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Som tradicionalistka. Znova som si to pripomenula aj v súvislosti s knižnou kultúrou. Aj napriek tomu, že 
moderná doba dnes na nás útočí v podobe elektronických publikácií a internetových médií doslova z každé-
ho rohu, nič sa však nevyrovná pocitu, keď môžem v rukách držať knihu či časopis a vdychovať typickú vôňu 
jeho papiera a tlačiarenskej farby. Pôžitok z prečítaného textu si tak akosi môžem lepšie vychutnať. a hoci mi 
možno čítanie správ či článkov prostredníctvom internetu ušetrí čas aj peniaze, klikanie myšou či dotykové 
displeje mobilov šuchot obracajúcich sa listov papiera jednoducho nenahradia. 

Tento fakt som si ešte viac uvedomila, keď som si pred pár dňami podvečer sadla do dočasnej čitárne vo 
foyeri našej fakulty za dlhý stôl s časopismi a pod svetlom príhodne nainštalovanej stolovej lampy som sa 
začítala do stránok magazínov, fanzínov a žurnálov o architektúre. Mala som pocit, že som sa po uponáhľa-
nom dni zrazu ocitla na chvíľu doma, vo svojej knižnici a príjemne relaxovala. Keď si odmyslím chlad a prievan 
na pódiu improvizovanej čitárne, bola to v podstate skvelá a svojím spôsobom aj moderne svieža inštalácia, 
propagácia či priblíženie u nás ťažko dostupnej nezávislej architektonickej tlače odborníkom, ale i širokej ve-
rejnosti vrátane našich študentov zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a diskurz v oblasti architektúry, urba-
nizmu, ale aj vizuálnej kultúry. 

Často počúvam lamentovanie kolegov nad nedostatkom príležitostí na publikovanie svojich výskumných 
poznatkov, názorov i postrehov z rôznych oblastí architektúry a príbuzných vedných odborov najmä vo vedec-
kých časopisoch. Jeden z nich máme aj na domácej pôde. Časopis ALFA, ktorého editoriál práve čítate, píše 
svoju novú históriu už od roku 2011, keď začal vychádzať v inovovanej obsahovej a grafi ckej podobe. 

Dva roky sú vari dostatočne dlhou dobou na to, aby som si ako členka redakčnej rady mohla dovoliť aj malú 
rekapituláciu, veď bilancovanie na prahu nového roka je priam žiaduce. V ôsmich doteraz vydaných číslach 
časopisu defi loval celý rad príspevkov, ktoré priblížili aktuálne vedecké poznanie v oblasti architektúry, urba-
nizmu, krajinnej a záhradnej architektúry aj dizajnu. Ich zaradenie do kategórií či rubrík ako Výskum navrhova-
nia, Navrhovanie ako výskum a Výskum prostredníctvom tvorby dalo časopisu jasnú logiku i štruktúru, keď jej 
príjemným osviežením sa stali aj Študentské refl exie i Recenzie kníh ako zrkadlo názorov mladej, nastupujúcej 
generácie aj aktuálnych noviniek z oblasti knižnej kultúry. 

Na jednej strane s potešením môžem konštatovať, že do ALFY pravidelne prispievajú doktorandi – jedno 
z čísiel roku 2012 bolo monotematicky venované najkvalitnejším príspevkom, ktoré odzneli na medzinárod-
nej konferencii doktorandov Veda vo výstavbe, ktorá sa konala tentoraz na pôde FA STU v Bratislave. Na dru-
hej strane však výrazne ochabla výskumná činnosť kmeňových pracovníkov fakulty, čo pociťujeme na množ-
stve i kvalite príspevkov, ktoré prichádzajú na redakčný stôl. 

Rok 2013 bude pre našu fakultu kľúčový z hľadiska komplexnej akreditácie, ktorá prebehne až v nasledujú-
com roku. Asi netreba zdôrazňovať, že výstupy vedeckého rázu budú jednou z najdôležitejších zložiek nášho 
hodnotenia. Kolegyne, kolegovia, využite teda možnosť refl exie bádateľských i tvorivých poznatkov z výskum-
ných projektov aj na stránkach domovského časopisu. Fakulta architektúry túto vašu iniciatívu potrebuje viac 
ako kedykoľvek predtým. 

Editoriál
Jana Pohaničová
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Prečo hovoríme
o transformácii/premene
pamiatky
Katarína Vošková

Dodnes zachované vzácne historické sídla na pod-
statnej časti územia Slovenska prechádzali urba-
nistickým a  architektonickým vývojom v  priebehu 
stáročí. Napriek dlhoročnej tradície štátnej pamiat-
kovej ochrany je stav pamiatkového fondu na Slo-
vensku neuspokojivý.2 Je zrejmé, že na výraznom 
úbytku a devastácii kultúrneho dedičstva sa podpí-
sali roky socialistickej výstavby, podceňovania kul-
túrnych hodnôt, absencie dostatočnej právnej och-
rany celých historických území. Prístup k ochrane 
pamiatok sa však od deväťdesiatych rokov 20. sto-
ročia celkovo skvalitňuje, hovorí sa o  tradičných 
postupoch pri opravách, o  konzervácií pamiatok, 
o  uprednostňovaní zachovania originálu pred jeho 
nahradením a  podobne. Komplikovanejšie je však 
dosiahnuť tieto ideály v praxi. Paradoxne, ignorova-
né a  svojmu osudu ponechané pamiatky počas éry 
komunizmu poskytovali zdroj pomerne autenticky 
aj intaktne zachovaných, výraznejšie neprebudova-
ných historických objektov, a  tak sa ponúkala šan-
ca na prinavrátenie pamiatkových hodnôt a  zacho-
vanie ich autenticity. Posledné dve desaťročia sme 

svedkami výrazných premien  – transformácie pa-
miatok – a to z dôvodu zanedbanej údržby alebo aj 
priamo pamiatkovou obnovou. K premenám – trans-
formácii pamiatok dochádzalo a  stále dochádza 
v  pozitívnom aj negatívnom zmysle. Doteraz však 
nebola objektívne posúdená kvalita premien pamia-
tok po ich obnove, neboli dostatočne vyhodnotené 
realizácie pamiatkových obnov z kvalitatívneho hľa-
diska a tak, aby sa dali na základe toho hľadať vý-
chodiská na refl exiu a nápravu stavu.

Na tento fenomén poukazuje aj česká pamiat-
karka Milena Radová-Hauserová už v roku 1990 vo 
svojej štúdii Koncepcia pamiatkového zásahu do 
stavebného diela, jej úloha a východiská: Pri opra-
vách… vznikli vážne straty na historickej stavebnej 
podstate i  celkovej pamiatkovej hodnote aj tam, 
kde sa urobili podrobné stavebno-historické pries-
kumy. Kde bola správne formulovaná koncepcia 
pamiatkovej obnovy … Prax takto dostatočne jas-
ne ukazuje, že ani z pamiatkového hľadiska najlep-
šie pripravená akcia nemusí mať úspech.3 Citované 
tvrdenia sú, žiaľ, aktuálne aj v dnešnej praxi, preto 

Svetové kultúrne dedičstvo je krehký, neobnoviteľný 
a nenahraditeľný zdroj. Cieľom ochrany lokalít 
svetového dedičstva je zachovanie ich autenticity 
a hodnôt, pre ktoré boli zaradené do Zoznamu1 
(Zoznam svetového kultúrneho a prírodného 
dedičstva UNESCO – pozn. autorky.)
Bernard M. Feilden a Jukka Jokilehto

1 ¦ Pohľad na architektonickú štruktúru mesta 
v krajinnom zázemí Štiavnických vrchov – v pozadí 
s dominantou Kalvárie. Dokumentácia je asi 
z päťdesiatych rokov 20. storočia, keď pod kalvárskym 
vrchom ešte nie je nová zástavba rodinných domov. 
Foto: Súkromný archív autorky
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je nevyhnutné zamerať sa na zistenie príčin úbyt-
ku pamiatkových hodnôt a autenticity historického 
stavebného fondu. 

Tieto príčiny boli predmetom môjho vedeckého 
výskumu a hľadania východísk na príkladoch z praxe 
pri pamiatkovej obnove v  Banskej Štiavnici za pri-
bližne posledných desať rokov. Vo výskumnej fáze 
bola pozornosť upriamená na transformáciu/preme-
nu vybraných pamiatok v  troch základných fázach 
pamiatkovej obnovy: fáza koncepčná, prípravná 
a realizačná, a to od zámeru vlastníka pamiatku ob-
noviť až po výsledok realizácie. 

Lokalita Banská Štiavnica a  technické pamiatky 
v jej okolí bola v roku 1993 zapísaná na Zoznam sve-
tového kultúrneho a  prírodného dedičstva UNES-
CO. Aj preto sú opodstatnené obavy, že ďalšie straty 
autenticity a pamiatkových hodnôt na jej území by 
mohli v budúcnosti postavenie mesta na prestížnom 
Zozname ohroziť. Výsledky výskumov, aplikované 
na prostredie Banskej Štiavnice, sú však s  vysokou 
pravdepodobnosťou len ilustráciou celkovej situácie 
pri ochrane kultúrneho dedičstva na Slovensku.

Čo ukázali výskumy 
Územný výskum straty autenticity pamiatkové-
ho a historického stavebného fondu na území Pa-
miatkovej rezervácie Banská Štiavnica

Na základe niekoľkoročného sledovania a  vý-
skumu stavebno-technického stavu pamiatkové-
ho a  historického stavebného fondu v  Pamiatko-
vej rezervácii Banská Štiavnica sú preukázateľné 
straty kultúrnohistorických hodnôt pamiatkové-
ho a  historického stavebného fondu. Keďže väč-
šinou ide o  historické alebo pamiatkové objekty, 
ktoré neboli doteraz vážnejšie prestavané, v prie-
behu času ich chátrania dochádza aj k zániku ich 
autenticity. Stav autenticity architektonických 
objektov na území Pamiatkovej rezervácie Ban-
ská Štiavnica systematickejšie sledujeme s  ohľa-
dom na straty (autenticity či nositeľov hodnôt) 
a nepriaznivé zmeny vo vzhľade aj hmote od roku 
2001. Plošné mapovanie stavu zachovania auten-
ticity architektonických objektov bolo realizované 
od roku 1976,4 ďalším medzníkom je rok 1993 (za-
radenie Banskej Štiavnice na Zoznam svetového 

2 ¦ Súčasný pohľad na mesto – v pozadí 
s krajinnou dominantou Kalvárie. 
Foto: Lubomír Lužina
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kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO) a za-
stavuje sa až v roku 2011. 

Na účely zistenia plošných strát autenticity na 
území historickej Banskej Štiavnice boli vybrané tie-
to kategórie výskumu:

 – Prirodzená strata autenticity a  kultúrnohistoric-
kých hodnôt vplyvom zanedbanej údržby – v tejto 
kategórii sú rozlíšené objekty: v stave ruiny, hava-
rijné a ohrozené.

 – Strata autenticity následkom úplného zániku ob-
jektu – v tejto kategórii sú rozlíšené objekty: pri-
rodzene zaniknuté, cielene zbúrané a novostavby.

 – Strata autenticity následkom nevhodne volenej 
alebo nekvalitne realizovanej pamiatkovej obnovy. 
v  tejto kategórii je dôležité skúmať zmenu v  prí-
stupe k obnove pamiatok v priebehu času, preto sa 
vo výskume rozlišuje: strata autenticity v rozmedzí 
rokov 1976 – 1993 a strata autenticity v rozmedzí 
rokov 1993 – 2011.

Pre refl exiu stavu ochrany a obnovy architektonic-
kého dedičstva na Slovensku sa javí ako podstatné 
podrobnejšie skúmať stratu autenticity v dôsled-
ku nevhodnej pamiatkovej obnovy. Mapovanie 
strát autenticity v dôsledku pamiatkovej obnovy sa 
sústredilo na Pamiatkovú rezerváciu Banská Štiavni-
ca, a to v rozmedzí rokov 1976 – 1993 – 2011. V ro-
koch 1976 – 1993 bolo kvantifi kovaných 24 historic-
kých objektov so stratou autenticity po nevhodnej 
pamiatkovej obnove; v  rokoch 1993  – 2011 bolo 
kvantifi kovaných 52 historických objektov so stra-
tou autenticity po nevhodnej pamiatkovej obnove. 
Teda od 1976 do 2011 došlo v meste k úbytku až 
76 pamiatkovo autentických architektonických 
pamiatok. (Obrázky 3, 4, 5, 6)
Príklady zachovanej autenticity priebežným vy-
užívaním, udržiavaním a  konzerváciou pamiatky  
(Obrázky 7, 8, 9, 10)
 
Vplyv procesu pamiatkovej obnovy na 
mieru zachovania autenticity pamiatok. 
Návrh schémy pre „test autenticity“
Pre objektivizovanie či transformáciou/premenou 
pamiatky po pamiatkovej obnove došlo k pozitív-
nym alebo negatívnym zmenám a v akej miere bola 
zachovaná ich autenticita hľadáme spôsoby výsku-
mu. Takéto hodnotenie je náročné na skúsenosti 
z  oblasti ochrany pamiatok a  na znalosti poznania 
pamiatkových hodnôt. Pri tvorbe schémy/metodiky 
„testu autenticity“ vychádzame z  identifi kácie indi-
viduálnych kultúrnohistorických hodnôt pamiatky/
historického objektu a  z požiadavky na zachovanie 
autenticity (podľa medzinárodných právnych doku-
mentov, ktoré sa vzťahujú najmä na lokality zapísané 

do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného de-
dičstva UNESCO).

Keďže predmetom výskumu je Pamiatková re-
zervácia Banská Štiavnica (PR Banská Štiavni-
ca)  – jadro lokality, zapísanej na Zozname sveto-
vého kultúrneho a  prírodného dedičstva UNESCO 
(1993)  – vzťahujú sa na ňu usmernenia medziná-
rodného právneho dokumentu Dohovor o  ochrane 
svetového kultúrneho dedičstva a jeho Vykonávacia 
smernica (2008). Podľa tohto dokumentu sú zá-
kladnými kritériami ochrany kultúrneho dedičstva 
zachovanie autenticity (pôvodnosti diela) a integ-
rity (celistvosti územia).5

Súčasná aj minulá prax pri obnove pamiatok v PR 
Banská Štiavnica preukazujú, že zachovanie auten-
ticity pamiatky stále nie je pri jej obnove prioritou. 
Treba spomenúť aj fakt, že mnoho pamiatok je v sú-
časnosti v pomerne zlom stavebno-technickom stave 
alebo aspoň vizuálne pôsobia zanedbane a schátra-
ne, že všetko úsilie účastníkov pamiatkovej obnovy sa 
sústreďuje na stabilizovanie stavby a „vylepšenie“ či 
„vynovenie“ jej vzhľadu. Aj z toho dôvodu v mnohých 
prípadoch dochádza k prehnaným zásahom pri oprave 
stavebných konštrukcií a k ich zbytočným výmenám 
za nové alebo nahrádzaniu pôvodných konštrukcií 
a  detailov modernými materiálmi a  technológiami. 
v dôsledku tohto prístupu dochádza k stratám na au-
tenticite pamiatkového fondu bez toho, aby sa tento 
stav dostatočne kriticky vyhodnocoval.

Test autenticity
Pre naštartovanie kritického hodnotenia prebieha-
júcich pamiatkových obnov a s tým súvisiace aj hľa-
danie slabých stránok medzi účastníkmi pamiatkovej 
obnovy predkladáme náčrt schémy pre „testovanie 
autenticity“ pamiatkového alebo historického sta-
vebného objektu. Pri zostavovaní schémy „testu au-
tenticity“ berieme do úvahy, že autenticitu je nutné 
prisudzovať celku, ale aby sme ju mohli hlbšie ana-
lyzovať, musíme ju posudzovať vzhľadom na jed-
notlivé hodnoty, ktoré boli posudzovanému objektu 
priznané. Napríklad inak by sme hodnotili technic-
kú pamiatky, inak kultúrnu krajinu, meštiansky dom, 
ľudový dom a podobne Niektorým pamiatkam či his-
torickým objektom je prisúdená hodnota urbanistic-
ká (výrazné pôsobenie objektu v obraze mesta, v jeho 
siluete), iným hodnota architektonická (napr. výraz-
ne slohová architektúra), alebo hodnota dokumen-
tu (keď je na pamiatke zachovaných viac kultúrnych 
vrstiev rôznych slohových období, dokumentujúcich 
jeho vývoj v priebehu času) a podobne. Niektoré his-
torické objekty môžu mať súbor niekoľkých hodnôt. 
Pri každom posudzovanom objekte je preto potrebné 

3, 4 ¦ V priebehu približne šesťdesiatych – 
osemdesiatych rokov 20. storočia došlo k postupnému 
zániku autenticity prostredia Radničného námestia. 
v osemdesiatych rokoch 20. storočia sa presadzovali 
názory na „očistenie“ vnútromestských priestorov od 
menších, „architektonicky nehodnotných“ stavieb.

