English
Summary

NAVRHOVANIE AKO VÝSKUM Chaotické štruktúry 
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všetko so všetkým súvisí, nič a nikto nie je stratený 
(Motýlí efekt)“.3

Prečo by potom i  architektúra vo svojej zložitos-
ti tvarov, dispozícií či rastrov nemohla čerpať z tej-
to studne nových myšlienok a  popustiť tak uzdu 
v nonkonformnom chápaní sveta? Usilujme sa viac 
preniknúť do sveta chaosu so snažením porozumieť 
procesom jeho vzniku, a najmä s hľadaním významu 
aplikovania jeho princípov aj v architektúre. Skrátka, 
podobne ako v prírode, tak aj v architektúre sa po-
kúsme vidieť v  strome skutočne živý strom a  to 
i vrátane všetkých vplyvov, ktoré naň pôsobia a kto-
ré on spätne ovplyvňuje. Základom každého systé-
mu poznania je predovšetkým vzťah človeka k nemu, 
snaha porozumieť mu a zobrať si z neho to najdôle-
žitejšie. Odtrhnime sa od vžitých pohľadov na archi-
tektúru a hľadajme cestu v hlbšom poznaní súvislos-
tí a príčin. 

Počítač a jeho jazyk ako hlavný katalyzátor 
opisujúci logiku chaosu 
Skryté princípy zložitých polí chaosu na platfor-
me algoritmickej architektúry a konkrétne techniku 
skriptovania4 sa pri svojom terajšom výskume pokú-
šam využiť práve na generovanie zložitých štruktúr, 
ktorých priebeh alebo proces vzniku si nedokážeme 
predstaviť alebo nakresliť. Stotožnenie sa s poznat-
kami teórie chaosu je potom pre bádanie v  rámci 
architektonických foriem generovaných pomocou 
aplikovania vysoko logického a  previazaného systé-
mu programovania kľúčové. Už prvé počítače (napr. 
ENIAC)5, skúmanie takýchto systémov uľahčujú mar-
kantným zrýchlením procesov tvorby a  poskytujú 
náhľad na výsledky zložitých matematických iterácií. 
Jedným z prvých a asi najvýznamnejším progresivis-
tov, keď bol počítač použitý na simulovanie vývinu 
určitej sústavy (konkrétne Royal McBee LPG-30), bol 
Edward Lorenz, ktorý výskumom atmosféry dokázal, 
prečo je prakticky nemožné urobiť nejakú dlhodobú 
predpoveď počasia. Pri jeho výpočtoch sa ukázalo, 
že aj minimálne zmeny počiatočných fáz vedú k vý-
razne odlišnému stavu počasia v budúcnosti. „Z cel-
kom malých odlišností východísk tak vznikol obrovský 
rozdiel ich ďalšieho osudu. Takáto extrémna citlivosť 
je charakteristickým znakom chaotický dynamických 
systémov“6, podobne ako je i počasie. Lorenz vytvo-
ril dôležité pojmy, akými sú efekt motýlích krídiel 

podľa ktorého, „môže vyvolať mávanie krídiel motýľa 
v Amazonskom lese hurikán v Karibiku. […] Spúšťačom 
by však mohol byť aj iný proces, ako je zvuk fl auty na 
brehu Ria de Janeiro alebo také niečo.." 7 Ďalej je to 
lorenzov atraktor, ktorého obrazce „… pozostávajú 
z dráhy. Jedna trajektória je kombináciou po sebe idú-
cich bodov v  priestore (stavy systému). Pre podivné 
atraktory sa trajektórie nikdy nevrátia späť do toho 
istého bodu v  priestore.“8 Predstavujú tak bod so 
zdanlivo pravidelnou dráhou, ktorú síce stále približ-
ne opakuje, ale nikdy neprejde po tej istej. Je tak uvä-
znený na nekonečne dlhej a neperiodickej línií zná-
mej práve ako podivný atraktor. 

Obrovský krok v  pochopení chaosu pomocou 
počítačovej geometrie má následne i  fraktálna 
Mandelbrotova množina9 označovaná za ikonu cha-
osu. Počítač je potom naším mikroskopom pri ceste 
po nespočetných vrcholkoch tejto počítačovej mno-
žiny, kde pri ľubovoľnom priblížení vidíme nekoneč-
nú zložitosť tvaru a podrobnosti. 

Paralely na poli architektúry
Je vôbec možné nájsť adekvátne paralely princípov 
chaosu na platforme architektúry a dajú sa tieto 
poznatky využiť v  procese tvorby architektonických 
štruktúr, fi gúr či urbanistických polí? Počítačová ma-
tematika a geometria sa už roky snaží odpovedať na 
otázku významov chaotických systémov, princípov 
ich dynamického toku v priestore alebo vzniku teku-
tých polí hľadaním uchopiteľných deterministických 
východísk ako vstupných parametrov celkového di-
zajnu. Parametre ako veličiny potom charakterizujú 
tento systém alebo stav v  samotnom procese tvor-
by a predstavujú práve tak vlastnosť, ako aj charak-
teristické hodnoty či veličiny riešeného problému. 
Stanovia síce počiatočné fázy a určia oscilovanie vý-
slednej formy v priestore, ale vzhľadom na množstvo 
parametrov a atraktorov – „hýbačov“ (podobne ako 
v  počasí), nedokážeme presne predpovedať, ako na 
seba budú pôsobiť, aký bude priebeh ich vývoja a ako 
sa celkovo daný systém vyvinie. Pri experimentál-
nom skúmaní chaotických štruktúr na poli architek-
túry je preto mimoriadne cenným nástrojom práve 
sila počítačových výpočtov, ale najmä primeraný cit 
architekta. Môže byť potom výraz „softvérový archi-
tekt“, práve analógiou opisujúcou užitočné skĺbenie 
moci počítača a súčasne citu architekta?

Identifi kácia, defi novanie, hodnotenie a  kritizova-
nie východiskových pojmov alebo princípov chaosu 
a  hľadanie analógie výskytu chaotických štruktúr 
v exaktných vedách, umení (literatúra, hudba, fi lm) 
a následne v architektúre poskytne vstupnú platfor-
mu pre oporné body k pochopeniu experimentálneho 
výskumu tvorby chaotických systémov v architektú-
re. Projekt sa snaží byť nielen teoretickou prácou, ale 
najmä cenným materiálom s  ukážkami prototypov 
algoritmov riešiacich určité problémy v rámci para-
metrického navrhovania chaotických štruktúr v  ar-
chitektúre s možnosťou ich ďalšej editácie. 
Forma a  chaos, poriadok a  zmätok, determinizmus 
a náhoda sú ako neustáli rivali bojujúci o hegemóniu 
v nekonečnej aréne nášho sveta. Príroda ako neuveri-
teľný rezervoár inšpirácií nám pritom sústavne pred-
kladá groteskné až bizarné turbulentné fazóny a roky 
sa v nich tak pokúšame nájsť príklady modelov či ur-
čité paralely, ktoré by sme mohli klasifi kovať a po-
chopiť. Takmer počas celej svojej existencie sa potom 
práve len človek usiluje zaviesť poriadok do nesyste-
matického či nepravidelného sveta a to čomu nero-
zumie, často diletantsky ignoruje alebo ľahkovážne 
opovrhuje. Súčasný človek vyzbrojený počítačom za-
čína vyzývať toto zdanlivo náhodné kráľovstvo cha-
osu a opisuje vzťahy, kde jedinými opornými formami 
sveta sú tie, ktoré sám vytvoril. Z tejto výzvy sa tak 
vynára nová veda sľubujúca excerpovať nekonečnú 
komplexnosť týchto dynamických polí. Veda produ-
kujúca novú geometriu a prekvapivý paradox, že do-
konca aj v chaose existuje poriadok. Veda, ktorá po-
súva naše myslenie ďaleko za hranice konvenčnosti. 

Teória chaosu. Približne 60 rokov od jej vzniku, vý-
skumom počasia1, obrátila takmer všetko konvenčné 
v čo sme verili a v čo sme chceli veriť. Pritom stále 
čím ďalej, tým viac rezonuje a svet ju vníma síce ako 
netradičnú, ale bezpochyby komplexnú vedu o sku-
točnej povahe sveta. Pre niektorých je táto paradig-
ma chaosu príliš pesimistická alebo v krajnom prípa-
de anarchická, avšak mnoho z nás ju víta s okázalým 
nadšením ako určitý posun a nový myšlienkový smer. 
Celá príroda je pritom riadená akýmsi emergentným 
prúdom zdanlivo usporiadaného, ale ťažko opísateľ-
ného samoorganizovaného chaosu udalostí na plat-
forme vývoja a toku života. Koniec koncov, prečo sa 
nám zdá byť všetko, čo vytvorila príroda estetické, 
aj napriek tomu, že svoje nezvyčajné tvary vytvorila 

pod šatkou chaosu a náhody? Niekomu sa môže zdať, 
že táto teória neprináša nič nové, že všetko relatív-
ne funguje a samotný chaos bol len počiatkom všet-
kého pôvodného. Jedno je však jasné, tento nový 
smer so sebou prináša nebývalé viacobzorové rozpä-
tie, s akým o jednotlivých témach uvažuje a skutoč-
nosť, že k svojim tvrdeniam prikladá striktne vedecké 
skúmania. 

Teória chaosu sa stala ikonou, pojmom a  novou 
vednou disciplínou zaoberajúcou sa systémami, pri 
ktorých „[…] aj najmenšie zmeny v  chaotickom sys-
téme vedú k veľkým a dokonca aj kvalitatívnym zme-
nám v správaní, a môžu tak viesť k ďalšiemu vývoju“2, 
takže ich správanie nie je dlhodobo predpovedateľ-
né. Inak povedané, chaos neznamená zmätok ale-
bo neporiadok, ale chaotické systémy sú len zložito 
usporiadané štruktúry, ktorým nerozumieme, alebo 
si nevieme svojím konvenčným myslením predsta-
viť proces ich vzniku a  tvorby. Jednoducho, kapaci-
ta nášho mozgu je limitovaná a pri takých zložitých 
systémoch, akými sú napríklad počasie, fraktály ale-
bo tekuté architektonické fi gúry či nekonvenčné vízie 
urbanistických projektov nových miest, nemôže nikto 
predvídať, ako sa bude takto mnohovrstvový systém 
vyvíjať vzhľadom na čas a veľké množstvo činiteľov, 
ktoré ho rozhýbu. Chaos je preto len zdanlivo náhod-
ná dynamika, ktorá je v skutočnosti generovaná z de-
terministických systémov. Ťažiskovou témou potom 
ostáva uvažovanie o reálnom svete ako o nelineárne, 
nespojite a  náhodne sa správajúcom dynamickom 
systéme, pri ktorom je spôsob, akým sa teória chaosu 
stavia k náhode akousi jej skrytou zložkou. Pre taký-
to systém tak na jednej strane môže náhoda zname-
nať určité „vybočenie či poruchu sústavy”, ktorú by 
bolo možné odstrániť zdanlivo chybnou konštantou 
a  je niečím, čo môže postupne premeniť existujúci 
systém pravidiel novou sústavou. Analogickým pro-
tipólom je potom i  hľadanie významu náhody síce 
v zdanlivo neopísateľnej a ťažko uchopiteľnej súčasti 
určitého systému, ktorá však preň už nie je len akým-
si „šumom či chybou”, ale skrytým princípom jeho 
samoorganizácie a  samohybnou silou emergentné-
ho vývoja jeho stavov. Podobne aj udalosti v  našej 
mysli vznikajú spôsobom istej dezorganizácie, sú ne-
predpovedateľné a vynárajú sa náhodne, bez príčiny. 
Evolučne sa potom ovplyvňujú a tvarujú v zdanlivo 
jasnom systéme, ale predsa len chaoticky. „Skrátka, 

Chaotické štruktúry 
Skrytá logika emergentných systémov na platforme 
parametrického navrhovania architektúry
Michal Valúšek

Ako Lorenz vypočítal, niektoré premenné, ktoré 
opisujú zmeny systému počasia, že aj malé rozdiely 
v údaji o počasí, na ktorom staval jeho model, 
ukazujú veľmi odlišné dlhodobé predpovede. 

Lorenzov-Atraktor (Glück, 1988, S.47) Podivné atraktory 
opisujú systém, ktorého správanie sa nikdy neopakuje, je 
vždy nepredvídateľné a pritom paradoxne vždy sebe-podobné. 

Membránové konštrukcie:  membránový plášťVÝSKUM NAVRHOVANIA
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Farba, priesvitnosť a  kvalita povrchu boli hlavný-
mi otázkami. v  štádiu projektovania sa diskutovalo 
o  väčšine dostupných membránových materiálov. 
Oranžová farba bola v rozpore s vysokou priesvitnos-
ťou. Pri PVC a PFFE bola translucencia v rozpätí od 
6 do 7 %. Najprv sa rozhodlo, že projekt sa zrealizuje 
z Tenary, ktorá v prvých testoch preukázala priesvit-
nosť až 20 %.

Ale z časových dôvodov sa napokon rozhodlo po-
užiť silikónové sklené vlákna, s ktorými sa dalo do-
siahnuť priesvitnosť až takmer 14 %. Okrem toho 
sa použil špičkový lak, ktorý zabraňoval akumulá-
cii nečistoty, takže sa nevyžadovalo rozsiahle čiste-
nie. Použité silikónom potiahnuté sklené vlákna od 
Interglas Atex 5000 spĺňajú všetky estetické a me-
chanické nároky. Nielenže sú priesvitné, ale sú odol-
né aj proti tlaku, sú ohňovzdorné, hydrofóbne a veľ-
mi formovateľné. Materiál bol dodaný v 3 m širokých 
rolkách kotúčoch a vyrobený a zváraný v spoločnos-
ti Canobbio. Silikónom potiahnuté sklené vlákno, 
o ktorom sa v architektonických kruhoch hovorí ako 
o  súčasnom stavebnom materiáli, má garantovanú 
životnosť desať rokov a  očakávanú životnosť aspoň 
dvadsať rokov. Tvar 26,8 m vysokej fasády sa usta-
vične mení z previsnutých zón do viac či menej ver-
tikálnych zón. 