5, 6 ¦ Strata autenticity baníckeho domu a jeho prostredia 
úplnou prestavbou. Modernizáciou došlo k zmene 
hmoty, vzhľadu, materiálov, technológií, ako aj k zániku 
celkového „spiritu“. Žiaľ, je to ukážka súčasného trendu 
prebiehajúcich transformácií v baníckom osídlení.
Foto: Katarína Vošková



Prečo hovoríme o transformácii/premene pamiatky

ALFA 1 ¦ 2013 7

vyjadriť základnú a  najvýraznejšiu, alebo prevláda-
júcu hodnotu, ale niekedy sa nevyhneme ani súboru 
hodnôt (hlavne pri pamiatkových objektoch).

Obnova pamiatok (spravidla od zámeru až po reali-
záciu) sa spravidla deje podľa zákonom stanovených 
podmienok  – metodiky pamiatkovej obnovy, podľa 
projektu obnovy (niekoľkých stupňov projektovej do-
kumentácie) a v druhej fáze sa na nej podieľajú re-
alizačné zložky – stavebné fi rmy, remeselníci, v špe-
cifi ckých prípadoch reštaurátori. Preto príčiny strát 
autenticity pamiatok spôsobených pamiatkovou ob-
novou sme hľadali v celom spektre etáp, ktorými pa-
miatka pri obnove prechádza. Pri každej prípadovej 
štúdii, ktorú sme podrobili „testu autenticity“, sme 
analyzovali prínos účastníkov procesu obnovy pa-
miatok. Predmetom výskumu boli pamiatkovo chrá-
nené domy (zapísaných v  Ústrednom zozname pa-
miatkového fondu), ktoré v poslednom období prešli 
pamiatkovou obnovou – inými slovami, došlo u nich 
ku kvalitatívnej premene.

Zostavenie schémy na zistenie 
miery zachovania autenticity:
Pri prieskume sme posudzovali historické objekty 
vzhľadom na už stanovené kritériá autenticity: for-
ma a dizajn, prostredie, materiály a konštrukcie, 
techniky a technológie, funkcia a využitie a spi-
rit/duch miesta, ktoré sú defi nované v medzinárod-
ných dokumentoch (ako ich defi nuje Vykonávacia 
smernica Dohovoru, 2008 a  Dokument o  autenti-
cite, Nara, 1994). Tieto kritériá sú jednotlivo posu-
dzované celkovo vo vzťahu ku konkrétnej hodnote 
pamiatky a  jednotlivo k nositeľom hodnôt. Hodno-
ty jednotlivých pamiatok sú známe buď z  doteraz 
realizovaných architektonicko-historických, alebo 

z reštaurátorských výskumov, alebo zo spracovaného 
tzv. pasportu pamiatkového fondu.6

Pre objektívne posudzovanie autenticity pamiatky 
po obnove je nevyhnutné brať do úvahy aj východis-
kový stavebno-technický stav pamiatky pred pamiat-
kovou obnovou.

Vo všetkých zvolených prípadových štúdiách bol 
„test autenticity“ uplatnený pred pamiatkovou ob-
novou a po pamiatkovej obnove a následne bola au-
tenticita percentuálne vyhodnotená so zohľadnením 
aj nemerateľných kritérií autenticity (spirit/duch 
miesta/genius loci) a s ohľadom na východiskový sta-
vebno-technický stav objektu. 

Pre výskum kvality pamiatkovej obnovy prostred-
níctvom vyhodnotenia miery zachovania autenticity 
pred pamiatkovou obnovou a po pamiatkovej obno-
ve boli vybraté z  celkového množstva 30 objektov 
5  „vzoriek“  – pamiatkových objektov, ktoré sú cha-
rakteristické pre zistenie premeny pamiatky (straty 
či zachovania autenticity po obnove) a pre dokumen-
tovanie hlavných príčin tohto stavu – zisťovanie kva-
lity metodiky, projektu, realizácie.

Zo všetkých skúmaných príkladov boli pre túto štú-
diu vybraté dva príklady. Jeden preukazuje zachovanie 
autenticity, druhý naopak – príklad straty autenticity.

Príklad 1: Remeselný dom na Remeselníckej uli-
ci 5, kde sme identifi kovali architektonickú hodnotu 
a hodnotu funkcie. Východiskový stavebno-technický 
stav bol vyhodnotený ako zlý až dezolátny. (Obrázky 
11, 12, 13, 14, 15)

Príklad 2: Obytný dom na Novozámockej ulici 18, 
kde sme identifi kovali urbanistickú a architektonickú 
hodnotu. Východiskový stavebno-technický stav pred 
pamiatkovou obnovou bol vyhodnotený ako narušený. 
(Obrázky 16, 17, 18, 19, 20)

7 ¦ Starý zámok – konzervácia fasády

8 ¦ Štiavnické bane, autenticky zachovaná veža opevnenia

9, 10 ¦ Pri pamiatkovej obnove meštianskeho domu na 
Radničnom námestí 11 bola prezentovaná klasicistická 
fasádna úprava, ktorá zabezpečila domu výtvarnú 
celistvosť. Autentický ráz jej zabezpečilo použitie 
tradičných technológií a architektonický výraz 
poslednej stavebnej úpravy domu z 19. storočia. 
Foto: Katarína Vošková



VÝSKUM NAVRHOVANIA

8 ALFA 1 ¦ 2013

Čo ukázal test autenticity a hľadanie príčin
Výsledky výskumu poukazujú na niektoré závažne 
problémy pri ochrane a  obnove kultúrneho dedič-
stva. Ak hľadáme príčiny, prečo v  mnohých prípa-
doch po pamiatkovej obnove dochádza k čiastočným 
alebo aj úplným stratám autenticity, musíme skú-
mať proces obnovy a jeho účastníkov/aktérov, ktorí 
do procesu vstupujú. Potvrdilo sa, že k strate auten-
ticity dochádza okrem iného aj pamiatkovou ob-
novou, čo bolo overené prieskumom podľa schémy 
„testu autenticity“. Z  toho dôvodu je nevyhnutné 
výskum rozšíriť o zisťovanie vplyvu a kvality odbor-
nej pripravenosti jednotlivých účastníkov v procese 
pamiatkovej obnovy.

Rôznosť zlyhaní, respektíve rôznych slabých člán-
kov vo vybraných prípadoch nám objasňuje, že za 
problematický môžeme považovať nielen jeden člá-
nok v  procese obnovy, ale väčšie či menšie problé-
my s odbornou pripravenosťou sú pri každej skupine 
účastníkov procesu. v procese pamiatkovej obnovy je 
rovnako dôležitá vzájomná prepojenosť účastníkov 
procesu a ich vzájomná komunikácia na kvalifi kova-
nej úrovni.

V praxi je to len ojedinelý a vzácny prípad, keď sa 
pri pamiatkovej obnove stretávajú kvalifi kovaný me-
todik pamiatkar, architekt, koordinátor a  realizátor 
(remeselníci a stavebné fi rmy). Vo väčšine prípadov 
niektorí z účastníkov nie sú na takúto náročnú úlo-
hu  – ako je konzervovanie a  obnova pamiatky, do-
statočne kvalifi kovane pripravení. Výsledky výskumu 
účastníkov v  procese pamiatkovej obnovy preuka-
zujú, že prax je podporovaná aj súčasnými nedosta-
točnými zákonnými kritériami, ako aj nedostatkom 
(dokonca neexistenciou) systémových vzdelávacích 
a školiacich programov pre nich (chýba postgraduál-
ne štúdium pre pamiatkarov metodikov, architektov 
projektantov, len sporadické a nesystémové sú kurzy 
a semináre pre remeselníkov a pod.).

Aké sú požiadavky na aktérov pri 
obnove pamiatok v zahraničí
Pre hľadanie východísk a  návrhov na možné rieše-
nia nevyhovujúceho stavu pri obnove pamiatok na 
Slovensku bol prieskumu podrobený aj na odbornú 
pripravenosť a  procesné postupy v  niektorých eu-
rópskych krajinách. Výsledkom je poznatok, že v kra-
jinách, kde nebola prerušená kontinuita využívania 
a všeobecného uznávania kultúrnych hodnôt (Veľká 

Británia, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko) sú, na roz-
diel od Slovenska a ďalších postsocialistických kra-
jín, rozvinuté systémy napríklad celoživotného vzde-
lávania pre odborníkov z oblasti ochrany pamiatok. 

Napríklad Rakúsko a Nemecko hoci nemajú expli-
citne v  zákonoch vyjadrené požiadavky na kvalifi -
káciu odborných účastníkov v  procese pamiatkovej 
obnovy, poskytujú pre nich množstvo vzdelávacích 
programov a v praxi sa na obnove pamiatok uplatňu-
jú na základe preukázania referencií. Dôslednejší je 
systém vo Veľkej Británii, kde akademické a teoretic-
ké vedomosti nestačia, ale na získanie odbornej spô-
sobilosti v príslušnom odbore musia jednotliví aktéri 
pamiatkovej obnovy (metodik pamiatkar, projektant, 
remeselník, reštaurátor, výskumník) absolvovať urči-
té postgraduálne štúdium a až potom sa môžu uchá-
dzať o  licenciu. Týka sa to konzervátorov (v zmysle 
pamiatkarov metodikov), architektov aj remeselní-
kov, pričom pre každú cieľovú skupinu sú zostavené 
špecializované študijné programy.

Nezanedbateľné sú aj procesné faktory v  rámci 
inštitúcií na ochranu pamiatok. Napríklad v  Českej 
republike bolo v  rámci NPÚ Praha publikovaných 
množstvo odborných metodík a zásad, ktoré sú vše-
obecným návodom, alebo akýmisi „mantinelmi“ pre 
rozhodovanie o  prístupe k obnove, dokumentácií, 
projektovaniu, reštaurovaniu a podobne. 

Vo Veľkej Británii sa konzervátori a ďalší účastní-
ci môžu a musia riadiť všeobecnými princípmi Con-
servation Principles (English Heritage 2008), v ame-
rických krajinách sú podobné princípy stanovené 
v  etických kódexoch profesionálnych konzervátorov 
(v zmysle pamiatkarov).

Prax na Slovensku
Pred začatím výskumu miery podielu účastníkov pro-
cesu obnovy pamiatok na zachovaní autenticity bol 
vyslovený predpoklad, že medzi najslabším článkom 
je skupina architektov a  remeselníkov, čo sa však 
potvrdilo len čiastočne. v  skutočnosti sú to všet-
ci účastníci v  procese ochrany a  obnovy pamiatok, 
pretože sa od nich nepožaduje odborná spôsobilosť 
(nadstavbovým štúdiom), nie sú systémovo vytvore-
né vzdelávacie programy a odborná spôsobilosť nie 
je požadovaná ani v  relevantných zákonoch (okrem 
výskumníkov – pamiatkových, reštaurátorských a ar-
cheologických výskumov a realizácie reštaurovania). 
Zaujímavý je aj fakt, že ani v rámci inštitucionálneho 

11 ¦ Východisková situácia stavebno-technického stavu 
domu na Remeselníckej ulici 5 pred obnovou, rok 1991
Foto: Lubomír Lužina

12, 13 ¦ Stav domu pred obnovou a po obnove 
Foto: Katarína Vošková
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zabezpečovania ochrany pamiatok odborníkmi ne-
existuje požiadavka na profesijný štandard pre pa-
miatkara metodika a navyše chýba hodnotenie čin-
nosti profesionálnych pamiatkarov, preto nie je 
možné zistiť, do akej miery sú profesionálni pracov-
níci dostatočne na svoju prácu pripravení. O odbor-
nej (ne)pripravenosti všetkých účastníkov procesu 
pamiatkovej obnovy bezpochyby svedčia výsledky 
pamiatkových obnov v praxi.

Problém odbornej pripravenosti 
Napriek tomu, že ochrana pamiatok sa od začiatku 
90. rokov 20. storočia podstatne skvalitnila, najmä 
po stránke dokumentácie, zabezpečovania výskumov 
s  cieľom identifi kácie hodnôt pamiatok, zostávajú 
ďalšie, nemenej podstatné faktory, ovplyvňujúce vý-
sledok obnovy, ignorované a  nepomenované alebo 
považované za dostatočne pripravené.7

V  posledných rokoch medzi odbornou verejnos-
ťou najviac rezonuje potreba školených remeselníkov 
v oblasti tradičných remesiel, používania tradičných 
materiálov a  technológií, ale nepodnikli sa žiadne 
kroky pre zlepšenie stavu. Výsledky načrtnutých vý-
skumov a prax však preukazujú, že rovnako je potreb-
né odborne pripraviť aj ďalších účastníkov v procese: 
na prvom mieste architektov projektantov, na dru-
hom mieste pamiatkarov metodikov a až na treťom 
mieste remeselníkov. Prvé dve skupiny sú tie, ktoré 
v  praxi robia kvalifi kované rozhodnutia a  zodpove-
dajú za realizáciu. Súčasné požiadavky štátnej och-
rany pamiatkového fondu na odbornú pripravenosť 
týchto „aktérov“ v  procese pamiatkovej obnovy na 
Slovensku nie sú v súlade s požiadavkami vyjadrený-
mi vo Vykonávacej smernici Dohovoru (v článku VI.B 
Capacity-building and research). v nej sa zdôrazňujú 
požiadavky na vysokú úroveň skúseností a multidis-
ciplinárneho prístupu „aktérov“ k ochrane s  cieľom 
lepšej implementácie Dohovoru. v  oblasti tréningu 
„aktérov“ ochrany a  obnovy a  interpretácie kultúr-
neho dedičstva širšej verejnosti treba oceniť politi-
ku ministerstva kultúry, ktorá prostredníctvom gran-
tovej podpory (grantová schéma MK SR Obnovme si 
svoj dom, podprogram 1.3 – Kultúrna politika) uplat-
ňuje vzdelávacie programy, kurzy, semináre a  rôzne 
formy interpretácie ochrany kultúrneho dedičstva. 
Nejde však o  systémové riešenia pre zlepšenie od-
bornej pripravenosti účastníkov v  procese ochrany, 
ale o  iniciatívy záujmových združení. Už aj z  toho 

dôvodu, že ochrana a obnova pamiatok je multidis-
ciplinárna záležitosť, javí sa nevyhnutné zostaviť 
štruktúru doplňujúceho vzdelávania (napríklad post-
graduálne kurzy a  kurzy celoživotného vzdelávania) 
a vyšpecifi kovanie profesijných nárokov pre účastní-
kov procesu obnovy pamiatok, pretože práce spoje-
né s ochranou a obnovou dedičstva by mali byť zve-
rené iba osobám kompetentným v týchto odborných 
činnostiach.8

Problém absencie jednotných 
kritérií ochrany pamiatok 
V procesnom inštitucionálnom prostredí ochrany 
pamiatkového fondu sa ako problematické dlhodobo 
javí absencia všeobecných pravidiel/zásad pre ochra-
nu kultúrneho dedičstva (jednotná metodika), ktoré 
by určili štandard pamiatkovej ochrany, zjednocova-
li praktické pôsobenie odborníkov v rámci Slovenska 
a vytvorili tiež transparentné informovanie verejnos-
ti, o tom, ktoré hodnoty a prečo je nevyhnutné chrá-
niť a akými kritériami sa odborníci ochrany pamiatok 
riadia. Podobne neexistuje etický kódex pamiatka-
ra, ktorý by zaväzoval všetkých profesionálnych pa-
miatkarov k rešpektovaniu etických princípov, naj-
mä v zmysle medzinárodne prijatých chárt ICOMOS, 
Dohovoru o ochrane kultúrneho dedičstva a jeho Vy-
konávacích smerníc. v súčasnosti prevládajú názory, 
že jednotná metodika ochrany by mohla byť zavá-
dzajúca, pretože každá pamiatka je originálne dielo 
a podobne.