Medzi osou 7 a  osou 18 sú oceľové kruhy pripo-
jené k  betónovej konštrukcii vzperami. v  ostatných 
osiach sú kruhy pripojené na veľké naklonené oceľo-
vé stĺpy. v dôsledku nepravidelného tvaru membrány 
bolo nemožné realizovať rovnomerne rozdelený tlak 
membrány. Dopad vlastnej váhy je rôzny a tak je roz-
diel medzi nominálnym a reálnym predpätím rôzny 
v závislosti od výšky steny. 

Všetky membránové panely sú fi xované extrudo-
vanými hliníkovými profi lmi vyvinutými pre projekt. 
Profi l umožnil minimalizovať roztvorenie spojov 
a uzatvárací poklop bolo možné zachovať malý a pri-
varený na hladký povrch. Tento detail bol pôvodne 
navrhnutý pri riešení s Tenarou, ale testy ukázali, že 
s malými úpravami ako zväčšený polomer zakrivenia 
sa dá použiť aj pri materiáli Atex. Tento detail bol 
použitý na všetky membránové upevnenia. Pozdĺž 
údolných lán sú dva extrudované profi ly pripevnené 
k lanu páskou tvaru U. Na fi xovanie tangenciálnych 
síl pozdĺž lán sú niektoré zo svoriek vybavené uzatvá-
racími svorkami.

Pozdĺž kruhov je extrudovaný profi l pripevne-
ný na súvislú oceľovú platňu v  zásade s  rovnakým 

detailom. Vertikálny spoj je spojený s horizontálnym 
spojom, aby umožnil veľký odklon membrány. Plán 
švov bol navrhnutý tak, aby všetky švy nadväzovali. 
Vďaka veľkému obvodu sa to dalo ľahko rozčleniť 
a faktor odpadu bol ešte stále rozumný.

Membrána bola rozdelená do desiatich sektorov 
a každý sektor pozostával z ôsmich panelov. So zvo-
leným pomerom predpätia sa zvýšila tuhosť v smere 
útku a tak najväčšie napätie bolo v útku. Maximálne 
napätie v  osnove je približne 18 kN/m a  v útku 30 
kN/m. Preto v  zónach s vysokým napätím musí byť 
membrána spevnená. Rohové detaily musia byť ta-
kisto spevnené. Všetky strihy membrány boli vy-
robené automaticky ako kompletné súbory DXF so 
všetkými požadovanými detailnými informáciami 
a kontrolnými známkami, aby umožnili presné zora-
denie na fasáde.2 

Priebeh realizácie
Na konečné rozhodnutie o materiáloch a detailoch sa 
vyhotovil model. Aby sa membrána uchránila pred 
poškodením, pozdĺž kruhov bol priľnavý pruh ne-
oprénu prilepený na horný a dolný okraj. Oceľová in-
štalácia sa začala stĺpmi a vrchným kruhom. Všetky 
kruhy boli vyrobené z  prefabrikovaných oblúkov 
a spojené na mieste. Aby sa pri týchto spojoch umož-
nila tolerancia, oceľová platňa bola vyrobená s po-
zdĺžnymi otvormi.

V polovici septembra v prvej štvrtine boli inštalo-
vané všetky kruhy, takže sa mohlo začať s inštaláciou 
membrány. Oceľový plášť bol dokončený za 18 me-
siacov, membránové opláštenie vyžadovalo 10 týž-
dňov od výroby po montáž. Po výrobe osemdesiatich 
fasádnych panelov, tieto boli dopravené na miesto 
a  pospájané. Počas montáže osemdesiatich pruhov 
v  spoločnosti Canobbio použili trik. Vytvorili druh 
napínacej štruktúry, na ktorú položili membránu 
a  dopravili ju do výšky montáže. Takže fasáda bola 
uzatvorená kus po kuse. Extrudovaný profi l bol pro-
fi lovaný tak, aby bol paralelný po spojení dvoch pro-
fi lov. Počas inštalácie údolné laná nemohli byť do-
končené, preto údolná línia musela byť uzatvorená 
pomocnými lanami. Takže v prvej polovici decembra 
2008 boli inštalované všetky membránové pane-
ly. Pred Vianocami boli sfi nalizované všetky úpravy 
a detaily uzatváracích klapiek. Prvé svetelné testy sa 
začali s osvetlením fasády a haly. 

V širokej oblasti je membrána pripevnená na dlhé 
oceľové stĺpy, v  úzkych priamo na betónovú stenu. 

Osobitne vo večerných hodinách vidieť, že konečný 
výsledok sa veľmi približuje k  pôvodnému návrhu. 
Takže projekt bol dokončený načas a začiatkom janu-
ára 2009 sa konali prvé koncerty.3 

Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že prínos nových 
technológií súvisiacich s membránovými štruktúra-
mi je oveľa väčší a nesústredil sa len na oblasť tech-
nických textílií. Stále otvorený systém ďaleko pre-
siahol svoje hranice a výrazne sa začína presadzovať 
v oblastiach doteraz dominantným postavením ťaž-
kého stavebníctva. Ich výhody sa začínajú uplatňovať 
nielen pri tradične veľkorozponových plošných nos-
ných konštrukciách halového typu, ale aj výškových 
stavbách, kde svojimi vlastnosťami umožňujú použiť 
ich v systémoch ich opláštenia v interiéri aj v exteri-
éri. Nezastupiteľnú úlohu nadobúdajú pri vytváraní 
klimatizovaného veľkopriestoru a chráneného mest-
ského prostredia.4 Najlepšie stavby patria k  origi-
nálnym nielen z hľadiska architektonickej formy, ale 
zároveň sú to aj špičkové technické diela s vysokou 
úrovňou technického detailu charakterizované ako 
architektúra Hi – Tech. Sú to stavby originálne vo 
všetkých smeroch.

Požiadavka „za menej dosiahnuť viac“ ako výsled-
ná predstava architektúry z ľahkých alebo veľkoroz-
ponových plošných konštrukcií tým obsahuje ďaleko 
siahajúcu dimenziu, ktorá tvorí duchovný stredobod 
princípu ľahkého spôsobu stavania.5

Membránové konštrukcie: 
membránový plášť
František Kalesný Konštrukcie povrstvených a  nepovrstvených tech-

nických textílií a  fólií – inak membránové kon-
štrukcie, patria do skupiny ľahkých povrchových 
štruktúr. Používajú sa prevažne na prekrytie veľko-
rozponových priestorov a  štruktúr s  veľkým povr-
chom. Nezaplatiteľnou vlastnosťou membrán je, že 
materiál možno namáhať ťahovým napätím. Stavby 
tohto druhu sa vyznačujú mimoriadnou úspornos-
ťou, a napriek určitým priestorovým nárokom, náro-
kom na podpornú konštrukciu a trochu komplikova-
nému spôsobu riešenia zvukovej a  tepelnej izolácie 
poskytujú veľa výhod.1