V praxi sú v rámci malého teritória Slovenska zá-
sadne rozdielne prístupy a názory na koncepciu a vý-
stupy odborníkov sú nepredvídateľné. v tomto ohľa-
de možno argumentovať už aj tým, že ak by sa prístup 
k ochrane pamiatok ponechával na jednotlivcov, bez 
stanovenia odborných kritérií, nemalo by význam 
stanovovať všeobecné usmernenia pre ochranu ani 
v rámci medzinárodnej organizácie ICOMOS – charty 
pre rôzne úrovne a oblasti ochrany kultúrneho dedič-
stva (pre vzdelávanie a  tréning, pre ochranu miest, 
pre drevené dedičstvo, pre archeologické dedičstvo 
a pod.). Poznámka: Prínosom pre odbornú verejnosť 
Slovenska bolo už vydanie slovenskej verzie niekto-
rých doteraz prijatých chárt a dokumentov ICOMOS, 
ktorých rešpektovanie zostáva však na úrovni po-
znania, chápania jednotlivých aktérov a  schopnosti 
aplikovania týchto kritérií v  praxi. Sprostredkova-
nie princípov a etiky ochrany a obnovy a vytvorenie 

štandardov pre súčasnú prax by malo byť prvoradé. 
Argumentácie niektorých odporcov jednotných prin-
cípov/metodiky alebo etického kódexu pre pamiatka-
rov a  iných účastníkov v  procese obnovy pamiatok, 
že každý historický objekt je originálom a  má jedi-
nečné hodnoty, ktoré je treba individuálne posúdiť, 
v  medzinárodnej odbornej verejnosti už neobstojí. 
Posúdenie hodnôt a  určenia ďalších podrobnejších 
podmienok pre obnovu každej pamiatky môže a malo 
by vychádzať zo všeobecných kritérií, aby v rámci ma-
lého územia Slovenska nedochádzalo k rôznym náro-
kom a podmienkam a aby aj pamiatkari boli pri svo-
jich rozhodnutiach limitovaní odbornými princípmi, 
ktoré sú aj kontrolovateľné.

Inšpiráciou a  príkladom v  tejto oblasti by mohli 
byť veľmi kvalitne a aj verejnosti prístupnou formou 
zostavené princípy ochrany napríklad z Veľkej Britá-
nie, ktoré ako štandardy a  kritéria zostavila štátna 
organizácia na ochranu pamiatok English Heritage.9

Ide o materiál prioritne určený odborníkom ochra-
ny pamiatok, ale je veľmi prospešný a zrozumiteľný 
aj pre ostatných účastníkov v procese ochrany a ob-
novy, najmä vlastníkov, architektov a  podobne. Po-
dobné materiály sú samozrejmosťou pre ochranu pa-
miatok na americkom kontinente (v USA a Kanade).

Metodické usmernenia sú na rôzne témy jednotli-
vo spracúvané a publikované pre odbornú verejnosť 
v Českej republike, ktoré vydáva najmä Národní pa-
mátkový ústav, ústřední pracoviště Praha. Od de-
väťdesiatych rokov 20. storočia NPÚ vydalo množ-
stvo odborných zásad/kritérií na rôzne dôležité témy 
v oblasti ochrany a starostlivosti o pamiatky, ako sú 
napríklad:

Předprojektová příprava a projektová dokumentace 
v procesu péče o stavební památky, 2004, Péče o vý-
plně historických okenních a dveřních otvorů, 2004,

Novostavby v  památkově chráněných sídlech, 
2004, Metodika ochrany dřeva, 2000,

Standardní nedestruktivní stavebně-historický 
průzkum, 2001, Péče o  střechy historických budov, 
1997 a iné.10

Publikovanie a  sprístupnenie zásad a  metodic-
kých príručiek aspoň odbornej verejnosti môže mať 
aj vzdelávací efekt na ostatných účastníkov v procese 
ochrany, ktorí nemajú dostatočné vedomosti a skú-
senosti z  tejto oblasti. Princípy ochrany pamiatok 
sa tak stávajú zrozumiteľnejšie a  transparentnejšie 
a ľahšie uplatniteľné v praxi.

14, 15 ¦ Stav domu pred obnovou a po obnove s detailom 
niky v štíte pred reštaurovaním a po reštaurovaní
Foto: Katarína Vošková
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Problém sledovania a vyhodnocovania 
zmien pamiatok
Dôležitým poznatkom vyplývajúcim z tejto dizertač-
nej práce je súčasný stav kvalitatívneho vyhodnoco-
vania zmien pamiatok po obnove, alebo akomkoľ-
vek zásahu v dôsledku pôsobenia prírody alebo ľudí. 
v rámci výskumu bolo preukázané, že na jednej stra-
ne dochádza k stratám kultúrnohistorických hodnôt 
a  zániku historických objektov vplyvom zanedbanej 
údržby, kedy môžeme hovoriť už len o  „autenticite 
zániku“, na druhej strane dochádza k stratám auten-
ticity aj pamiatkovou obnovou.

Súhrnom tohto mapovania bolo preukázané, že 
v rámci PR Banská Štiavnica až 138 objektov nespĺ-
ňa „test autenticity“. Je to 21,7 % z celkového poč-
tu 637 historických budov v PR Banská Štiavnica.

Súčasná prax v tejto oblasti poukazuje na to, že vy-
hodnocovanie realizácií pamiatkových obnov a moni-
toring stavu pamiatkového fondu (pravidelný monito-
ring sa robí každé dva roky iba pre lokality svetového 
dedičstva), sú síce pravidelne spracovávané (v súčas-
nosti len v rámci Pamiatkového úradu SR), ale nepo-
sudzuje sa kvalita projektu obnovy, kvalita koncepcie 
obnovy, remeselné činnosti, kvalita použitých mate-
riálov a iné aspekty vo vzťahu k zachovaniu autenti-
city. Je prirodzené, že organizácia, ktorá pamiatkovú 
obnovu priamo koordinuje, nemôže nezávisle posú-
diť aj svoju vlastnú činnosť – stanovenie koncepcie, 
usmernenie projektu a realizačných prác atď. Výsled-
ky výskumov sa však stávajú závažným argumentom, 
že ubúdaním autentických pamiatok a  ich príčinami 
je nevyhnutné sa v budúcnosti vážne zaoberať.

V tejto oblasti by mohlo dôjsť k „spätnej väzbe“ 
súčasnej praxe a  zvýšeniu vedeckej úrovne poznania 
súčasnej situácie pri obnove pamiatkového fondu, 
zriadeniu odborného vedeckého konzília v rámci ne-
závislej organizácie, ktoré by pozostávalo z odborní-
kov z praxe a akademickej oblasti, ktorí by na základe 
vopred stanovenej schémy vypracovávali hodnotenia 
tak výsledkov pamiatkových obnov, ako aj hodnotenia 
stavu pripravenosti odborníkov. Na základe vedeckých 
výskumov chýbajúcich poznatkov pri praktickej obno-
ve pamiatok by bolo možné pripraviť ďalšie kroky – 
osnovy pre postgraduálne, celoživotné vzdelávanie 
a kurzy pre jednotlivých účastníkov v procese ochrany 
a obnovy kultúrneho dedičstva. Príkladom a inšpirá-
ciou by mohol byť v súčasnosti funkčný systém akre-
ditovaného vzdelávania pre pracovníkov pamiatkovej 
ochrany a ostatných účastníkov pri ochrane v  rámci 
Národného pamiatkového ústavu v Prahe.

Vzdelávacie zázemie jednotlivým účastníkom 
v procese ochrany pamiatok by bolo základom pre po-
stupné presadenie zákonných požiadaviek na odbor-
nú spôsobilosť tých aktérov v procese ochrany a ob-
novy kultúrneho dedičstva, pre ktorých dosiaľ neboli 
špecifi kované ani stanovené profesijné kritériá.

16 ¦ Historické foto na dom na Novozámockej 18 
(celkom dolu) pohľad na dvorovú fasádu veže

17 ¦ Stav domu v roku 1998, keď bol obývaný a takmer 
na sto percent autentický, vľavo – nárožie domu 
Foto: Katarína Vošková

19, 20 ¦ Pohľad na nárožie domu v priebehu obnovy a po 
obnove. z priebehu obnovy je zrejmé, že pôvodne drevená 
zrubová konštrukcia „veže“ bola odstránená a nahradená 
novou tehlovou konštrukciou. Závažnejšia je však zmena 
tvaru strechy na plytkú valbovú nad vežovou časťou. Pri 
stanovení metodiky neboli pochopené prevládajúce hodnoty 
pamiatky – pôsobenie hmoty v domu v obraze mesta.
Foto: Katarína Vošková
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Záver
Stanovené metodiky niektorých výskumov o  sta-
ve autenticity pamiatok po ich zmenách by mohli 
nájsť uplatnenie v  ďalších výskumných úlohách  – 
napríklad pre vyhodnocovanie autenticity a  zacho-
vania pamiatkových hodnôt po obnove stavebného 
pamiatkového fondu pre všetky pamiatky, ktoré boli 
v  určitom časovom úseku na Slovensku obnovené. 
Až vyhodnotenie kvality pamiatkových obnov môže 
ukázať problémy, ktorými bude nevyhnutné sa ďalej 
zaoberať pre skvalitnenie výsledkov pri obnove kul-
túrneho dedičstva.

Pre hodnovernosť vyhodnocovania výsledkov pa-
miatkových obnov a  monitorovania lokalít zapísa-
ných na zozname svetového dedičstva by bolo vhod-
né, aby sa v  praxi rozpracovala načrtnutá schéma 
„testu autenticity“. Výsledky „testu autenticity“ 
a  ich porovnanie s  východiskovou situáciou by sa 
mohli stať dôležitými argumentmi pre zmenu poli-
tiky vo vzdelávaní verejnosti, školení remeselníkov, 
vytvorenia systému pre požiadavky odbornej spôso-
bilosti pri projektovaní obnovy pamiatok či odbornej 
spôsobilosti pre metodikov pamiatkarov a  ďalších 
účastníkov v procese ochrany a obnovy pamiatok.

Pomenovanie hlavných príčin a  faktorov, ktoré 
mieru zachovania autenticity najviac ovplyvnili, by 
mohlo v budúcnosti napomôcť k zlepšeniu stavu úp-
ravou pravidiel (napríklad zákonov a vyhlášok či in-
terných smerníc príslušných inštitúcií) a k zlepšeniu 
kvalifi kácie a odbornej pripravenosti tých, ktorí sa na 
procese obnovy pamiatok podieľajú.

Načrtnuté výskumy (súčasť dizertačnej práce Pro-
ces transformácie pamiatky počas pamiatkovej ob-
novy – zámery verzus realizácia, Bratislava 2012) by 
sa mohla stať základom pre ďalšie výskumné úlohy 
v oblasti sledovania kvality postupov pri pamiatko-
vej obnove:

 – Stanovenie metodiky pre vyhodnocovanie kvality 
pamiatkových obnov a miery zachovania autenti-
city a jej aplikovanie minimálne v lokalitách sveto-
vého dedičstva na Slovensku.

 – Analyzovanie systémovosti vzdelávania v  oblasti 
ochrany kultúrneho dedičstva, so špecifi káciou od-
borov/predmetov v rámci existujúcich univerzít na 
Slovensku s cieľom zistenia, aké sú možnosti mul-
tidisciplinárneho prepojenia a  vzájomného dopl-
nenia v krátkodobom horizonte.

 – Ďalšie vedecké výskumy pre stanovenie kvalifi -
kačných potrieb pre vzdelávanie špecialistov na 
ochranu pamiatok: pamiatkarov metodikov, pa-
miatkarov výskumníkov, architektov, remeselníkov 
a podobne s pomenovaním existujúcich vzdeláva-
cích inštitúcií (kompetencie pre určitú špecializá-
ciu) a s pomenovaním tých, ktoré by bolo potrebné 
v budúcnosti doplniť.

 – Analyzovať doterajšie možnosti vzdelávania a  ce-
loživotného školenia pre remeselníkov a v spolu-
práci so strednými odbornými školami pripraviť 
návrhy na nové odbory, ktoré v súčasnej praxi pri 
obnove pamiatok chýbajú.

Realizovanými výskumami sú pomenované nedostat-
ky v oblasti koncepcie, prípravy a  realizácie obnovy 
pamiatok a  procesné nedostatky (zlá komunikácia 
medzi účastníkmi obnovy, nízka úroveň interpretácie 
významu a hodnôt kultúrneho dedičstva verejnosti, 
vlastníkom a  pod.). Ďalším skúmaním sa dostáva-
me až k zisteniu príčin nekvalitných pamiatkových 
obnov (zmien pamiatok) a tie nachádzame v prvom 
rade v  nízkych kritériách pre odbornú pripravenosť 
účastníkov procesu obnovy. Porovnaním poznatkov 
o odbornej pripravenosti účastníkov pamiatkovej ob-
novy na Slovensku s praxou v niektorých európskych 
krajinách sa tieto nedostatky potvrdzujú.

Štúdia bola spracovaná na základe výsledkov 
výskumov autorky v súvislosti s dizertačnou prácou 
na FA STU Proces transformácie pamiatky počas 
pamiatkovej obnovy – zámery verzus realizácia.

1 FEILDEN, Bernard M. – JOKILEHTO, Jukka: Príručka 
manažmentu lokalít svetového kultúrneho dedičstva. Rím, 
ICCROM 1998; prvé slovenské vydanie Svätý Jur, AI NOVA 2010.
2 V súčasnosti je na Slovensku viac ako 12 600 nehnuteľných 
kultúrnych pamiatok, viac ako 14 500 hnuteľných kultúrnych 
pamiatok, 18 mestských pamiatkových rezervácií, 10 rezervácií 
ľudovej architektúry a 89 pamiatkových zón. Viaceré pamiatky 
a územia spĺňajú kritériá svetového kultúrneho dedičstva a sú 
predmetom predbežného výberu na nomináciu podľa dohovoru 
UNESCO. Zdroj: http://www.culture.gov.sk k 19. 3. 2012.
3 RADOVÁ-HAUSEROVÁ, Milena: Koncepcia pamiatkového 
zásahu do stavebného diela, jej úloha a východiská. 
In: Pamiatky a súčasnosť 2/90, ročník XXI.
4 Rok, keď sa začal napĺňať v PR vládny program 
„komplexnej pamiatkovej obnovy“ a došlo k závažným 
zásahom do autenticity pamiatok; rok 1993 – rok zápisu 
Banskej Štiavnice do zoznamu svetového dedičstva – 
ďalší medzník v prístupe k obnove pamiatok.
5 V súlade s Vykonávacou smernicou Dohovoru (World 
Heritage Centre 2008), Dokumentom o autenticite (Nara, 
Japonsko 1994; dokument je prílohou Vykonávacej smernice 
Dohovoru, 2008), kde sú kritériá autenticity špecifi kované.
6 Pre jednotlivé pamiatky bola Pamiatkovým úradom SR 
spracovaná Revízia Ústredného zoznamu pamiatkového 

fondu a v rámci nej jednotlivé Aktualizačné listy 
národnej kultúrnej pamiatky, ktoré sa dlhoročne 
spracúvajú pre aktuálny Súpis pamiatok Slovenska.
7 Napríklad v Koncepcii MK SR do roku 2013 sú 
pomenované problémy s nekvalifi kovanými architektmi 
projektantmi, problémy s nedostatkom kvalitne zaškolených 
remeselníkov, ale ignoruje sa stav odbornej pripravenosti 
pamiatkarov metodikov, reštaurátorov, výskumníkov.
8 Pre špecifi kovanie potrebných poznatkov a skúsenosti pre 
spektrum odborníkov sa možno inšpirovať Smernicou pre 
vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti ochrany a obnovy 
pamiatok, súborov a lokalít, prijaté valným zhromaždením 
Medzinárodnej rady pre pamiatky a lokality ICOMOS v Colombe, 
Srí Lanka, 1993. Uvedené v Príručke manažmentu lokalít 
svetového kultúrneho dedičstva od autorov Bernard M. Feilden 
a Jukka Jokilehto, ICCROM 1998, AI NOVA 2010, s. 151 – 155.
9 Conservation Principles Policies and Guidance 
for Suistanable Management of the Historic 
Environment. English Heritage 2008.
10 Všetky zásady a metodické materiály sú vydávané ako 
prílohy časopisu Zprávy památkové péče a sú prístupné 
verejnosti. Zdroj: http://www.npu.cz/ke-stazeni/pro-
odborniky/pamatky-a-pamatkovapece/svazky-edice-
odborne-a-metodicke-publikace/gallery/. K 19. 3. 2012.

18 ¦ Pohľad z mesta na vežovú časť so sedlovou 
strechou a dreveným štítom. Na vežovej časti domu 
dominovala strmšia sedlová strecha so štítom.
Foto: Katarína Vošková
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Verejná zeleň a jej 
spoločenská hodnota
Prípadová štúdia Medická záhrada v Bratislave

Tamara Reháčková Z  hľadiska kvality života obyvateľov v  mestách je 
existencia zelene jednou z najvýznamnejších hodnôt. 
Význam rôznych vegetačných štruktúr – od parkov až 
po zvyšky lesných porastov, nie je potrebné osobitne 
zdôrazňovať. V  súčasnosti sa v  týchto súvislostiach 
dostávajú do popredia témy, ako napríklad funkcie 
a  poslanie zelených plôch, ich percepcia, úloha pri 
kompenzácii klimatických zmien a  podobne (napr. 
Sanesia, Chiarellob 2006, Chiesura 2004, Gidlöf-
Gunnarsson, Öhrström 2007, Swanwick, Dunnett, 
Woolley 2003, Fuller et al, 2007). Aj Mell (2009) 
pripomína, že zelená infraštruktúra môže mať v revi-
talizácii miest kľúčovú úlohu tým, že poskytuje prie-
story, ktoré ponúkajú viacúrovňové prínosy pre oby-
vateľov a súčasne je zásobárňou prírodných zdrojov, 
pomáha pri zlepšovaní mestskej klímy, pri hospodáre-
ní s vodou a podobne. Aj napriek tomu je zeleň v mes-
tách na okraji záujmu kompetentných, v  mestských 
a  obecných rozpočtoch obsadzuje posledné priečky 
a postupne sa rozšíril názor, že „zeleň nekapitalizuje“, 
teda nevyrába žiaden zisk, ale naopak, vyžaduje opa-
kované vklady fi nančných prostriedkov. Plochy zelene 
sú často vnímané len ako voľné, nezastavené priesto-
ry vhodné na výstavbu a ich schátraný vzhľad a nízka 
kvalitatívna úroveň spravidla zvádza k ich podceňova-
niu. Likvidácia takýchto priestorov sa potom zdá byť 
jediným spôsobom, ako sa s nimi „vyrovnať“. Jednou 
z  možností, ako zvýšiť „spoločenský status“ zelene, 
je pokúsiť sa vyčísliť jej fi nančnú hodnotu, lebo ako 
uvádza Lo (2012) mestské zelené plochy prinášajú rad 
výhod. Aj napriek tomu, že väčšina z týchto výhod je 
neobchodovateľná, stále existujú snahy vyjadriť ich 
v  peniazoch. Podľa Spasha (2009) je tento prístup 
v súlade s trendom pragmatizmu v politike životného 
prostredia, aj keď je v rozpore s mnohorakosťou hod-
nôt zelených plôch. V tomto prípade existuje napätie 
medzi požiadavkou jednoznačného ekonomického vy-
jadrenia hodnoty zelene a tradičným prístupom k vý-
skumu mestských zelených plôch.

Teoreticko-metodické východiská
Ekonomické hodnotenie funkcií a  služieb zelených 
plôch je metodicky veľmi náročné. Dosiaľ neexistu-
je jednotný nástroj, ktorý by bol akceptovaný okrem 
výskumnej sféry aj v praxi a tak v súčasnosti použí-
vané prístupy môžeme považovať len za experimen-
tálne. Ekonómia ako vedná disciplína má k dispozícii 
široké spektrum nástrojov, ktoré jej umožňujú prijať 
rozhodnutie pri využívaní a  rozdeľovaní vzácnych 
ľudských a materiálnych zdrojov. Tieto rozhodnutia 
sa netýkajú len ziskovo orientovaných aktivít, ale aj 
takých, ktorých úžitok nie je vždy možné vyjadriť pe-
ňažne. Životné prostredie plní pre ekonomický sys-
tém viaceré funkcie:

 – zabezpečenie života 
 – zásobáreň prírodných zdrojov 
 – médium na odvádzanie škodlivých látok 
 – poskytovanie ekosystémových služieb 
(sú späté s pôdou) 

 – piatou funkciou životného prostredia je poskyto-
vanie služieb skrášľujúcich a  spríjemňujúcich ži-
vot. Tu možno ako príklad uviesť krásu prírody v jej 
nedotknuteľnosti, ktorú možno užívať pri rôznych 
formách oddychu (Romančíková, 2004).

Ak budeme plochy zelene chápať ako ekosystémy, 
môžeme v tom prípade o službách, ktoré poskytujú, 
hovoriť ako o ekosystémových. Tie sú defi nované ako 
úžitky, ktoré príroda, ekosystémy a  ich biodiverzita 
poskytujú spoločnosti. Podľa Millenium Ecosystem 
Assessment (2005) poskytujú ekosystémy nasledu-
júce služby:

 – zásobovacie: potraviny, drevo, pitná voda, palivá…
 – regulačné: protierózne, klimatické…
 – kultúrne: vzdelávacie, estetické, rekreačné, hodno-
ty kultúrneho dedičstva a tiež rekreáciu a turizmus

 – podporné: tvorba pôdy, produkcia kyslíka…
Na hodnotenie neobchodovateľných či netrho-
vých benefi tov, ktoré poskytujú rôzne ekosystémy, 
bolo ekonómami vyvinutých niekoľko metodických 
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postupov. Jedným z najstarších a najpoužívanejších 
je tzv. metóda cestovných nákladov (Travel Cost 
Method – TCM). Metodiku pôvodne navrhol Hotel-
ling (1949) a následne ju rozvinul Clawson (1959), 
aby bolo možné odhadnúť prínosy z rekreácie v prí-
rodných lokalitách. Metodika vychádza z predpokla-
du, že náklady, ktoré návštevník musí vynaložiť v sú-
vislosti s  návštevou určitého územia (rekreačného 
strediska) odrážajú istým spôsobom jeho rekreačnú 
hodnotu. Na získanie informácií sa využíva forma 
dotazníkov, návštevníci, napríklad národného parku, 
odpovedajú na otázky typu: odkiaľ pricestovali, ako 
často navštevujú park a podobne. z takto získaných 
odpovedí respondentov potom možno odhadnúť 
výšku ich cestovných nákladov a  tie dať do vzťahu 
k počtu návštev za rok.

Iný prístup predstavuje metóda založená na hypo-
tetickom (podmienenom) zisťovaní preferencií (Con-
tingent Valuation Method – CVM). Používa na odhad 
ekonomickej hodnoty pre všetky druhy ekosystémov 
a  ekologických služieb. Je najviac používanou me-
tódou pre odhad neúžitkovej hodnoty a  súčasne sa 
považuje za najkontroverznejšiu z netrhových metód 
oceňovania. Metóda spočíva v  prieskume, v  ktorom 
sa priamo ľudí pýtame, koľko by boli ochotní zaplatiť 
za konkrétne oblasti životného prostredia. v niekto-
rých prípadoch sú ľudia požiadaní, aby uviedli výšku 
sumy, ktorú by boli ochotní akceptovať za environ-
mentálne služby. 

V  Českej republike bola autormi Seják, Cudlín, 
Dejmal a kol. (2010) spracovaná metodika oceňova-
nia biotopov, ktorá vychádza z  práce Seják, Dejmal 
a  kol. (2003) a  bola zostavená pre potreby zákona 
č. 17/1992 Zb. o  životnom prostredí na kvantifi ká-
ciu ekologickej ujmy. Rieši vyčíslenie spoločenskej 
(ekologickej) hodnoty biotopov vrátane vyčíslenia, 
prípadne vzniknutej ekologickej ujmy pre stanove-
nie adekvátnych kompenzačných opatrení. Hodno-
tenie biotopov sa vykonáva s cieľom zabezpečiť ich 

biologickú rozmanitosť a  má dva významové stup-
ne: biologické hodnotenie a  ekonomické hodnote-
nie, teda peňažné oceňovanie prírodných stanovíšť. 
Pre biologické a  ekonomické hodnotenie biotopov 
a  ich životodarných funkcií bol v Nemeckej spolko-
vej republike a  v  Českej republike vyvinutý prístup 
založený na kombinácii ekologických prínosov a ná-
kladov na revitalizáciu príslušných typov biotopov. 
Je to metóda expertného hodnotenia biotopov pod-
ľa ich bodových hodnôt, závislých od ich schopnosti 
vytvárať prostredie pre rastlinné a  živočíšne druhy. 
Táto metóda súčasne vyjadruje hodnotu bodu v pe-
ňažných jednotkách podľa veľkosti priemerných ná-
rodných nákladov potrebných na dosiahnutie príras-
tku jedného bodu kvality prírody a krajiny.

Súčasná prax v Slovenskej republike
Ekonomické hodnotenie prínosov zelených plôch, 
respektíve ekosystémov sa na Slovensku v  pra-
xi neuplatňuje. Zákon o  ochrane prírody a  krajiny 
č.  543/2002 Z. z. však pozná pojem spoločenská 
hodnota. Týka sa chránených rastlín, chránených 
živočíchov, drevín, biotopov európskeho významu 
a  biotopov národného významu, skamenelín a  ne-
rastov a vyjadruje najmä ich biologickú, ekologickú 
a kultúrnu hodnotu, ktorá sa určuje s prihliadnutím 
na ich vzácnosť, ohrozenosť a plnenie mimoprodukč-
ných funkcií. Spoločenská hodnota sa uplatňuje pri 
posudzovaní závažnosti konania spočívajúceho v ne-
povolenom nakladaní a  slúži aj pri vyčíslení takto 
vzniknutej ujmy, určenia výšky prospechu, hodnoty 
veci a rozsahu činu. 

Na určenie všeobecnej hodnoty majetku znalcami 
sa v praxi používa vyhláška č. 492/2004 Z. z. o sta-
novení všeobecnej hodnoty majetku (tzv. oceňovacia 
vyhláška), ktorá poskytuje určité možnosti aj na hod-
notenie plôch verejnej zelene. Podľa tejto vyhlášky 
možno napríklad vyčísliť všeobecnú hodnotu pozem-
kov v zastavanom území obcí alebo hodnotu drevín.

Hlavný parter v Medickej záhrade, obľúbené 
miesto rôznych rekreačných aktivít
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Prípadová štúdia – Medická záhrada 
Medická záhrada sa nachádza v Bratislave, v mestskej 
časti Staré Mesto, na jej východnom okraji, v pries-
tore medzi ulicami Špitálska, 29. augusta, Poľná 
a zástavbou na Sasinkovej ulici a Americkom námes-
tí (obr. 1). Súčasná výmera celého areálu je 3,07 ha. 
Medická záhrada predstavuje jednu z najvýznamnej-
ších plôch zelene v  centre mesta. Jej história siaha 
až do 18. storočia, keď v týchto miestach gróf J. Go-
bert z Aspremont kúpil v roku 1769 polia a záhrady 
a  v  roku 1770 tu postavil jednoposchodový palác, 
ktorého hlavná fasáda bola orientovaná do veľkej 
záhrady. Záhrada bola založená v duchu francúzskeho 
barokového klasicizmu a bola rozdelená na okrasnú 
a úžitkovú časť. Okrasná záhrada mala mimoriadne 
prepychovú úpravu a rástlo v nej množstvo vzácnych 
druhov rastlín. Okrasné plochy oddeľoval od ďalších 
častí strihaný živý plot. Koncom 18. storočia postup-
ne prichádzalo k úpadku záhrady a jej stav sa neustá-
le zhoršoval až do osemdesiatych rokov 20. storočia. 
v rokoch 1985 – 1988 bola záhrada zrekonštruovaná, 
pričom bolo čiastočne zachované historické dispo-
zičné riešenie. Centrálny parter tvorí trávniková plo-
cha lemovaná nízkym živým plotom, v smere hlavnej 
kompozičnej osi záhrady sú po jeho obvode vedené 
dve lipové aleje. Časť záhrady, ktorá bezprostredne 
nadväzuje na budovu paláca, je vyvýšená a od zvyš-
nej plochy oddelená oporným múrom s  kovovou 
mrežou.  Medická záhrada je zapísaná v  Ústrednom 
zozname pamiatkového fondu ako súčasť národnej 
kultúrnej pamiatky Aspremontov palác, pričom záh-
rada reprezentuje samostatný pamiatkový objekt 
(www.pamiatky.sk). 

Na príklade Medickej záhrady v  Bratislave bude-
me prezentovať niektoré z možností ekonomického 
hodnotenia mestských zelených plôch, konkrétne vý-
počet spoločenskej hodnoty drevín v zmysle zákona 
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, hodno-
tu okrasných drevín v zmysle vyhlášky č. 492/2004 
Z.  z. o  stanovení všeobecnej hodnoty majetku (tzv. 
oceňovacia vyhláška), hodnotu rekreačnej funkcie 
podľa metodiky TCM a CVM a hodnotu ekologických 
a ekonomických funkcií podľa Sejáka (2011).

Spoločenská hodnota drevín
V roku 2011  bolo v  záhrade vykonané dendrologic-
ké hodnotenie drevín (Serbinová, Reháčková, 2011) 
s  cieľom získať podklady pre návrhy opatrení pre 
potreby jej správy a  údržby. Celkom bolo vyhodno-
tených 289 stromov a  28 kríkových skupín, ktoré 
patria k 35 taxónom. Najpočetnejšie zastúpeným 
stromom je lipa obyčajná (Tilia x vulgaris)1, ktorá je 
použitá ako alejový strom, druhým najpočetnejším 
druhom je brestovec západný (Celtis occidentalis), 
tesne nasledovaný agátom bielym (Robinia pseudo-
acacia), ktoré sú však prevažne náletového pôvodu. 
Ostané druhy sú zastúpené menej ako 15 jedincami 
(obr. 2), medzi ne patrí aj pagaštan konský (Aesculus 
hippocastanum), ktorý v  minulosti tvoril v  záhrade 
kostrovú drevinu. 

Dendrologické hodnotenie slúži ako východisko 
pre určenie spoločenskej hodnoty stromov a kríkov. 
Základné kritériá, ktoré boli pre výpočet použité, sú:

 – veľkosť dreviny – vyjadrená obvodom kmeňa mera-
ným vo výške 130 cm

 – vek dreviny – nad 100 rokov
 – relatívne dosiahnuteľný vek (dlhoveká, strednove-
ká, krátkoveká)

 – pôvod dreviny (vysadená alebo z náletu)
 – rod a druh dreviny, respektíve kultivar 
 – lokalizácia – napríklad park, stromoradie, cintorín 
a podobne. 

 – poškodenie (vyjadrené v %)
Obvod kmeňa sa považuje za základný ukazovateľ, 
podľa ktorého sa určuje spoločenská hodnota stro-
mu. V  Medickej záhrade prevažujú stromy, ktorých 
obvod kmeňa sa pohybuje v rozmedzí 81 – 100 cm. 
Veľmi malé obvody, ktoré sú charakteristické pre níz-
ke vekové kategórie, sú zriedkavé, stromov s  obvo-
dom kmeňa do 40 cm je len 14. Rovnako zriedkavé 
sú aj mohutné staré stromy s obvodom kmeňa nad 
200 cm, ktorých tu rastie 25 a tvoria torzo pôvod-
ných výsadieb. Najčastejšie zaznamenané poškode-
nia stromov súvisia s  nevhodným spôsobom orezá-
vania konárov, hojne sa vyskytujú dutiny, celkovo 
až na pätine stromov. Z  hľadiska kvality porastov 
je významný výskyt stromov s  tzv. kodominantným 

Umiestnenie Medickej záhrady
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(vidlicovitým) rozkonárením. Dôsledkom nedosta-
točnej stabilizácie stromov po výsadbe je aj výskyt 
stromov so šikmým kmeňom. z iných poškodení boli 
zaznamenané napríklad praskliny na kmeňoch stro-
mov alebo poškodenie bázy kmeňa. 

Kríky sa v  Medickej záhrade nachádzajú najmä 
v obvodových výsadbách pri oplotení, osobitnú sku-
pinu predstavujú kríky, ktoré tvoria ornamentálnu 
výsadbu hlavného parteru. Druhové zloženie krov 
je pomerne pestré, zaznamenaných bolo 29 druhov. 
K najpočetnejším patria druhy tuja západná, kultivar 
’Globosa’ (Thuja occidentalis) a  krušpán vždyzelený 
(Buxus sempervirens). Hojne sa vyskytuje aj tis oby-
čajný (Taxus baccata), ktorý je prevažne náletového 
pôvodu. Celkový stav kríkov v  záujmovom území je 
nevyhovujúci, typický habitus jednotlivých druhov 
je narušený, vyskytujú sa rôzne poškodenia a strata 
vitality. Pôvodne zahustené výsadby sú rozpadnuté, 
s veľkými plochami bez vegetácie. v zlom stave je aj 
výsadba z  tuje západnej (Thuja occidentalis), ktorá 
lemuje centrálny parter, koruny sú rozpadnuté (prav-
depodobne v  dôsledku snehovej záťaže) a  pôsobia 
neesteticky. 