Hala Zenith 18 Štrasburg
Hala Zenith 18 sa nachádza vo Francúzsku v blízkos-
ti Štrasburgu. Zenith sú koncertné sály pre populár-
nu hudbu od rocku, popu až po muzikály. Koncertné 
haly musia mať multifunkčné technické inštalácie, 
variabilnú scénu, satistikovanú akustiku, priestor 
najmenej pre 3 000 divákov a  v prípade núdze ich 
možno rýchlo evakuovať. Len ak sú tieto štandardy 
splnené, môžu používať meno Zenith. Odkedy roku 
1981 Jack Lang prišiel s myšlienkou hál Zenith, mi-
nisterstvo kultúry stanovilo všeobecné podmienky, 
poskytuje subvencie a vyžaduje minimálne umelec-
ké štandardy týkajúce sa aj architektonického dizaj-
nu. v  januári otvorený nový Zenith v Štrasburgu je 
so svojimi 10 000 sedadlami najväčším Zenithom 
vo Francúzsku. Nachádza sa v nížine pri bránach ko-
munity Eckbolsheim neďaleko Štrasburgu, zámer 
Massimiliana a Doriany Fuksas je zrejmý na prvý po-
hľad. Významný orientačný bod v krajine je vytvore-
ný a je plný dynamiky vďaka svojmu optickému tvaru 
a schopnosti vytvárať svojou priezračnou oranžovou 
obálkou svetelné efekty. 

Konštrukcia jadra budovy
Vnútorná časť budovy nie je viditeľná na prvý poh-
ľad. Pozostáva z 30 cm hrubého železobetónu, ktorý 
je formovaný do línií rôzneho zakrivenia, aby sa do-
siahla optimalizácia maximálnej kapacity a  najlep-
šieho výhľadu. Železobetón bol vybratý, aby zabezpe-
čil najlepšiu možnú kontrolu akustiky. 

Štruktúra
Oválna forma bola zvolená ako sochársky prvok, jej 
monumentálny objem nadobúda ľahkosť elipsami 
oceľovej konštrukcie. Dvadsať oceľových stĺpov tvo-
rí akoby prístupový balkón, okolo masívneho jadra 

a vytvára základnú štruktúru pre fasádne konštruk-
cie, ktoré nesú membránu. Päť horizontálnych oce-
ľových kruhov s  priemerom trúbky 50 cm uzatvára 
celú budovu. Ako kruhové dráhy planét majú rôzne 
vzdialenosti a sklony (priemerná vzdialenosť je 6 m) 
tie vedú k väčšej dynamike, ku ktorej vedie tiež posu-
nutie a rotácia elíps. Kruhy sú zakotvené do betóno-
vého jadra a do zeme. Vytvárajú spájacie úrovne pre 
fasádne krytie. Medzi kruhmi prebiehajú laná, ktoré 
uťahujú membránu. Tieto laná nie sú spojené s oce-
ľovou štruktúrou.

Vnútorné zakrivenie stien vytvára impresívnu hru 
tieňov a prispieva k pocitu, že miestnosť je ustavične 
v  pohybe. Vstup je integrovaný do 5 m vysokej sk-
lenenej steny v  základnej štruktúre Zenithu, ktorá 
je pokrytá oranžovou oceľou na vonkajšej strane do 
výšky 5 m, aby vytvorila dojem kontinuity s hornou 
časťou štruktúry.

Na realizáciu membránovej fasády sa diskutovalo 
o viacerých možnostiach :

 – Sedlovito tvarovaná membrána
 – Vankúš s negatívnym tlakom
 – Vankúš v tvare sedla na lanovej sieti
 – Zvlnená lanová štruktúra
 – Vankúš s pozitívnym tlakom
Geometria, ktorú architekt rozvinul, bola založená 

na myšlienke rovnakej dĺžky membrány medzi dvoma 
kruhmi, takže široké plochy membrány boli ploché 
a malé plochy boli zakrivené.

Na širokých plochách by to vytváralo rozumný tvar, 
ale na úzkych plochách by bol rozdiel dvoch polome-
rov od 90 do 2 metrov. Na získanie rovnováhy by sme 
potrebovali rovnaký pomer, to znamená, ak naprík-
lad predpätie v osnove je 1 kN/m, predpätie v útku by 
bolo 45 kN/m.

Všetky vytvorené sedlové tvary vyzerali veľmi plo-
cho, úplne odlišne od architektovho zámeru. Spolu 
s  ním sme našli riešenie s  dodatočnými údolnými 
lanami, aby sme získali po celej ploche porovna-
teľný tvar, ale toto riešenie skončilo s veľmi ostrou 
geometriou, na rozdelenie tlaku, takže sme zvýšili 
predpätie v osnove na udržanie mierneho zakrivenia 
povrchu. v konečnej podobe, tvare 6 máme predpätie 
1/3 kN/m a povrch je stále hladký.

Membránový plášť
Ľahká membrána je v  kontraste s  ťažkým jadrom 
stavby a  zaobaľuje budovu nad vstupným pries-
torom. Bol to jeden z  kľúčových prvkov projektu. 

Hala Zenith 18 Štrasburg – celkový pohľad 

Pohľad na železobetónové jadro a membránové opláštenie 

Detail membránového opláštenia 

Schématické prierezy fasádnym opláštením 

1 BUBNER, Ewald: Membrane konstruktion – 
verbindungstechniken, 1. und 2. Aufl age 1997;1999, Verlag 
und Druck: Druckerei Wehlmann GmbH, Essen, Deutschland
2 www.Tensi Net.com, 2010, BERND STIMPFLE: 
The Zénith de Strasbourg
3 www.Zenith Strasbourg, World architecture News, 
Laura Salmi
4 REIN, Alfréd – WILHELM, Viktor: Membrane 
construction, Detail 2000/6 
5 Klaus – Michael Koch s prispením Brian 
Foster, Knut Göppert, Karl Habermann, 
6 Thomas Herzog. John Pudenz, William Taylor a David 
Wakefi eld: Bauen mit membranen, Prestel Verlag, 
München – Berlin – London – New York 2004



Výskum naVrhoVania

58 ALFA 03 ¦ 2011

DOKTORANDSKÝ VÝSKUM Pavilón ako súčasť imidžu mesta

36 ALFA 03 ¦ 2011 ALFA 03 ¦ 2011 37

 – mal by plniť úlohu národného znaku
 – mal by plniť úlohu výstavného objektu
 – je reklamným a marketingovým nástrojom na ko-
munikáciu s inými krajinami

Verejný priestor
Základným znakom týchto priestorov je ich otvore-
nosť, prístupnosť verejnosti a  voľnosť využívania 
počas celého dňa. Verejné priestrory by mali byť ob-
razom vyspelosti našej kultúry a hodnôt, mali by od-
rážať charakter miesta, širšej lokality, mesta. 

Kevin Lynch?4 uvádza = verejný priestor
 – životaschopný
 – prístupný
 – vnímateľný
 – ovládateľný
 – kontrolovateľný
 – spôsobilý

Allan Jacobs a Donald Appleyard 5 uvádzajú = verej-
ný priestor

 – obývateľný
 – identický
 – kontrolovateľný
 – autentický
 – udržateľný
 – efektívny

Bentlyeh5 uvádza = verejný priestor
 – čitateľný
 – vymedzený
 – formovaný
 – funkčný

Autorka vníma verejný priestor ako: 
 – koncepčný
 – bezpečný
 – bezprostredný/otvorený 
 – pestrý
 – kontaktný

Imidž 
Pojem imidž sa viaže hlavne k personálnemu imagu 
osobností avšak jeho pravý význam je spojený s mar-
ketingom a úzko súvisí s tzv. Corporate identity – CI 
fi remnou identitou.6 v súvislosti s charakterizovaním 
pojmu sa stretneme s  názormi autorov, ktorí imidž 
chápu rozličným spôsobom.