Pri výpočte spoločenskej hodnoty drevín boli pou-
žité nasledujúce indexy, ktoré upravujú základnú spo-
ločenskú hodnotu smerom nahor, respektíve nadol3:

 – vek stromu nad 100 rokov (index 1,2)
 – relatívne dosiahnuteľný vek dreviny (index 0,9 až 1,1)
 – drevina rastúca v parku (index 1,4)
 – drevina predstavuje taxón guľovitého, previsnuté-
ho, vertikálneho tvaru a podobne (index 1,5)

 – drevina je poškodená alebo je iným spôsobom zní-
žená jej fyziologická hodnota (index 0 až 0,8)

 – drevina z náletu alebo výmladkov (index 0,8)
V  tabuľke 1 je prezentovaná spoločenská hodnota 
drevín v  Medickej záhrade, kvôli názornosti sú ako 
prvé uvádzané základné hodnoty drevín bez uplat-
nenia prirážkových indexov a v druhej časti tabuľky 
sú hodnoty upravené použitím prirážkových indexov.

V súvislosti s výškou spoločenskej hodnoty je zau-
jímavé sledovať, ako úroveň starostlivosti o plochu 
zelene ovplyvňuje hodnotu jej biologických prvkov. 
V prípade Medickej záhrady by spoločenská hodnota 

drevín bez poškodení alebo len s veľmi s minimálny-
mi poškodeniami (do 10 %), dosahovala 425 612,61 €, 
čo je o 93 334,87 € viac, ako v prezentovanom reál-
nom príklade.

Hodnota okrasných drevín podľa 
tzv. oceňovacej vyhlášky
Podľa vyhlášky  č. 492/2004 Z. z. o  stanovení vše-
obecnej hodnoty majetku môžeme určiť cenu drevín, 
ktoré rastú na pozemku, pričom ich cena závisí najmä 
od veku dreviny (vek do 5 rokov, do 10 rokov až po ka-
tegóriu nad 35 rokov) a niekoľkých ďalších faktorov 
v tabuľke 2.

V zmysle tejto vyhlášky patria dreviny v Medickej 
záhrade do vekovej kategórie nad 35 rokov, ich vý-
sledná cena je uvedená v tabuľke 3.

Takto určená cena drevín je v porovnaní s predchá-
dzajúcim postupom veľmi nízka a v žiadnom prípade 
neodráža ich skutočnú hodnotu. Ak sa v prípade vý-
počtu spoločenskej hodnoty drevín a jej výšky mno-
žia názory, že jej výška nezodpovedá ani nákupným 
cenám drevín, v tomto prípade sú uvádzané ceny úpl-
ne odrhnuté od reality a bolo by vhodné ich upraviť 
na úroveň súčasných trhových cien. 

Hodnota rekreačnej podľa podľa 
metodík TCM a CVM
Hodnota rekreačnej funkcie Medickej záhrady je vy-
počítaná podľa hodnôt, ktoré uvádza Kovačík (2012) 
pre rekreačnú funkciu lesov. Jednotlivé sumy vy-
jadrujú hodnotu času stráveného v  lese a  obsahu-
jú aj dopravné náklady na osobu a boli kalkulované 
v  dvoch variantoch: bez hodnoty času a  s hodnotu 
času stráveného v  lese. Hodnoty získané obidvoma 
uvedenými metodickými prístupmi sú uvedené v ta-
buľke 4.

Hoci Medickú záhradu nemôžeme považovať za les, 
pomôžu nám uvádzané hodnoty rekreačnej funkcie 
lesa vytvoriť si aspoň rámcovú predstavu o jej rekre-
ačnej hodnote. Ceny podľa Kovačíka (2012) boli ap-
likované na Medickú záhradu a prepočítané na počet 
cca 120 návštevníkov, ktorí sa počas pekného letné-
ho dňa v záhrade naraz pohybujú (priemer je získaný 

Percentuálne zastúpenie drevín v Medickej záhrade

ostatné druhy

46,55 %

agát biely

5,52 %

brestovec západný

6,55 %

lipa obyčajná

41,38 %
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spoločenská hodnota suma v €

základná spoločenská hodnota stromov 263 590,91

základná spoločenská hodnota kríkov 25 429,29

základná spoločenská hodnota spolu 289 020,20

spoločenská hodnota stromov pri uplatnení indexov 310 773,44

spoločenská hodnota kríkov pri uplatnení indexov 21 504,30

spoločenská hodnota spolu pri uplatnení indexov 332 277,74

 Tabuľka 1 ¦ Spoločenská hodnota drevín v Medickej záhrade 
  podľa Vyhlášky č.24/2003, ktorou sa vykonáva 
  Zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

 Tabuľka 2 ¦ Minimálne a maximálne ceny
  za dreviny podľa vyhlášky č. 492/2004 Z. z. 
  o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

 Tabuľka 3 ¦ Cena za dreviny v Medickej záhrade podľa vyhlášky 
  č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

 Tabuľka 4 ¦ Hodnota rekreačnej funkcie 
  lesa podľa Kovačíka (2012)

 Tabuľka 5 ¦ Hodnota rekreačnej funkcie Medickej 
  záhrady pri počte 120 návštevníkov

 Tabuľka 6 ¦ Hodnoty ekologických a ekonomických 
  funkcií území mestských zelených plôch aplikované 
  na Medickú záhradu (podľa Sejáka, 2011)

druh zelene min. cena v € max. cena v €

listnaté stromy 4,77 18,25 

listnaté stromy kultivary 7,16 27,38 

ihličnaté stromy 4,31 15,93 

ihličnaté stromy kultivary 6,90 26,22 

živé ploty listnaté(m) 3,31  3,98 

živé ploty ihličnaté(m) 2,98  3,65 

druh zelene množstvo max. cena v € spolu v €

listnaté stromy 284 ks 18,25 5184,89

listnaté stromy kultivary 5 ks 27,38 136,92

ihličnaté stromy 7 ks 15,93 111,51

živé ploty listnaté (bm) 218 m 3,98 868,35

živé ploty ihličnaté (bm) 278 m 3,65 1015,07

spolu 7 316,74 €

 metóda jednotka cena v €

cvm €.návšteva
-1
 0,55 – 0,64 

cvm €.osoba
-1
.rok

-1
16,44 – 19,04

tcm €.návšteva
-1
 4,83 – 17,37

tcm €.osoba
-1
.rok 

-1
144,27 – 518,23 

metóda jednotka min. cena v € max. cena v € 

cvm €.návšteva
-1
 

66,00 76,80

tcm €.návšteva
-1
 

579,60 2 084,40

metóda cena za m
2
 v € cena za m

2
 v € medická záhrada

hodnota biotopov 9,32 219 020 €

ročné služby ekosystémov 103,70 2 436 950 €

hodnota ekosystémov 2 074,02 48 739 470 €
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z niekoľkých pozorovaní), údaje o počte návštevníkov 
za rok nie sú známe. Hodnota rekreačnej funkcie Me-
dickej záhrady pre počet 120 návštevníkov je uvede-
ná v tabuľke 5.

Metodiky, ktoré sa venujú vyčísleniu hodnoty re-
kreačnej funkcie predstavujú perspektívny prístup 
v  ekonomickom hodnotení rôznych ekosystémov 
a  určite môžu nájsť uplatnenie aj pri hodnotení 
plôch verejnej zelene. V  súčasnosti sa však použí-
vajú len experimentálne a  aj to len pre prirodzené 
ekosystémy a dosiaľ neboli na plochy verejnej zelene 
aplikované. Táto oblasť vyžaduje ďalší výskum, kto-
rý bude zohľadňovať špecifi ká rekreácie v mestských 
plochách zelene. 

Ceny ekologických a ekonomických funkcií rôznych 
prírodných území v Českej republike, do ktorých boli 
zahrnuté aj mestské zelené plochy, prezentoval Se-
ják (2011). Boli použité rôzne metodické postupy, 
ktoré boli aplikované na každý typ územia. Získané 
hodnoty pre mestské zelené plochy boli aplikované 
na Medickú záhradu, do výpočtu boli zahrnuté vý-
hradne plochy pokryté vegetáciou, spolu 23 500 m2 

v tabuľke 6.
Seják (2011) pripomína, že peňažné hodnoty slu-

žieb ekosystémov výrazne prevyšujú ekonomické 
úžitky z využívania území na ekonomické účely. V prí-
pade mestských zelených plôch tieto údaje môžu 
predstavovať závažný argument, ktorý môže jedno-
značne vyvrátiť názory, ktoré bagatelizujú či relativi-
zujú význam plôch zelene. Napríklad 6 219 návštev-
níkov „zaplatí“ ročnú údržbu objektu (najmä kosenie 
trávnikov, zalievanie rastlín, kvetinovú výzdobu, oko-
pávanie a pod.), ktorá predstavuje sumu 108 020 € 
(údaj za rok 2011). 

Záver
Príspevok prezentuje rôzne možnosti ekonomického 
hodnotenia mestských zelených plôch. Okrem dvoch 
prístupov a to určenia hodnoty drevín podľa vyhláš-
ky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku a výpočtu spoločenskej hodnoty drevín pod-
ľa vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zá-
kon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z. sa 
žiadne z uvedených metodík v praxi nepoužívajú. Re-
álna hodnota plôch verejnej zelene ostáva neznáma 
a v súčasnosti je redukovaná v podstate len na cenu 
drevín. Predstavené metodické postupy však umož-
ňujú aj vyčíslenie iných úžitkov zelene, ktoré zaraďu-
jeme medzi tzv. ekosystémové služby. Tento aspekt 
treba začať vnímať aj v kontexte so zmenami klima-
tických pomerov v mestách a presadzovať jeho prie-
nik do súvisiacich právnych predpisov. 

V  súčasnosti nemáme reálnu predstavu, s  aký-
mi hodnotami v  prípade prírodných území nará-
bame a  z  týchto dôvodov ani nevieme, aké hodno-
ty zánikom zelených plôch strácame. Oblasť zelene 

a všeobecne životného prostredia by mala byť chápa-
ná ako vyšší princíp, ktorý je nadradený komerčným 
záujmom často len veľmi úzkych skupín obyvateľs-
tva. Vnímanie zelene a  jej ďalší rozvoj je potrebné 
chápať v dlhodobých časových horizontoch a nielen 
z hľadiska okamžitých efektov. 

1 Názvoslovie rastlín je uvádzané podľa MARHOLD, 
Karol, HINDÁK, František (Eds.): Zoznam nižších a vyšších 
rastlín Slovenska. Bratislava, Veda 1998, 688 s. 
2 Podľa § 36 Spoločenská hodnota drevín, odsek (2) vyhlášky 
č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 
Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa veľkosť stromov zisťuje 
meraním obvodu kmeňa vo výške 130 cm nad zemou alebo 
meraním ich výšky, ak obvod kmeňa nepresahuje 10 cm.
3 Podrobnosti uvádza vyhláška č. 24/2003 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 
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Gottwaldovo Námestie slobody
v Bratislave – námestie totalít?
Marián Potočár V štúdii budeme sledovať postupné tvarovanie bra-

tislavského Námestia slobody do podoby reprezen-
tatívneho námestia, ktorému sa rozdielne politické 
režimy pokúšali vtlačiť vlastný výraz a  významový 
obsah. Napriek úplnej stagnácií stavebného vývoja 
a absencie potrebných investícií do jeho údržby po-
čas posledných dvoch desaťročí jeho priestor aj dnes 
pravidelne ožíva verejnými podujatiami, menej for-
málnymi večernými stretnutiami mládeže či jedno-
duchým pobytom návštevníkov vyhľadávajúcich kú-
sok zelene. Námestie je jedným z najvýznamnejších 
verejných priestorov Bratislavy nielen pre svoje mo-
numentálne rozmery, ale aj pre prominentnú rolu 
v jej mestskom vývoji v jej mestskom vývoji. 

1 Námestie slobody v medzivojnovej ČSR
Vývoj novodobého Námestia slobody úzko súvisel 
so zmenami politického postavenia Bratislavy od 
začiatku 20. storočia. Historická situácia po rozpa-
de rakúsko-uhorskej monarchie a  vzniku prvej čes-
koslovenskej republiky dala ďalšiemu rozvoju mesta 
úplne nové impulzy, dynamiku a  perspektívu. Začí-
najú jej ašpirácie na status metropoly, rovnocennej 
s blízkou Viedňou a Budapešťou, metropoly, ktorá by 
predstavovala „slovanské predmostie” v strednej Eu-
rópe. Tieto momenty mali byť jedným z kontinuál-
nych ideologických motívov mestského rozvoja až do 
deväťdesiatych rokov 20. storočia. 

Nadobudnutie statusu hlavného mesta Sloven-
ska bolo pre menšie mesto v strategickej polohe na 
Dunaji začiatkom radikálnej zmeny kultúrnej identi-
ty. v roku 1919 tak prišlo premenovanie z Prešporka 
na súčasný názov  – Bratislava. a  začala sa postup-
ná zmena jej etnického zloženia v  prospech česko-
slovenského elementu. Reprezentatívny mestský 
okruh obopínajúci centrum postupne vytvorili ulice 
Marzstrasse, Marktplatz, Landererstrasse a  Mestská 
promenáda1. Námestie slobody, vtedy ešte častej-
šie prezývané „Firšnál”2 ležalo mimo tohto okruhu 
a mestského centra a v tom čase bolo zanedbaným 
vojenským cvičiskom. No práve o tomto priestrans-
tve sa začalo uvažovať v súvislosti s  reprezentáciou 
najvyššej štátnej moci.

V roku 1929 sa konala prvá veľká medzinárodná ur-
banistická súťaž od vzniku nového štátu. Úlohou bolo 
vypracovať nový mestský regulačný plán a vo viace-
rých návrhoch sa Námestie slobody dostáva do po-
lohy medzi dve z  troch „priečnych osí”, teda monu-
mentálnych mestských bulvárov s vysokým podielom 
zelene, ktoré by sa oblúkovito tiahli mestom v seve-
ro-južnom smere3. Súbežne so súťažou na mestský re-
gulačný plán sa priamo na Námestie slobody zamera-
la architektonicko-urbanistická súťaž, ktorá priniesla 
návrhy pre podobu Zemského úradu4. Výsledky tejto 
súťaže, ktorej sa zúčastnilo viacero významných osob-
ností medzivojnového obdobia ako Josef Gočár a Emil 
Belluš, navrhované projekty sa nerealizovali a upadli 
z väčšej časti do zabudnutia. V priebehu 20. storočia 
však ešte malo prísť viacero veľkých plánov.

2 Námestie a totalitné ideológie 20. storočia
2.1 Vládna štvrť
Nové impulzy pre mestský rozvoj Bratislavy priši-
li na konci tridsiatych rokov, keď sa stala hlavným 
mestom slovenského štátu. Zo strany nového reži-
mu tu bola akútna potreba riešenia akútne nevy-
hovujúcich priestorov štátnych úradov, administra-
tívy a vysokého školstva, a ďalej ideologická snaha 
o  prezentovanie novovzniknutého štátu a  jeho re-
žimu prostredníctvom architektúry. Tieto potreby 
vyústili do niekoľkých veľkorysých urbanisticko-ar-
chitektonických súťaží a plánov, ktoré by boli reali-
zované po konci vojny. Dve najprestížnejšie súťaže – 
na riešenia vládnej štvrte a univerzitného mesta sa 
ideovo dotkli aj Námestia slobody. Na ich priebehu 
a výsledkoch sa prejavila kultúrna atmosféra štátu 
v postavení vazala tretej ríše, ktorý však zároveň vz-
hliadal ku kultúrnym vzorom talianskeho fašizmu 
a napriek deklarovanému anti-čechoslovakizmu ne-
mohol zaprieť ani pretrvávajúci kultúrny odkaz me-
dzivojnovej ČSR5.

V tom čase bol veľký prázdny priestor námestia 
prezývaný pre svoju prašnosť aj „Sahara” a  príleži-
tostne bol využívaný aj pre rôzne cirkusové atrakcie. 
Zmes vojenského poriadku a  festivalovej atmosfé-
ry preto bola ideálnym dejiskom častých masových 
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verejných podujatí nového klerikálne-fašistického 
režimu6. Tieto mali plniť úlohu „živého monumen-
tu” ovládajúceho mesto a stelesňujúceho ilúziu spo-
ločenského konsenzu, dovtedy, kým režim dobudu-
je svoje trvalé monumenty z  kameňa a  betónu. Na 
Námestí slobody sa najskôr uvažovalo o umiestnení 
univerzitného mesta, no po intervencií najvyšších 
politických kruhov sa pre univerzitné mesto vybral 
hradný kopec s bratislavským Podhradím a Námes-
tiu slobody prisúdená úloha reprezentácie najvyšších 
štátnych funkcií7.