 – Vysekalová, Mikeš6 uvádzajú, že imidž má pova-
hu zovšeobecneného a  zjednodušeného symbolu 
založeného na súbore predstáv, postojov, názorov 
a skúseností človeka vo vzťahu k určitému objektu.

 – Slovník Americkej Marketingovej spoločnosti defi -
nuje imidž ako: zákaznikovo vnímanie výrobku, in-
štitúcie, značky, obchodu alebo osoby, ktorá môže, 
ale ani nemusí korešpondovať s realitou.

 – Nykryn8 defi nuje imidž ako: určitú predstavu o vý-
robku, ktorá je sformovaná v dôsledku istej objek-
tivizácie mnohých subjektívnych tvrdení a je fi xo-
vaná v skupinovom názore 

 – Kotler7 defi nuje imidž ako: súbor názorov, myšlie-
nok a dojmov, ktoré má osoba o určitom objekte 

1. Problém zadania
Význam zadania je prvým dôležitým krokom k vytvo-
reniu úspešného návrhu pavilónu ako intervencie 
vo verejnom priestore. Zadanie by malo poskytnúť 
vstupné požiadavky na objekt, ktorý bude navrhova-
ný a  mal by defi novať základné odpovede na otáz-
ky. Kde sa bude pavilón nachádzať? Aký bude jeho 
účel? Koho a  čo má reprezentovať? Aký to má byť 
typ pavilónu? 

Sformovanie zadania by malo byť výsledkom šir-
šej diskusie skupiny odborníkov, demografov, zástup-
cov tretieho sektora, sociológov. Výsledkom diskusie 
by malo byť jasné zadefi novanie potrieb a požiada-
viek, ktoré má budúci návrh zohľadniť. Častou pra-
xou však býva situácia, keď vinou nejasného zámeru 
a príliš otvoreného formovania požiadaviek zadanie 
nie je dostatočným podkladom pre jeho úspešný ná-
vrh a realizáciu. Postupnosť krokov od prieskumu cez 

diskusiu, formovanie zadania až po realizáciu zabez-
pečí očakávaný výsledok.

Výnimočne sa vo verejných priestoroch angažuje aj 
privátny sektor, ktorý by však mal mať ako podklad 
k návrhu a realizácii zadanie, ktoré bude sformované 
zástupcami mesta v spolupráci s privátnymi subjekt-
mi. o verejných priestoroch ich koncepcii, potenciále 
a ďalšom smerovaní vždy rozhoduje mesto. Ale mô-
žeme sledovať aj druhý model, keď mesto vstupuje 
do spolupráce s privátnym investorom alebo fi rmou. 
v  niektorých prípadoch mesto nemá dostatočné fi -
nančné zdroje na pokrytie realizácie projektu, ale na 
druhej strane vie zabezpečiť bezplatné užívanie verej-
ných plôch, na ktorých sa projekt uskutoční a dokáže 
ho výrazne spropagovať verejnosti. Súkromný sektor 
výrazne profi tuje z reklamy, propágacie a v očiach ve-
rejnosti zvyšuje svoje povedomie o značke, fi rme. 

2. Problém umiestnenia
S  pavilónom sa stretávame vo vzťahu k  urbánnym 
štruktúram vo dvoch polohách:

A. Pavilón v extraviláne ako súčasť špecifi ckých 
funkčných komplexov. Vystupuje v  úlohe „tvorcu 
prostredia“, napríklad na svetových výstavách EXPO, 
pavilón tu zohráva úlohu zostavovateľa určitej urba-
nistickej skladby. Do tejto skupiny zaraďujeme expo 
pavilóny.

B. Pavilón v  intraviláne doplňujúci urbánnu 
mestskú štruktúru
1. v  rámci vonkajšieho mesta – možno sledovať vý-
skyt pop-up pavilónov
2. v rámci vnútorného mesta – vyskytujú sa pop-up 
pavilóny a stále (multifunkčné pavilóny)
3. v centrálnej mestskej zóne – najčastejšie sa stretá-
vame s uplatňovaním stálych (multifunkčných) pavi-
lónov a promo pavilónov.

Umiestnenie pavilónu by malo reagovať na tra-
sovanie najfrekentovanejšieho pohybu ľudí, ktoré 
majú tendenciu v určitej polohe využívať najkratšie 
trasy. Sociológ Der Jonge vo výskume zameranom na 

Frekventovaná téma verejných priestorov naberá 
čoraz väčší význam. Kvalita týchto priestorov závi-
sí od širokého spektra intervencií rôzneho rozsahu 
a významu. v súčasnosti sa často skloňuje pojem tzv. 
„temporary public spaces“ verejných priestorov po-
núkajúcich rozmanitú škálu podnetov. Jedným z nich 
je aj frekventovanejšie využívanie pavilónu ako ich 
súčasti. v tejto súvislosti sa téma pavilónu stáva veľ-
mi aktuálnou, naráža však na problémy, ktoré súvisia 
s  jeho jasným kategorizovaním jednotlivých typov 
pavilónov a ich vzťahom k urbánnym štruktúram. Vo 
svojom príspevku sa zameriam na z môjho pohľadu 
zásadné problémy pri navrhovaní pavilónu vo verej-
nom priestore. v úvode sa budeme venovať trom poj-
mom, ktoré sú pre príspevok kľúčové. Budú nimi pa-
vilón, verejné priestory a imidž.

Pavilón
Podoba pavilónu tak, ako ho vidíme v  súčasnosti, 
musela prejsť dlhším historickým vývojom. s  pred-
chodcom pavilónu sa stretávame už v  renesancii 
a baroku. Význam pochádza z latinského slova papi-
lion1 v preklade znamená (motýľ, stan). Objekt slú-
žil prevažne na rozptýlenie, zábavu a posvätné ritu-
ály. Charakterizovaniu pavilónu sa venovali niektorí 
autori. 