Už so zámerom postupného vybudovania vládnej 
štvrte boli v tejto mestskej časti na prelome tridsia-
tych a  štyridsiatych rokov autoritami slovenského 
štátu adaptované dva barokové paláce (obe adap-
tácie projektoval Emil Belluš). Grassalkovičov palác 
sa mal stať sídlom prezidenta a Ministerstvo zahra-
ničných vecí bolo umiestnené do Letného arcibis-
kupského paláca na Námestí slobody8. v  roku 1942 
vypísalo Ministerstvom dopravy a verejných prác me-
dzinárodnú vyzvanú súťaž na riešenie vládnej štvrte 
na Námestí slobody. Dôležitou súčasťou lokalitného 
programu bola možnosť usporadúvania hromadných 
verejných akcií. Okrem viacerých administratívnych 
budov tu mali byť umiestnené budovy štyroch minis-
terstiev, budovy Hlinkovej slovenskej ľudovej strany 
(HSĽS) a  Nemeckej strany, pomník Andreja Hlinku 
a hrob neznámeho vojaka9. 

Zo štyroch ateliérov, ktoré predložili svoje návrhy 
(oslovených bolo sedem), každý zvolil odlišný prí-
stup k riešeniu námestia. Najvyššiu cenu získal ná-
vrh pražského architekta Josefa Gočára so slovens-
kými rodinnými koreňmi (fakt, vďaka ktorému sa 
mohol zúčastniť na súťaži), ktorý v  návrhu zmenšil 
plochu námestia a budovy riešil v podobe pragma-
tických funkcionalistických blokov v štýle medzivoj-
novej ČSR. Vyzdvihovaná bola najmä ekonomickosť 
a uskutočniteľnosť tohto návrhu. 

Dva tímy na druhom mieste prišli s návrhmi v mo-
numentálnej mierke a  reprezentovali architektúru 
dvoch so Slovenskom spriatelených krajín – Nemec-
ka (resp. jeho „Východnej Marky” – Rakúska) a Ta-
lianska. Viedenčania Siegfried Theiss, Hans Jaksch 

a  Werner Theiss okolo námestia navrhovali viac-
krídlové klasicizujúce paláce v monumentálnom no 
banálnom štýle tretej ríše. Taliani Ernesto B. La Pa-
dula a Adalberto Libera zvolili racionalistický výraz 
budov a  námestia. Navrhovaná abstraktná monu-
mentálna kompozícia výškovo gradovala od domu 
Nemeckej strany na juhovýchodnom námestí, cez 
blok ministerstiev na lemujúci južnú stranu k do-
minantnej doskovej hmote budovy HSĽS. Autormi 
posledného návrhu, oceneného treťou cenou, boli 
Eugen Kramár a Štefan Lukačovič. Plochu námestia 
vo svojom výtvarne poňatom návrhu zmenšili vlo-
žením barokizujúcej elipsy administratívnych bu-
dov a paláca HSĽS .

Porota aj súdobí komentátori v čase slovenského 
štátu so zvláštnymi sympatiami ocenili predovšet-
kým pôsobivosť talianskeho návrhu, hoci, bohu-
žiaľ, konštatovali jeho nerealizovateľnosť. Tak ako 
v prípade predošlých súťaží ani k realizácií návrhov 
z tejto súťaže (pre vojnové okolnosti) nikdy nedoš-
lo. No základné myšlienky, ktoré tieto návrhy pri-
niesli, z  formálnej stránky priamo ovplyvnili ďalší 
vývoj námestia. 

Parková úprava námestia v osemdesiatych rokoch 

Zdroj: archív ÚSTARCH SAV
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2.2 Povojnová výstavba
Napriek zániku slovenského štátu po druhej sve-
tovej vojne sa niektoré jeho plány na dobudovanie 
Bratislavy mali začať realizovať. Na Námestí slobo-
dy mali umiestniť budovy Slovenskej vysokej ško-
ly technickej (SVŠT, v  súčasnosti Slovenskej tech-
nickej Univerzity – STU), čím sa čiastočne obnovil 
skorší plán univerzitnej štvrte. z formálnej stránky 
sa voľne nadväzovalo na taliansky návrh zo súťaže 
na vládnu štvrť. 

Ešte pred začiatkom výstavby SVŠT vypísalo pove-
reníctvo pôšt v roku 1946 súťaž na budovu Ústrednej 
poštovej správy, ktorá mala stáť na severovýchodnej 
strane Námestia slobody a  súčasťou riešenia malo 
byť aj úprava námestia10. Súťaž vyhrali Eugen Kra-
már a Štefan Lukačovič s návrhom Poštového palá-
ca pozostávajúceho z troch hmôt komponovaných na 
mierne klesajúcom teréne s dominantnou doskovou 
hmotou administratívnej časti s prevýšeným vstup-
ným foyer prechádzajúcim naprieč celou hmotou. 
Desaťpodlažná budova v čase svojho vzniku svojimi 
rozmermi výrazne presiahla mierku okolitej zástav-
by. Autori pri komponovaní hmoty novej monumen-
tálnej dominanty vychádzali zo súťažného návrhu La 
Padulu a A. Liberu, ktorí na jej mieste navrhovali bu-
dovu HSĽS. Budova bola postavená v rýchlom tem-
pe a do užívania odovzdaná v roku 1951. Progresívny 
funkcionalistický dom stelesňoval nadšenie a seba-
vedomie architektov povojnových čias, ktorí sa od-
hodlali začať s realizáciou „utopického” talianskeho 
návrhu zo súťaže v roku 1942. No čoskoro po dokon-
čení sa takáto „kozmopolitná” architektúra mala stať 
terčom ostrej kritiky.

Už po začiatku výstavby Poštového paláca (ktorý 
bol v podstate v chvatnom tempe postavený ako čier-
na stavba) sa začal plánovať areál SVŠT. v roku 1947 
bol vypracovaním zastavovacieho plánu na Námestie 
slobody poverený Emil Belluš, ktorý vypracoval nie-
koľko variantov urbanistických riešení. Po Februári 
1948 a  vzniku centralizovaných projektových ústa-
vov však Belluš stratil vplyv na urbanistické riešenie 
námestia a v jeho kompetencii ostalo len projekto-
vanie budovy Pavilónu teoretických ústavov SVŠT na 
juhovýchodnej strane námestia. Jej vznik spadal do 
prelomového obdobia  – začiatok výstavby mal ma-
nifestačný ráz (položenia „základného kameňa SVŠT” 
sa zúčastnil aj predseda povereníkov Gustáv Husák), 
lebo pripadol na prelom na začiatok prvého päťroč-
ného plánu a  jej realizácia sa kryla s  – v  Českoslo-
vensku pomerne krátkym – obdobím presadzovania 
socialistického realizmu11. v  budove Bellušovho pa-
vilónu so symetrickou kompozíciou, barokizujúcimi 
detailmi a fi gurálnymi fasádnymi reliéfmi sa súčas-
ne prejavujú navzájom „ľahko mimobežné” stratégie 
moderny a klasicizujúceho historizmu12. Na Ústrednú 
poštovú správu zas kompozične nadviazal podobným 

motívom zvýšeného foyer naprieč celou hmotou bu-
dovy a  jeho umiestneným na jednej osi s  foyer po-
šty. Fasády južného krídla zdobia realistické fi gurál-
ne reliéfy, ktoré podľa zadaní Emila Belluša vytvorilo 
v roku 1952 viacero význačných sochárov. 

V roku 1950 budovaný areál SVŠT doplnil Che-
micko-technologický ústav (projekt z  roku 1947) na 
susednom Kollárovom námestí, ktorej autorom bol 
Vladimír Karfík. 

2.3 Proti „kozmopolitizmu”
Vo výstavbe na Námestí slobody sa malo pokračo-
vať na severovýchodnom rohu, kde bola plánovaná 
výšková budova slovenského plánovacieho úradu. Po 
vnútropodnikovej súťaži Stavoprojektu v  roku 1950 
vypracoval spojený tím Josef Havlíček – Karel Filsak, 
Josef Hrubý  – Jan Pokorný a  Martin Kusý realizač-
ný projekt založený na adaptovanom funkcionalis-
tickom návrhu Havlíčka a  Filsaka. Do postupujúcej 
povojnovej výstavby však zasiahol nástup socialistic-
kého realizmu a k realizácií budovy už nedošlo.

Od roku 1950 sa pritvrdil politický tlak na česko-
slovenských architektov, ktorým bolo naoktrojované 
dôslednejšie nasledovanie vzorov sovietskej archi-
tektúry „Sorela” mala ovládnuť aj Námestie slobody, 
ktoré bolo v roku 1950 premenované na Gottwaldo-
vo námestie a  na ktorom nástupy ľudových milícií 
nahradili ľudácke vojenské prehliadky. Projekt plá-
novacieho úradu bol ostro kritizovaný z pozícií „me-
tódy socialistického realizmu”. Bolo mu vyčítané 
narušenie panorámy mesta, „obludná mierka”, zle 
pochopená tektonika, „kozmopolitnosť”13. Vážnej-
ším tŕňom v oku ako plánovací úrad však bola už re-
alizovaná budova Ústrednej poštovej správy. v roku 
1954 sa preto konala súťaž na „doriešenie” Gottwal-
dovho námestia, v ktorej išlo o hľadanie vhodnej úp-
ravy nežiaducej dominanty Poštového paláca a do-
tvorenie námestia14, kde sa mal umiestniť pomník 
Klementa Gottwalda. Výsledky súťaže boli nasledu-
júci rok publikované a komentované v Architekture 
ČSR15. Podtón tu však už udávala Chruščovova „kriti-
ka zbytočností”, ktorá zaznela na konferencii stavbá-
rov v Moskve, z roku 1954. Dobový komentátor tak na 
jednej strane vyzdvihuje snahy súťažiacich architek-
tov o potlačenie „kozmopolitnej” budovy Poštového 
paláca a negovanie „siláckej” architektúry koncepč-
ne blízkej fašistickej ideológii. No dobre zorientova-
ný v aktuálnej spoločenskej situácií druhým dychom 
kritizuje aj všetky „prehnané” gestá súťažných návr-
hov, hoci aplikujúcich metódu socialistického realiz-
mu, ako napríklad návrh Michala Chorváta a Tibora 
Bartfaya (najvyššia  – 2. cena) na zakrytie Poštové-
ho paláca kolosálnymi klasicizujúcimi kolonádami. 
Pohotovo tak reaguje na Chruščovovu kritiku „zby-
točností” v stavebníctve a volá najmä po ekonomic-
kom riešení námestia, bez „efektného formalizmu” 

Ústredná poštová správa vo výstavbe 
Zdroj: archív ÚSTARCH SAV

Ústredná poštová správa 
Zdroj: archív ÚSTARCH SAV
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Návrh zo súťaže na doriešenie Gottwaldovho 
námestia v Bratislave v roku 1953. 1. cena. 
Autori návrhu: F. Konček – J. Skoček – Ľ. Titl 
Podľa Architektura ČSR. 1955, XIV, 3.

Návrh zo súťaže na doriešenie Gottwaldovho 
námestia v Bratislave v roku 1953. 2. cena. 
Autori návrhu: M. Chorvát – Ak. sochár T. Bartfay 
Podľa Architektura ČSR. 1955, XIV, 3.

Návrh zo súťaže na doriešenie Gottwaldovho 
námestia v Bratislave v roku 1953. 2. cena. 
Autori návrhu: J. Bóna – M. Hladký – V. Uhliarik 
Podľa Architektura ČSR. 1955, XIV, 3.

Návrh zo súťaže na doriešenie Gottwaldovho 
námestia v Bratislave v roku 1953. 2. cena. Autori 
návrhu: M. Chorvát – akad. soch. T. Bartfay 
Podľa Architektura ČSR. 1955, XIV, 3.
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v skromnejšej mierke, ktoré „musí harmonicky zjed-
nocovať prvoradé požiadavky úžitkovosti a ekonomi-
ky s požiadavkami krásy”. K realizácií žiadnych návr-
hov z  tejto súťaže napokon pre odoznenie epizódy 
socialistického realizmu v  Československu nedošlo 
a na námestí sa tak pokračovalo v prerušenom prog-
rame modernistickej výstavby.

2.4 Neskorá moderna
Juhovýchodná strana námestia bola na konci päťde-
siatych rokov uzavretá ďalšou budovou SVŠT  – Fa-
kultou strojného a  elektrotechnického inžinierstva, 
ktorú projektoval Martin Kusý. Sorela v čase vzniku 
už jasne patrila minulosti a budova odráža opäť na-
stupujúcu konštrukčnú a technickú smelosť šesťde-
siatych rokov. Jej pozdĺžna hmota bez akcentovaného 
vstupu kompozične reagovala na už existujúcu zá-
stavbu16. Takmer 200 metrov dlhá uličná fasáda oto-
čená do námestia je rytmizovaná štyrmi vysunutými 
posluchárňami – azda náznakom rytmu La Padulove 
a Liberove bloky ministerstiev.

Uprostred šesťdesiatych rokov na nároží Námestia 
slobody a dnešnej ulice Imricha Karvaša na budovu 
strojníckej fakulty nadviazala stavebná fakulta, do-
plnená v  sedemdesiatych rokoch o výškovú budovu 
a výstavbu areálu SVŠT zavŕšil zložitý komplex Che-
micko-technologickej fakulty na Radlinského ulici, 
ktorý sa napojil na staršiu Chemicko-technologickú 
fakultu a uzavrel celý areál z južnej strany.

Popri dostavbe areálu SVŠT sa opäť súťažilo aj 
priamo na Gottwaldovom námestí. v  roku 1964 sa 
konala vyzvaná súťaž na kongresovú halu, ktorá bola 
plánovaná na ešte stále nezastavanom severový-
chodnom rohu námestia (kde mala stáť výšková bu-
dova plánovacieho úradu) a doplnená občianskou vy-
bavenosťou. Súťaž, ktorej výsledky opäť ostali len na 
papieri vyhral tím – Jozef Lacko, Ladislav Kušnír, Ivan 
Slameň s návrhom kongresovej haly diskového tvaru.

Severovýchodný roh námestia bol napokon v roku 
1979 doplnený dostavbou úradu vlády podľa pro-
jektu Ladislava Jendrejáka, Ladislava Kušníra, Jána 
Šilingera a  Petra. Neskoromodernistický pavilón 
v tvare kvádra na štvorcovom pôdoryse je výškovo na 
úrovni historického objektu, v kontakte s historickou 
záhradou. Jeho fasáda je rytmizovaná vertikálnym 
striedaním plôch kamenného obkladu a  antirefl ex-
ného skla.

2.5 Dobudovanie námestia totalít
Posledným zásahom do Námestia slobody bola úp-
rava verejného priestoru v duchu tzv. reálneho socia-
lizmu podľa víťazného súťažného návrhu tímu Virgil 
Droppa – Juraj Hlavica – Tibor Bártfay – Karol Lac-
ko – Juraj Hovorka z roku 197617. Hlavným výtvarným 
motívom sú výrazné radiálne formy (svojím spôso-
bom teda došlo aj na motív barokizujúcej elipsy 

zo súťažného návrhu Kramára a  Lukačoviča z  roku 
1942), ktorých ohniskom je monumentálny oceľový 
kvet fontány Družba obkolesený kaskádovými vodný-
mi plochami. Abstraktné výtvarné formy boli dopl-
nené aj o fi gúru manifestujúcu ofi ciálnu ideológiu. 
Novou dominantou sa stalo súsošie na čele s  Kle-
mentom Gottwaldom, ktoré napokon zabralo vyvýše-
ný severovýchodný roh námestia. a 33 rokov po kla-
dení základného kameňa SVŠT na námestí ju v roku 
1981 odhaľoval opäť Gustáv Husák, prezident ČSSR. 

Táto úprava bola posledným tvorivým zásahom do 
podoby Námestia slobody. Tá je výsledkom vrstvenia 
plánov a  realizácií rozdielnych politických režimov, 
ktoré sa jeho priestor pokúšali sformovať na svoj ob-
raz. z hľadiska funkčnej náplne bol jeho vývoj laví-
rovaním medzi snahou o reprezentáciu štátnej moci 
a civilnejšími univerzitnými a univerzitnými funkcia-
mi. Výsledkom je zmes obidvoch prístupov, keď dve 
strany námestia lemujú budovy SVŠT (STU) a  dve 
administratívne a vládne budovy. 

Pri formálnom tvarovaní námestia sa v záujme re-
prezentácie autoritatívnej moci uplatnila formálna 
stratégia „abstraktnej monumentality”18, pre ktorú 
bol predobrazom súťažný návrh La Padulu a  Libe-
ru zo súťaže na vládnu štvrť. Rozhodujúcim krokom 
k jeho zhmotneniu po vojne bola realizácia dominan-
ty funkcionalistickej Ústrednej poštovej správy, na 
ktorú nadviazali ďalšie budovy SVŠT vymedzujúce 
hranice námestia.

Súčasne sa však prejavovali snahy o  civilnejšie 
začlenenie priestoru námestia do mestskej štruktú-
ry revitalizáciou zelených plôch či prípadným výraz-
ným pretvarovaním tvaru námestia podľa výtvarných 
zásad zdôrazňujúcich niektoré z  klasických urbanis-
tických zásad. Aj takáto transformácia mala repre-
zentovať autoritatívnu moc  – prostredníctvom za-
komponovania explicitne ideologických fi gurálnych 
foriem. Tento trend sa výrazne prejavil začiatkom 
päťdesiatych rokov v čase dominancie socialistické-
ho realizmu a súťaži na jeho „doriešenie”. Čiastočne 
sa táto stratégia presadila až v čase neskorej norma-
lizácie v podobe expresívnej parkovej úpravy námes-
tia s pomníkom Klementa Gottwalda.

3 Námestie „bez ideológií” 
a bratislavský Hyde park
Námestie slobody po novembri 1989 prechádza 
viacerými peripetiami typickými pre premeny ve-
rejného priestoru v  postsocialistických krajinách. 
Zaťažené svojou ideologickou minulosťou sa v  ko-
lektívnej pamäti ťažko zbavuje aury námestia 
„neslobody”(mimochodom stále prezývané „Gott-
ko“). Po páde socialistického režimu sa snaha o odpo-
litizovanie verejných priestorov logicky týkala Gott-
waldovho námestia. Vrátilo sa k staronovému názvu 
Námestie slobody a  v roku 1991 bola odstránená 

Pavilon teoretických ústavov SVŠT 
Zdroj: archív ÚSTARCH SAV

Strojnícka fakulta SVŠT 
Zdroj: archív ÚSTARCH SAV
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Súťažný návrh na vládnu štvrť v Bratislave, 1942. 
Autor návrhu: J. Gočár 
Zdroj: archív ÚSTARCH SAV

Súťažný návrh na vládnu štvrť v Bratislave, 1942. 
Autori návrhu: E. B. La Padula – A. Libera 
Zdroj: archív ÚSTARCH SAV

Súťažný návrh na vládnu štvrť v Bratislave, 1942. 
Autori návrhu: S. Theiss – H. Jaksch – W. Theiss
Zdroj: archív ÚSTARCH SAV
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Súťažný návrh na budovu Zemského úradu  
Autori: Ing. architekti Bucháček, Strnad, Míšek
Zdroj: Architekt SIA. 1930, č. 29.

Súťažný návrh na budovu Zemského úradu. 
Autori: Ing. architekti Balcárek, Kopp, Richtr 
Zdroj: Architekt SIA. 1930, č. 29.

Súťažný návrh na budovu Štátneho 
plánovacieho úradu v Bratislave 
Zdroj: Havlíček, J.; Filsak, K.; Hrubý, J.; Pokorný, J. & Kusý, M. 
Budova S.P.Ú. v Bratislavě Architektura ČSR, 1951, X, 75 -80
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socha Klementa Gottwalda. No možno povedať, že 
skôr ako pozitívnu hodnotu táto absencia ideológie 
pre verejnosť a  zástupcov mesta predstavuje ťažšie 
uchopiteľné sémantické vákuum. Objavuje sa tak 
hneď niekoľko paralelných kampaní za nové „koru-
novanie” námestia explicitnejšou formálnou repre-
zentáciou „slobody” (pamätníkom novembra 1989) 
alebo slovenskej histórie v podobe súsošia štúrovcov 
či dokonca kniežaťa Rastislava19. 

Až na ťažkosti so sochami na námestí vývoj z ar-
chitektonicko-urbanistickej stránky ustal a chýba ví-
zia ďalšej úlohy námestia alebo iniciatíva hlavných 
stake-holderov  – či už predstaviteľov mesta, alebo 
STU. Verejný priestor sa tak medzitým bez potreb-
ných investícií do údržby fyzicky degraduje. Čiastko-
vo sa aktuálne rekonštruuje zariadenie občianskej 
vybavenosti (kaviareň Fontána) no zvyšná parková 
úprava námestia chátra. Od roku 2007 nefungu-
je fontána Družba a dostáva sa do havarijného sta-
vu20. Rozsiahla nezastavaná plocha v centre mesta, 
v územnom pláne mesta, navyše len vágne defi no-
vaná ako zelená plocha, bez bližšieho špecifi kovania 
jej urbánneho rázu prirodzene priťahuje aj develo-
perov. Objavujú sa tak rôzne plány na doplnenie ná-
mestia novými komerčnými budovami súkromných, 
či umiestnenie garáží. 

Napriek ustrnutiu vývoja a  pomalého chátrania 
úpravy verejných priestorov, námestie naďalej pra-
videlne ožíva rôznymi spoločenskými a  politický-
mi podujatiami a  demonštráciami. Tento priestor, 
s eklekticky navrstvenými stopami všetkých bývalých 
ideológií 20. storočia a v období liberálnej demok-
racie ponechaný svojmu osudu by podstate mohol 
dobre vyjadrovať charakter súčasnej Bratislavy ako 
„mesta bez vlastností”, ako o nej uvažovala Henrieta 
Moravčíková21. Idea Námestia slobody ako otvorené-
ho verejného priestoru prišla už na začiatku deväť-
desiatych rokov. Od roku 1991 do roku 2007 malo 
byť námestie akýmsi bratislavským „Hyde parkom”, 
teda miestom, kde by bolo možné usporadúvať verej-
né podujatia bez ohlasovania na úradoch. Na takúto 
možnosť námestia tematicky voľne nadviazal naprík-
lad umelecký projekt „Bod 0” pri snahe o nové for-
mulovanie autentického verejného priestoru22. Práve 
otvorenosť verejných priestorov predstavuje v súčas-
nosti prekérnu otázku. Jednoduchšie riešenie sa pre-
javuje opačnou tendenciou ku kontrole verejných 
priestorov a exklúzii nežiaducich sociálnych skupín. 
a je to práve Námestie slobody, ktoré z tohto hľadis-
ka predstavuje jedno z  „najproblémovejších” miest 
v Bratislave. Je tak otázne, či sú zástupcovia mesta 
a  verejnosť pripravení prijať a  udržať námestie ako 
otvorený verejný priestor.

1 Marktplatz bol neskôr premenovaný na Námestie republiky, 
v súčasnosti sa volá Námestie SNP. Landererstrasse je 
v súčasnosti Štúrova ulica, Mestská promenáda je v súčasnosti 
Hviezdoslavovo námestie. Pozri MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: 
Bratislava. In: MAKAŠ, Emily Gunzburger – CONLEY, 
Tanja Damljanovic (Ed.): Capital Cities in the Aftermath 
of Empires. Planning in Central and Southeastern Europe. 
Routlege, 2010,  11, s. 174 – 188 a HORVÁTH, Vladimír: 
Bratislavský topografi cky lexikón. Tatran 1990.
2 Firšnál bol ľudový názov z pôvodného nemeckého názvu 
Fürste-allee, ktorý bol v roku 1921 zmenený na Námestie 
slobody. Námestie bolo občas prezývané aj „Sahara”. Pozri: 
HORVÁTH,Vladimír, c. d., heslo 434, s. 108 – 109.
3 K urbanistickým víziám prestavby Bratislavy pozri 
BEŇUŠKA, Milan: Od Priamiho plánu po súčasnosť. Projekt 
1991, 33, 7/8, s. 4 – 17 a VODRÁŽKA, Peter: Priečna os. 
Vízia alebo skutočnosť. Projekt 1991, 33, 7/8, s. 30 – 33.
4 Teda najvyššieho úradu pre slovenskú časť ČSR po ústavnej 
reforme a zriadení systému zemského zriadenia po roku 1928. 
Návrhy úradu boli komentované v BRZOTICKÝ, A.: Budova 
Zemského úřadu v Bratislavě. Poznámky k veřejné soutěži 
a náčrty“, Architekt SIA 1930, XXIV, s. 53 – 66. Umiestnenie 
takejto prestížnej budovy malo byť súčasťou celkovej revitalizácie 
a prebudovania „severného predmestia” Bratislavy (porovnaj 
BENCOVÁ, Jarmila: Belluš barokizujúci? (Paláce severného 
predmestia). Architektúra & urbanizmus 33, 1999, 1 – 2, 
s. 34 – 46). K súťaži na Zemský úrad pozri ŠLACHTA, Štefan: 
Nerealizovaná architektúra v Bratislave. Projekt 1991, XXXIII, 
7/8, s. 18 – 29 a DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: 
Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002, 
s. 176.
5 Týmto významným súťažiam sa venujú DULLA 
a MORAVČÍKOVÁ, v c. d. na s. 172 – 174, v rámci kapitoly 
Architektúra a štát, ktorá bola spracovaná v spolupráci 
s Elenou Stoličnou. K súťažiam pozri aj STOLIČNÁ, Elena – 
TABOR, Jan: Geschichte eines Platzes. Falker 2001, s. 24.
6 Pozri KOVÁČ, Dušan: Bratislava 1939 – 1945. 
Albert Marenčin Vydavateľstvo PT 2006.
7 Prianie umiestniť univerzitné mesto na kopec a do podhradia 
priamo vyjadril Vojtech Tuka. Pozri POJTEK, Vladimír: Budúce 
univerzitné mesto v Bratislave. Elán 1942, XII, 9, s. 4 – 8.
8 Pozri KUSÝ, Martin: Architektúra na Slovensku 
1918 – 1945. Bratislava, Pallas 1971, s. 54.
9 Porovnaj POJTEK, Vladimír: Budujeme Vládnu 
štvrť v Bratislave. Elán 1943, XIV, 1, s. 4 – 6 a 
Súťažné návrhy Vládnej štvrte v Bratislave. Technický 
obzor slovenský 1943, VII, 10, s. 141 – 150.
10 (Rubrika) Soutěže. Architektura ČSR 1946, V, 4, s. 114.
11 K povojnovému plánovaniu a výstavbe SVŠT pozri HRDINA, 
Miroslav: Architektúra na Slovensku v 40. rokoch 20. storočia. 
Dizertačná práca, Katedra dejín výtvarného umenia, Filozofi cká 
fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2008 
a PETRÁNSKY, Ľudovít (ed.): Belluš škole a škola Bellušovi. 
Katalóg k storočnici Emila Belluša, Bratislava 1999. Belluš sa 
k výstavbe vyjadroval v BELLUŠ, Emil: Novostavby Slovenskej 
vysokej školy technickej v Bratislave. Technik 1949, VII, 1, s. 6 – 7.

12 Porovnaj BENCOVÁ, Jarmila, c. d. a DULLA, Matúš: 
Ľahká mimobežnosť moderny a tradície. In: Architektúra 
Slovenska. Impulzy a refl exie. Verlag Anton Pustet 2003. 
K vývoju tvorby Emila Belluša pozri DULLA, Matúš. 
Architekt Emil Belluš. Bratislava, Slovart 2011.
13 Pozri BENEŠOVÁ, Marie – SVOBODA, Jan: Správní 
budova Slovenského plánovacího úřadu v Bratislavě. 
Architektura ČSR 1951, X, 3/4, s. 72 – 74. 
14 Eugen Kramár, jeden z autorov Poštovej správy, túto 
súťaž mohol sledovať len z väzenia, kde ako „buržoázny 
nacionalista” sedel od roku 1950 do roku 1960. Pozri 
KRAMÁR, Emil – LUKAČOVIČ, Štefan: Hovoria autori. 
Projekt 1991, XXXIII, 7/8, s. 61 a KRAMÁR, Emil: Slova 
tvůrců. Architektura ČSR 1968, XXVII, s. 629 – 664. podľa 
DULLA, Matúš – MORAVĆÍKOVÁ, Henrieta, c. d., s. 90.
15 Pozri KÜHN, Ivan: Doriešenie Gottwaldovho námestia. 
K výsledkom vlaňajšej súťaže. Architektura ČSR 1955, 
XIV, 3, s. 82 – 90 a CHORVÁT, Miloš: Poznámky k úvahe 
s. Inž. Ivana Kühna Doriešenie Gottwaldovho námestia 
v Bratislave. Architektura ČSR 1955, XIV, 3, s. 90 – 93.
16 Projekt a realizácia od roku 1957 do 1960. Pozri: LACKO, Jozef: 
Strojnícka fakulta v Bratislave. Projekt 1962, IV, 9, s. 193.
17 Pozri DROPPA, Virgil – HLAVICA, Juraj: Gottwaldovo námestie 
v Bratislave v novej podobe. Projekt 1981, 23, 5, s. 23 – 28.
18 Pozri MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Monumentality in Slovak 
Architecture of the 1960s and 1970s: Authoritarian, National, 
Great and Abstract. The Journal of Architecture 2009, XIV, 1.
19 Pozri (sita): Na Námestí slobody chcú sochu Rastislava. 
Link: http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-
spravy-z-bratislavy/samosprava/namestie-slobody-uz-
nie-je-hyde-parkom.html? page_id=37196, 2008.
(TASR): Budaj chce na Námestí slobody pamätník Novembru 
’89. http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-
bratislavy/kultura-skolstvo/budaj-chce-na-namesti-slobody-
pamatnik-novembru89.html? page_id=252633, 2011a.
(TASR): Primátor nechce premiestňovať sochy dejateľov. 
http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-
bratislavy/kultura-skolstvo/vytvarnici-chcu-zmenit-podobu-
namestia-slobody.html? page_id=250638, 2011b.
20 Pozri (Redakcia): Fontána Družba už začína byť nebezpečná. 
http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/
obnova-mesta/fontana-druzba-uz-zacina-byt-nebezpecna.html? 
page_id=124407, june 2009. a GUROVÁ, Dagmar: Fontánu 
Družba rozožiera hrdza. http://bratislava.sme.sk/c/4896809/
fontanu-druzba-rozoziera-hrdza.htmlixzz1r3hK36Rd, 2009. 
Súčasne s úpadkom infraštruktúry námestia sa zhoršuje aj 
jeho spoločenský imidž: Polícia: Námestie slobody je plné 
pijackej mládeže. http://bratislava.sme.sk/c/4930132/policia-
namestie-slobody-je-plne-pijackej-mladeze.html, 2009.
21 MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Bratislava: Mesto bez vlastností? 
Architektúra & urbanizmus 44, 2010, 1 – 2, s. 34 – 51.
22 ALTHAMER, Pawel – KINTERA, Krištof – 

NÉMETH, Ilona – KISSPÁL, Szabolcs: Bod 0. 
http://www.verejnypodstavec.com/, 2011.
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Doktrína regulácie
Ján Legény

Mestu ako vyššej forme spoločenského života pred-
chádzalo postupné osídľovanie prírodnej krajiny, 
s  ktorou človek prichádzal do kontaktu a  začal ju 
transformovať podľa svojich predstáv a požiadaviek. 
Komplexné sídelné útvary sa mohli začať vyvíjať až 
vtedy, keď sa ľudia naučili žiť ustáleným životom, 
spoločne na jednom mieste. Z  prvotných izolova-
ných obydlí sa postupne vytvárali obce  – komúny. 
Samotný zakladateľský akt mesta však zriedkakedy 
súvisel s  rozhodnutím jednotlivca či spoločenstva. 
Ako výnimky môžeme spomenúť napríklad mýtické 
založenie Ríma Romulom, Petrohrad či mesto Bra-
zília. Podľa Marcelliho najčastejšie išlo o  postup-
ný proces, keď obec pohlcovala ľudský a materiálny 
potenciál z  vidieckeho okolia, čím narastal jej spo-
ločenský, ekonomický či vojenský význam a následne 
získala mestské privilégiá.1 Táto dichotómia konšti-
tuovania mestských útvarov sa bude ďalej prejavo-
vať počas celých dejín ľudstva bez ohľadu na dobu či 
politické zriadenie. 

Prvotnými charakteristickými atribútmi mesta sa 
stávajú: ohraničenie/vymedzenie priestoru prostred-
níctvom mestských hradieb, za ktorými – intra muros 
sa odohrával spoločenský život; ten bol riadený si-
lou zákona platného na jeho teritóriu, ktoré ustano-
vilo a prijalo spoločenstvo ľudí a ktorý určoval vzťa-
hy medzi jednotlivcami a  ich postavenie vzhľadom 
k obci – tak vzniká politické teleso.