Dudák2 uvádza pavilón ako:
 – pôvodne štvorboký stan z voľne zavesených textílií
 – menšia samostatná, prízemná, jednopriestorová 
záhradná stavba, zvyčajne centrálneho pôdorysu 
z exteriéru aj interiéru vyzdobená

Herris3 uvádza pavilón ako:
 – samostatne stojacu alebo pridruženú stavbu slú-
žiacu na zábavu, špecializované činnosti a aktivity, 
zvyčajné umiestnenie v záhrade, výstavisku, trho-
visku alebo zábavnom parku, ide o dočasnú, zdobe-
nú stavbu alebo stan

Autorka delí súčasné pavilóny na:
 – stále (multifunkčné) pavilóny
 – promo pavilóny
 – pop-up pavilóny
 – expo pavilóny

Stály (multifunkčný) pavilón:
 – objekt v rozmedzí 100 – 300 m2

 – je pútačom 
 – má samonosnú konštrukciu, nie je pevne spojený 
so zemou, teda nejde o stavbu

 – má minimálne jednu maximálne štyri funkcie
 – má orientovať
 – má aktivizovať
 – má podnecovať 
 – má voľnejší ráz

Promo pavilón:
 – prostriedok priamej reklamnej komunikácie s ve-
rejnosťou, klientmi

 – používa sa na zvyšovanie známosti a povedomia 
o fi rme, podujatí, akcii 

 – pôsobí vo verejnom priestore v obmedzenom ča-
sovom úseku 3 – 4 mesiace

 – je nositeľom aktuálnej informácie

Pop-up pavilón:
 – dočasný
 – využíva moment prekvapenia
 – premiestňuje sa
 – je ľahký

Expo pavilón:
 – je defi novaný ako stavba
 – objekt musí riešiť aj statickú a dynamickú dopravu
 – navrhuje vlastné verejné priestory v pavilóne, ako 
aj v jeho okolí

 – je súčasťou expo parku
 – objekt sa pohybuje v rozmedzí 1 000 m2 – 
6 000 m2 a viac

Pavilón ako súčasť imidžu mesta
Osem problémov pri tvorbe pavilónu vo verejnom priestore
Katarína Boháčová
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charakterizuje ako „evolúciu formy a tvarovanie síl, 
ktoré na ňu pôsobia“ . 

Otvára sa rovnako otázka etickosti auto-generatív-
nych návrhov. Kým na úrovni CAD a BIM aplikácií ide 
o podporu projektovania v malom rozsahu v pome-
re k celkovému podielu autora na výraze výsledného 
objektu, pri generatívnom (parametrickom) navrho-
vaní sa tento pomer zdanlivo vyrovnáva. Autori začí-
najú využívať skripty ako nástroje.

Simuláciou správania navrhovaného objektu vo 
virtuálnom prostredí spolu so začlenením paramet-
rických systémov do procesu architektonickej tvor-
by sa rozšíria jeho schopnosti reagovať na podnety 
okolia. Lepšie pochopenie je možné na základe ana-
lýzy vybraných objektov vzhľadom na mieru, ktorou 
generatívne postupy ovplyvnili ich výslednú for-
mu a  charakteristické konštrukčné prvky. Základné 
geometrické transformácie (pohyb, rotácia a  zmena 
veľkosti) sa pritom využívajú ako ukazovatele, po-
mocou ktorých možno zisťovať rozsah ich vzájomné-
ho prepojenia. 

Na základe získaných údajov sa dá vyhodnotiť mie-
ra interakcie fi nálneho výrazu objektu s  jeho kon-
štrukčnými časťami. Spôsoby, ktorými sú do proce-
su jeho tvorby zapojené, možno využiť pri určovaní 
východísk, na základe ktorých sú generované ďalšie 
štruktúry. Tak sa vytvára predpoklad na vznik in-
formačných modelov pomocou algoritmických vý-
počtových systémov. Tie popisujú možnosti, ktoré 
poskytuje digitálne prostredie pri hľadaní nových ar-
chitektonických foriem s dôrazom na ich konštrukč-
né vyhotovenie. Rovnako môžu obsahovať návrh 
konštrukčných prvkov a  spôsoby ich transformácie. 
Kombináciou a postupným spájaním týchto objektov 
do väčších celkov rôznej zložitosti sa dajú pozorovať 
zmeny výslednej sústavy v súvislosti s vlastnosťami 

pôvodného prvku. Jeho spätným posúdením sa zís-
kajú informácie o  jeho možnom správaní, a  po ich 
analyzovaní vzhľadom na vybrané faktory ich bude 
možné začleniť do východiskovej defi nície. Presné 
defi novanie prvku pomocou premenných parametrov 
umožní skúmať jeho vlastnosti v priebehu generova-
nia sústavy.

Na základe získaných informácií môžu byť vytvore-
né konštrukčné prvky, ktoré budú postupne začleňo-
vané do zložitejšej generovanej štruktúry. Počas jej 
transformácie sú sledované aj samotné prvky a zme-
ny ich vlastností. Tým je vytvorený predpoklad na 
overenie ich schopnosti zapojiť sa do rozsiahlejšej 
konštrukcie a  ovplyvňovať ju. Tento proces si vyža-
duje integráciu viacerých profesií; okrem architek-
tov aj statikov, informatikov, prípadne sociológov. 
Výsledkom sú dátové (resp. fyzické) modely, ktoré 
sú schopné do svojej štruktúry začleniť akýkoľvek 
konštrukčný prvok a  posúdiť ho podľa vybraných 
kritérií. Otvorenosť jednotlivých defi nícií paramet-
rických systémov vytvorí predpoklad pre ich ďalší 
vývoj ako interaktívneho nástroja spájajúceho digi-
tálne rozhranie s  vlastnosťami pôsobiacimi v  reál-
nom priestore. 

Pri parametrickom navrhovaní ide najmä o defi no-
vanie premenných konkrétneho návrhu, nie o výsled-
ný tvar. Tým, že im priradíme rôzne hodnoty, vznikajú 
objekty s  rôznou konfi guráciou. Na opísanie vzťa-
hov medzi jednotlivými prvkami sa využívajú rov-
nice, ktoré defi nujú výslednú geometriu – geomet-
riu prepojenia objektu s  jeho jednotlivými časťami. 
Takýmto spôsobom sa dajú opísať vzájomné závislos-
ti, ktoré určujú objekt a umožňujú konfi gurovať jeho 
geometriu. 

Čoraz rýchlejšie sa rozvíjajúce technologické mož-
nosti umožňujú plánovať a realizovať stále kompli-
kovanejšie štruktúry. Vďaka progresívnym technikám 
tvarovania (napr. RhinoScript, ESO) vznikajú formy, 
ktoré sú napriek svojej zložitosti jasne defi nované, 
čo vytvára predpoklad, aby mohli v reálnom čase re-
agovať na svoje okolie a používateľov. Parametrické 
modely umožňujú overovať rozsiahle množstvo rie-
šení v  priebehu procesu navrhovania. Konštrukcia 
tak prestáva byť pevná a statická. Nemenným ostá-
va len algoritmus vytvorený architektom, ktorý pod-
mieňuje jej tvar. Pomocou softvérov, ktoré simulujú 
reálne vplyvy prostredia pôsobiace na objekt, respek-
tíve jeho informačný model, možno podľa potreby 
konfrontovať aktuálny stav návrhu s podmienkami, 
v ktorých by mal fungovať. Procesy, ktoré sú využi-
té pri generovaní návrhu vo virtuálnom prostredí, 
sa uplatňujú rovnako pri jeho realizácii a prevádzke. 
Matematické modely konštrukcie sú vopred testova-
né v nadväznosti na tvar, materiál a prostredie, čím sa 
dá predpovedať ich správanie v zadaných podmien-
kach. Tie možno meniť pomocou premenných veličín, 
a  tak overovať vzniknuté situácie. Formy vytvorené 
generatívnymi postupmi podmieňuje sústava para-
metrov, pričom zmenou ktorejkoľvek z ich hodnôt sa 
dá modifi kovať aj výsledný tvar a jeho vlastnosti.

Parametrické modely umožňujú overovanie roz-
siahleho množstva riešení v  priebehu procesu na-
vrhovania. Informačné prostredie, v ktorom sú všetky 
prvky súčasťou špecifi ckých subsystémov, môže vyt-
várať na prvý pohľad vizuálny chaos. v skutočnosti je 
však prísne organizovanou štruktúrou, ktorá reagu-
je na akúkoľvek zmenu vlastností ktoréhokoľvek jej 
prvku. Defi novaním a  následnou zmenou konfi gu-
rácie jej jednotlivých časti sa môže voľne pretvárať 
a prispôsobovať aktuálnym podmienkam.

Parametrizmus sa ako samostatný sloh začína vní-
mať po XI. bienále architektúry v Benátkach, kde sa 
ho snaží takto opísať Patrik Schumacher. Vznik para-
metrizmu je spojený s digitálnymi animačnými tech-
nikami v polovici deväťdesiatych rokov 20. storočia. 
Rýchlejšie sa začína rozvíjať až v súčasnosti v súvis-
losti s vývojom pokročilejších systémov. Vďaka nim 
sa do procesu hľadania výslednej formy čoraz väčšmi 
integruje matematické myslenie, ktoré je predpokla-
dom na komplexnejšie využitie algoritmov.

Jednoduché parametrické nástroje využívajú už 
v súčasnosti rozšírené architektonické systémy CAD 
(AutoCad, Revit). Rozsah ich využitia je však v porov-
naní s  technologickým pokrokom značne obmedze-
ný. Možnosti rozširuje využitie zložitejších postupov 
pomocou zapojenia skriptovacích jazykov do jed-
notlivých softvérov (Rhinoceros, Catia, Generative 
Components). Tie popisujú vlastnosti zložitých 
geometrických prvkov, pričom súčasne defi nujú ich 
vzájomný vzťah. v prípade, že ktorýkoľvek z nich zme-
ní nejakým spôsobom svoje vlastnosti, ostatné budú 
automaticky aktualizované. Vďaka tomuto procesu 
sa radikálne skracuje čas potrebný na zdokumen-
tovanie aktuálnej formy a  zjednodušuje sa prehľad 
možností, ktorými môže byť potenciálne začlenená 
do prostredia.

Parametrické postupy menia pohľad na základné 
architektonické prvky. Nemenné, ideálne geomet-
rické tvary (rovné čiary, obdĺžniky, kocky, valce, gule, 
ihlany) nahrádzajú nové, dynamické, interaktívne 
objekty (Spline, NURBS, SubDivs ). Tie sa stávajú zá-
kladnými stavebnými blokmi pre premenlivé systé-
my (Blob, Metaballs).

Medzi prvé projekty využívajúce tieto postupy 
patrí návrh Grega Lynna – Port Authority Gateway 
v New Yourku z roku 1995. Generatívne navrhovanie 

„V súčasnosti experimentuje architektúra iba s pa-
rametrami, ktoré matematicky opisujú formu 
a výsledkom sú ‚iba‘ zaujímavé, geometricky ex-
presívne objekty. Chýba vízia ako tento nástroj nao-
zaj naplno využiť. Máme hračku, ale nevieme, na čo 
ju v skutočnosti treba.“ Radek Brunecký1 

Pohyblivé opláštenie móla

Konštrukcia športovej haly

Premena povrchu štruktúry pomocou 
modifi kácie jednotlivých prvkov

1 http://mf.cz/113/1-kr-1
2 http://wiki.mcneel.com/developer/rhinoscript, http://isg.rmit.
edu.au/research_ESO.html
3 Patrik Schumacher, Parametricism as Style – Parametricist 
Manifesto, Venice 2008
4 http://www.rhino3d.com/nurbs.htm
5 http://www.glform.com/
6 Computer-aided design
7 Building information model

Premenlivosť generovaných 
architektonických štruktúr 
Filip Humaj

Zmena tvaru konštrukčného prvku 
pri modifi kácii štruktúry
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Moderné centrum
Medzivojnové obdobie je teda charakterizované mo-
dernizáciou spoločnosti, konštituovaním autentickej 
domácej architektonickej scény, spolu s  prienikom 
nových stavebných typov, postupov a  materiálov. 
Spomínané obdobie sa tiež s  obľubou označuje za 
„zlatý vek“ slovenskej architektúry.2

V Bratislave vedľa historického jadra vznikalo nové 
komerčné centrum moderného mesta na Námestí re-
publiky (v súčasnosti Námestie SNP), kde v priebehu 
tridsiatych rokov vplyvní stavebníci krajiny realizo-
vali svoje stavebné zámery a  vnášali do mestského 
prostredia nielen modernú architektonickú kultú-
ru, ale aj modernú podnikavosť. Rozľahlé námestie 
opustilo pôvodnú nízku zástavbu a sebavedomá re-
prezentatívna architektúra funkcionalistických pa-
lácov vytvorila mestskému priestoru novú mierku. 
v  duchu stavebného optimizmu boli použité kon-
štrukčné a  technologické novinky – oceľobetónový 
skelet, sklobetónové stropy, presklené fasády a  pú-
tavé svetelné efekty. Nie náhodou bolo Námestie 
republiky následne označované za „výkladnú skriňu 
republiky”.3

Dramatický vstup modernej architektúry so svie-
tiacimi pásmi a  s inovatívnym stvárnením parte-
ru v  tesnej nadväznosti na historický uličný výraz 
znamenal Dom služby Baťa (Vladimír Karfík, 1930). 
Najavantgardnejší počin v  prostredí námestia a  aj 

v kontexte slovenskej architektúry predstavuje stav-
ba Mestskej sporiteľne (Juraj Tvarožek, 1931) s prvou 
zavesenou fasádou z opaxitového skla a pasážou s ob-
chodmi v parteri. v jej tesnej blízkosti neskôr vznikol 
Palác Luxor poisťovne Legie na Štúrovej ulici (Jan 
Víšek, 1938). Prvá výšková stavba v krajine, obchodný 
a obytný dom Manderla (Christian Ludwig, Emerich 
Spitzer a Augustín Danielis, 1935), mala moderný va-
riant podlubia a organicky zakrivenú pasáž so vstup-
mi do menších prevádzok. Nadväzovala na priľahlú 
Centrál pasáž (Endre Szőnyi, Franz Wimmer, 1928) 
s dvoma podlažiami obchodov a so zaklenutým sklo-
betónovým stropom. Na protiľahlej strane námestia 
postupne vyrástli tri Družstevné domy (Emil Belluš, 
1934 – 1939), ktoré ponúkali komplex priestorov 
s  obchodmi a  kaviarňami prepojenými pasážami. 
v  centrálnej polohe námestia budova obchodného 
domu Babka a Brouk (Christian Ludwig, 1936) obo-
hatila uličný priestor o predsadené hmoty elegant-
ných presklených vitrín s  typicky zaoblenými náro-
žiami. Zoznam funkcionalistických stavieb v  hornej 
časti námestia dopĺňa kancelársky a obchodný dom 
Orion (Desider Quastler, 1931) s podsvietenou skle-
nenou fasádou a obchodný a obytný dom s pasážou 
vedúcou až na Obchodnú ulicu (Josef Konrad, 1934). 

Vlna novátorskej architektúry sa plynulo prenies-
la aj na už spomínanú priľahlú Schöndorfskú (v sú-
časnosti Obchodnú) ulicu, kde sa kontrast medzi 

Medzivojnové obdobie dvadsiatych  – tridsiatych 
rokov 20. storočia v  Československu možno nazvať 
dobou poznačenou spomienkami na éru monarchie 
a súčasne presvietenou nadšením mladej demokracie 
nového štátu. Mladá krajina si hľadala svoje mies-
to na mape Európy nielen v politickom zmysle slova, 
ale vlastným architektonickým prejavom smerovala 
k  rovnocennému začleneniu do diania moderného 
sveta. v období medzi dvoma svetovými vojnami bolo 
Československo jednou z mála krajín Európy, kde sa 
funkcionalizmus stal všeobecne akceptovaným a do-
konca priamo uznaným za ofi ciálny architektonický 
prejav štátu. Bol zároveň architektonickým štýlom, 
ktorý hlboko a komplexne ovplyvnil doslova každo-
denný život v krajine. 

Československá republika mala po roku 1918 tri 
ťažiskové mestské centrá: Prahu, Brno a Bratislavu. 
v priebehu prvého desaťročia existencie samostatné-
ho štátu mestá všeobecne zaznamenávali dramatický 
nárast obyvateľstva, na Slovensku to bola predovšet-
kým Bratislava. Vznikali celé nové štvrte a do centier 
s historickým rázom prenikala moderná architektúra 
so svojou novátorskou klímou. 

Veľký prílev obyvateľstva do Bratislavy po roku 
1919 a vytvorenie celoslovenských, štátnych orgánov 
a  inštitúcií podmienilo rozvoj stavebníctva a  mest-
skej dopravy. Celkový rozvoj následne vyvolal aj ne-
vídaný vzrast remeselníckych živností a obchodov.1

Bratislava ako ťažiskové centrum krajiny v danom 
období sústreďovala najaktuálnejšie dianie politic-
kého, spoločenského a kultúrneho života. Azda naj-
výraznejšie sa tu prejavili moderné architektonické 
trendy a  v najväčšej miere aplikovali progresívne 
technické a stavebné postupy. 

V rámci enormného množstva realizácií zanecha-
la moderná architektúra obrovský počet stavieb vy-
tvorených na obchodné účely. Popri nových inte-
riérových riešeniach vykazovali obchodné výklady 
a celé portály predajní moderný, jednoduchý dizajn 
a  vysoké majstrovstvo spracovania. Priestory inte-
riérov predajní, kaviarenských zariadení, obchodných 
domov spolu s ich priečeliami, výkladmi, vstupnými 
portálmi a pasážami sa prejavili ako charakteristickí 
nositelia inovatívnosti a výrazným podielom prispie-
vali k dramatickému prerodu obrazu mestských ulíc. 

Ich modernosť okrem formálnych prejavov spo-
čívala aj v  aplikácii novodobej techniky a  materiá-
lov, kde významnú úlohu zohrával trojuholník vzá-
jomných vzťahov medzi investorom, architektom 
a dodávateľom. 

Problematiku tohto dobového obchodného parte-
ru možno vnímať ako samostatný typologický, tech-
nický a  umelecký fenomén poukazujúci na prínos 
a použitie najnovších technických prostriedkov v pre-
pojení s evolúciou nárokov modernej estetiky doby. 

Nová estetika modernosti
Obchodný parter dvadsiatych a tridsiatych rokov 
20. storočia v Bratislave
Soňa Ščepánová

Dom služby Baťa v Bratislave – cez deň 
a za nočného osvetlenia, autor Vladimír Karfík, 1930 
(zdroj: Slovenský staviteľ, 1931)

Variability of generated  
architectural structures
By Filip Humaj
¦ 
¦ 
Current parametric design gener-
ates many possible solutions during 
the modelling and designing process. 
However, in the final stage it allows the 
user to choose only one solution to be 
developed. Physical parametric design 
is a design strategy for parametric de-
sign. It enables the parametric design 
to embody the knowledge from simu-
lation tools and still permits a variety 
of possibilities at the final stage. Phys-
ical parametric design allows models 
varieties in a physical model, but also 
gives feedback to the virtual models, 
in order to improve the design process. 

Pavilion as part of a city´s image
By Katarína Boháčová
¦ 
¦
¦
Spatial development of cities increas-
ingly requires a  strategy reflecting 
demands and needs of contemporary 
society. The worldwide trend of glo-
balization is related with concentra-
tion of vast majority of job oppor-
tunities into urban agglomerations. 
This results in cities´ rapid popula-
tion growth and in occurrence of suit-
able conditions for new investments. 
As part of the mentioned trend: the 
concentration of production and pop-
ulation in urban agglomerations, the 
need for fast solutions for public spac-
es is emerging. This is due to the fact 
that public spaces have been recent-
ly considered as basic skeleton part 
for transformation of the intra-urban 
structures. Concentrations of popu-
lation often create large mono-func-
tional territories that are free of work-
ing opportunities or other activities, 
so there is an urgent need for integra-
tion of additional functions for public 
and semi-public spaces in these terri-
tories. Thus, public spaces in the new 
context of urban development are be-
coming an important social phenom-
enon of the city. 

The so-called “temporary public 
spaces” start to be discussed recent-
ly. These are spaces offering a diverse 
range of incentives for the public e.g. 
city beaches, picnic areas, green park-
ing plots with street furniture, areas 
for “street performances”- street art, 
and recently fashionable and often 
projected pavilions with variable dis-
position, intended mainly for presen-
tations, education and relaxation.

A pavilion, considered to be a bear-
er of an impulse, identity, information 
and orientation, has become a  favou-
rite element in urban structures. At 
the same time, it is an object, which 
can determine human activities tak-
ing place in and around it, since it is  

 
 
 
 
 
a  part of the public space. Impuls-
es, which a  pavilion as a  clearly de-
fined space within the urban structure  
often brings, are associated with social 
interaction.

New aestethics of modernity
Commercial parterre in 
Bratislava of 1920s – 1930s
By Soňa Ščepánová
¦ 
Bratislava in the inter-war period in 
the 20th century was the centre of 
the political, social and cultural life 
in the country. The major architec-
tural trends had a  significant appli-
cation there, along with utilization of 
progressive technical and construction 
methods. 

Among the realized projects a  con-
siderable number of structures created 
for commercial purposes from that pe-
riod have been preserved. Their moder-
nity was, apart from formal features, 
based on the application of the latest 
technologies and materials, emphasis-
ing the mutual relationship between 
the investor, architect and contrac-
tor. The interior spaces of shops, cafés 
and department stores, together with 
their facades, shop windows, entrance 
portals and passages, bore an innova-
tive approach and enabled a  signifi-
cant change in the appearance of the 
urban centre. The transformation of 
the commercial spaces involved new 
elements of urbanization, and gradu-
ally the poetry of the new aesthetics of 
glass, light and new materials was im-
plemented in the streets of Bratislava 
in the 1920s and 1930s.

EngLISH SUMMARY
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