Sú to práve zákony, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu 
aj v nasledujúcom vývoji ľudskej civilizácie, ako aj sa-
motných miest. Spočiatku sa jednalo o elementárne 
regule akým bol napríklad zákonník – Chamurapiho 
stela, založený na princípe „Oko za oko, zub za zub“ 
opisujúci trestné, rodinné a majetkové právo podľa 
postavenia. Postupný vývoj spoločnosti si prirodze-
ne vynútil aj zmenu a zavádzanie nových zákonov, re-
gulácií a reštrikcií aj v oblasti stavby miest a tvorby 
urbanizmu implikujúce problematiku stratifi kácie 
„okupovaného“ priestoru. Dochádza k uplatňovaniu 
rôznych modalít implementácie koncepcií do praxe. 

Charakteristickým príkladom sú Spojené štá-
ty americké na prelome 18. a  19. storočia po skon-
čení Americkej vojny za nezávislosť (1783), keď sa 

federálna vláda stala zodpovednou za veľké plochy 
trinástich pôvodných kolónií na západe krajiny. Zá-
merom vlády bolo redistribuovať pôdu revolučným 
vojakom ako odmenu za ich služby a  súčasne tým 
chcela získať peniaze do federálnej pokladnice. S ná-
vrhom spôsobu delenia pozemkov prichádza v  roku 
1784 delegát z Virginie, neskorší prezident, Thomas 
Jeff erson. Členenie na štvorcové parcely o  rozmere 
1 × 1 míľa (2,59 km2) s plochou 640 akrov predurčilo 
budúce hranice štátov a bude aj naďalej ovplyvňovať 
spôsob plánovania mestskej, prímestskej výstavby 
a delenia poľnohospodárskej pôdy až po súčasnosť. 

V roku 1785 kongres jeho návrh prijal a dnes je zná-
my pod názvom Northwest Land Ordinance.2, 3 

Regulácia výstavby miest a spôsobu zastavania po-
zemkov je stará ako mesto samo. Jej miera však os-
ciluje v závislosti od potrieb danej mestskej spoloč-
nosti či sily politického vplyvu. Spomeňme príklad 
Barcelony a jej „the Eixample“ (katalánsky výraz pre 
rozšírenie  – ‚extension‘), ktorý vypracoval architekt 
Ildefonso Cerdá (1815 – 1876). Singularita tejto re-
gulácie si okrem iného kládla za cieľ zlepšenie do-
pravy, cirkulácie vzduchu, preslnenia či vizuálnej ot-
vorenosti priestoru prostredníctvom oktogonálnych 
blokov. Regulácia sa v  Barcelone premietla aj do 
výškového obmedzenia stavieb. Eventuálne mesto 
Brazília (orig. Brasília) postavené ex nihilo – doslo-
va z ničoho. Úsilie prezidenta Juscelina Kubitscheka 
vyvrcholilo jej výstavbou, ktorá sa ukončila 21. apríla 
1960 a Brazília sa stala hlavným mestom. Gnómic-
ký ráz tejto koncepcie je potvrdený aj zapísaním do 
Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedič-
stva UNESCO (1987) ako jediného mesta postavené-
ho v 20. storočí. Autorom koncepcie pôdorysu mes-
ta je architekt Lucio Costa a viaceré budovy (najmä 
vládnu štvrť) navrhol jeho priateľ Oscar Niemeyer. 
Regulácia a naplnenie Costových plánov však nepo-
čítalo s výškovým obmedzením, ako to bolo v prípade 
Barcelony a problémovými sa stali aj neregulované 
slumy (favely), ktoré sa rozrástli v ôsmich priľahlých 
predmestiach.

Najvyhrotenejším príkladom regulácie, ako for-
my hyper-regulácie, je azda New York  – mesto 

„Nech sa z počiatočného rozhodnutia postaviť mesto 
vynorí idea jeho tvaru, jeho hraníc a vnútorného 
usporiadania! Nech sa táto idea stelesní v akte 
vytrhnutia zvoleného priestoru spod vlády prírody! 
Nech sa na tomto ohraničenom mieste rozvíja dielo 
človeka, zakladateľa a staviteľa! A nech sa v tomto 
priestore usadí a rozvíja spoločenstvo občanov, ktorí 
sa vymanili z područia prírody a žijú pod jedinou 
vládou, pod vládou zákonov, čo si sami ustanovili.“ 
(Marcelli 2011: 14) 
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reprezentujúce americký sen či plejádu nekonečných 
možností. Mesto so špecifi ckým vývojom (rozvojom), 
ale aj disparátnosťou kultúry, národnostného a  et-
nického zloženia. 

Základy urbanistickej štruktúry tohto mesta, ta-
kej, akú ju poznáme dnes, siahajú do roku 1807, keď 
boli Simeon deWitt, Gouverneur Morris a  John 
Rutheford poverení navrhnúť model osídlenia Man-
hattanu. v roku 1811 predkladajú svoj návrh, ktorým 
narysovali mesto v dimenziách 13 × 156 blokov ohra-
ničených 12 triedami (avenues) prebiehajúcimi zo se-
veru na juh a 155 ulicami (streets) smerujúcich z vý-
chodu na západ. Prírodná krajina je tak „rozkrájaná“ 
na prvý pohľad nekonečným počtom ortogonálnych 
modulov určených pre výstavbu. Vzniká manhattan-
ská mriežka – „apoteóza roštu“.

Kardinálna zmena vo výstavbe, ako aj v celkovom 
výraze mesta (v menšej miere aj iných miest na svete) 
nastáva v  druhej polovici 19. storočia s  príchodom 
oceľovej rámovej konštrukcie a zavedením rentabil-
ného/uplatniteľného výťahu do praxe.4 Nastupuje 
architektúra bezprecedentných foriem a výšok ako 
priestorové vytiahnutie  – extrudovanie pôdorysnej 
plochy pozemkov značných rozmerov. Fragmentácia 
priestoru manhattanskou mriežkou „sa má spojiť nie-
kde pod oblakmi“. Po počiatočných experimentoch 
s výškovou zástavbou, keď stavby pripomínali veže, 
označuje Rem Koolhaas za prvý mrakodrap šesťde-
siatposchodovú budovu Woolworth Building (1913, 
architekt Cass Gilbert) a ako poznamenáva: „Monu-
ment 20. storočia je Automonument a  jeho najčis-
tejším výrazom je mrakodrap.“ (Koolhaas 2006: 77, 
zdôraznil R. K.) Často ako výsledok multiplikácie ty-
pického podlažia mrakodrap so sebou prináša dosiaľ 
pre mesto neznáme dôsledky. 

V uliciach pod budovami chýba svetlo, čerstvý 
vzduch, nezvládajú nápor chodcov a dopravných pros-
triedkov spojených s  nárastom a  kumuláciou ľudí 
v  nových objektoch. Obraz pripomínajúci Batmano-
vo pôsobisko Gotham City z komiksu (termín prvýkrát 
použitý v komikse – Batman č. 4, 1940) – ako New York 
City po zotmení. Spoločenský odpor proti takejto výs-
tavbe narastá až so vznikom Equitable Building (1915), 

štyridsaťdvapodlažnej budovy dovtedy nevídaných roz-
merov kompaktného tvaru, ktorá vrhala tieň o ploche 
7  akrov. Tento mrakodrap na Lower Broadwayi bol 
koncipovaný s  cieľom maximálne využiť drahý poze-
mok a v tom čase predstavoval najväčší objekt na svete 
čo sa týka celkovej podlažnej plochy. Developeri/maxi-
malisti začínajú hrať prím. 

Strach z  „nehostinného/neľudského“ prostredia 
a absencie slnečných lúčov pod mrakodrapmi vyús-
til v roku 1916 nezvyčajne, do stavebnej normy – zó-
nového zákona pod názvom Zoning Law. Namiesto 
regulácie prostredníctvom presne determinovanej 
výšky budovy dochádza k rozdeleniu Manhattanu 
na tri pásma A, B, C (height districts) a k vytváraniu 
„zoning envelopes“ – hmotovo-priestorových štúdií 
maximálneho možného objemu pre daný pozemok. 
Je tu zjavná istá paralela s metódou slnečného obalu 
(solar envelope) Ralpha Knowlesa.5 Zónový zákon na-
stavil limity pre stavbu v rámci blokov, no determi-
nuje aj funkčné využitie parcely, jej zastavanosť, ako 
aj hmotové rozloženie/stvárnenie objektu. Zóny ved-
ľa seba majú defi nované rôzne využitie (bývanie, ob-
chod, prípadne presne nestanovená funkcia  – pozri 
obrázok 1), v dôsledku čoho má územné plánovanie 
v praxi za následok vytváranie rozdielov vo formách 
a funkciách mesta. 

Hlavným činiteľom pri vytváraní originálnych 
„hmotovo-architektonických obálok“ špecifi ckých 
vďaka stupňovitému/odskakovanému tvaru (Set-
back Buildings) sa stáva šírka ulice. Najrozšírenej-
ším pomerom pre setback  – odskok bola hodnota 
11/2, následne 2, 21/2. Výsledkom bolo, že pri hodnote 
11/2 a  šírke ulice 100 stôp (feet), musela budova po 
150 stopách odskočiť/ustúpiť (set-back) za priamku 
vychádzajúcu zo stredu ulice pod stanoveným uhlom 
(pozri obrázok 2). Pri dosiahnutí 25 % svojej pô-
dorysnej plochy mohla hmota objektu následne 
pokračovať neobmedzene do akejkoľvek výšky. Tú 
limitovali len technologické a konštrukčné vymože-
nosti danej doby. Cieľom uskakovania hmoty bolo 
zabezpečenie penetrácie slnečných lúčov do dolné-
ho organizmu mesta a prísun čerstvého vzduchu, čo 
zabezpečoval samostatný zákon  – Air Right. Takýto 

1 ¦ 1916 – plán 

Zónový zákon z roku 1916 rozdeľuje pôdorys Manhattanu do 
okrskov s pevne defi novanými hranicami. Objemové pravidlá 
sa uplatňujú na každej parcele v rámci zóny. Zákon stanovuje 
funkčné využitie parcely, jej zastavanosť, ako aj hmotové 
rozloženie/stvárnenie objektu. Zóny vedľa seba majú defi nované 
rôzne využitie (bývanie, obchod, nestanovené – pozri obrázok), 
v dôsledku čoho má územné plánovanie v praxi za následok 
vytváranie rozdielov vo formách a funkciách mesta. Homogenita 
manhattanskej mriežky je pevne „vytesaná” do polostrova 
a následne formalizovaná heterogénne usporiadanými okrskami.

Zdroj: dostupné dňa [2012-07-11] na: 
http://www.bohomedia.com/manhattan/urban.html
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zákon bol zakotvený už stredovekom rímskom práve 
a vystihuje ho latinská formulácia: Cuius est solum, 
eius est usque ad caelum et ad inferos (Každý, kto 
vlastní pôdu, je jeho od nebies až po peklo), ktorej au-
torstvo sa pripisuje Accursiusovi z obdobia 13. storo-
čia. Z pohľadu právnych predpisov týkajúcich sa prá-
va na využívanie energie Slnka je zaujímavý pohľad 
aj do minulosti. Spomeňme len niektoré, ako naprík-
lad rímske právo – Codex Justinianus Leges duode-
cim Tabelarum, De architectura libri decem, anglické 
právo  – Doctrine of Ancient Light či americké prá-
vo – Doctrine of Prior Appropriation (podľa Machá-
čová a kol. 2011: 107). 

Jednotnosť/rovnakosť prístupu spôsobená zó-
novým zákonom aj napriek rozličnému hmotovo-
architektonickému obalu každej parcely, prispie-
va a  priori k unifi kovanému výrazu jednotlivých 
výškových objektov na najbližších 40 rokov, kto-
rý symbolizuje americké slovné spojenie wed-
ding cake. Objemný základ s  odskokmi a  štíh-
lou vežou týčiacou sa nahor  – takto vyzeral 
model mrakodrapu na Manhattane po roku 1916. 
„Nútené“ vizuálne stvárnenie objektov z  hmotové-
ho hľadiska korešpondovalo s predstavami vyznáva-
čov art deca či neogotiky, ktoré zdôrazňovali potrebu 
poriadku, dôstojnosti a  harmónie tvarov.6 Toto ob-
medzenie založené na matematicko-deskriptívnom 
princípe je vo svojom dôsledku návrhom konečného 
projektu ktorý, ako píše Koolhaas, „(…) defi nuje Man-
hattan na ďalšie časy ako zbierku 2028 obrovských 
fantómových ‚domov‘, ktoré spoločne vytvárajú ‚me-
gavesnici‘.“ (Koolhaas, 2006: 84) Zaujímavosťou je, 
že mesto New York City navrhnuté na základe regulá-
cie z roku 1916 by mohlo obývať až 55 miliónov ľudí, 
čo ďaleko prekračuje jeho reálne možnosti (podľa 
Lainton, 2011).

Hmotovú normatívnosť zónového zákona analyzu-
je a presadzuje najmä architekt Hugh Ferriss pros-
tredníctvom svojich ilustrácií z roku 1922, ktoré pub-
likoval v roku 1929 vo svojej knihe The Metropolis 
of Tomorrow (Metropola zajtrajška). Najznámejší-
mi sú The Four Stages (Štyri štádiá) alebo Evolu-
tion of the Set-back Building (Zrod uskakovanej 
budovy), ktoré sú v súčasnosti uložené na Columbia 

University, Avery Architecture and Fine Arts Libra-
ry. v článku s názvom Zoning and the Envelope of 
the Building (Územné plánovanie a obálka budovy) 
z roku 1923 architekt Harvey Wiley Corbett polemi-
zuje s vplyvom územného plánovania na stvárnenie 
objektov. Uvedomuje si, že vyhláška striktne stano-
vuje maximálnu obálku, v ktorej musí byť obsiahnutá 
funkčná náplň objektu. v sprievode ilustrácií Hugha 
Ferrissa Corbett charakterizuje metódy návrhu ako 
proces odčítania/substrahovania od tejto virtuálnej 
hmoty. Ferriss neskôr spresňuje a rozvíja svoje myš-
lienky v podobe ilustrácií, hmotu prirovnáva k mase 
hliny ako materiálovej analógii, ktorá pretavuje myš-
lienku návrhu do objektu sochy. „Je to dokonalý au-
tomatický pilot“ (Koolhaas, 2006: 87). 

Cieľom regulácie okrem spomínaného lepšieho 
preslnenia ulíc bolo aj stabilizovať majetkové hod-
noty (najmä kvalitu obytných priestorov), zmierniť 
zápchy v  uliciach (znížením koncentrácie ľudí na 
jednotku plochy), zvýšiť bezpečnosť v budovách, na 
uliciach, ale aj zlepšiť hygienické pomery v  meste 
a  v interiéroch. Aj kvôli týmto aspektom dochádza 
v Spojených štátoch amerických k rozsiahlemu roz-
šíreniu zónového zákona a  jeho variáciám. Ikonický 
mrakodrap – „zikkurat“ pôvodne určený pre New York 
sa usídľuje od Chicaga po Šanghaj. Ulice sú prirov-
návané ku kaňonom vytvorených eróziou, ktorej vý-
sledkom sú abstraktné skulptúry z betónu a kameňa.

Ako všetko aj zónový zákon mal svoje negatí-
va a rýchlo sa našli odporcovia tejto regulácie, kto-
rých tlak vyvrcholil v  polovici 20. storočia. Ludwig 
Hilberseimer konštatuje: „Opakovanie blokov vyús-
tilo do prílišnej uniformity. Každá naturálna/prírod-
ná vec bola absolútne vylúčená: žiadny strom alebo 
trávnatá plocha nerozbíjala túto jednotvárnosť … 
Výsledkom bola nekropola, sterilná krajina asfaltu 
a cementu, neľudská v  každom aspekte.” (Pommer, 
1988: 17) s  konštruktívnou kritikou prišiel už Ray-
mond Hood, ktorú predstavil v  roku 1924 v  článku 
The New York Times s názvom City of Needles (Mes-
to ihiel). Jeho predstava bola založená na vysokých 
štíhlych objektoch týčiacich sa nad rozsiahlymi otvo-
renými priestormi = moderné mesto plné slnečné-
ho svetla, vzduchu a voľného pohybu.7 

2 ¦ Grafi cké znázornenie určenia „setbacks“ 
pre typický uhol 11/2 – Times District

Krivka myslenej naklonenej roviny pre stanovené uskakovanie 
fasády podľa zónového zákona z roku 1916 vychádza zo stredu 
ulice (street) alebo triedy (avenue) a defi nuje výšku fasády 
na uličnej čiare pozemku. Objekt nemôže presahovať nad 
rámec tejto „obálky“, jedinou výnimkou je veža bez výškového 
obmedzenia na ploche najviac 25 % celkovej plochy pozemku.

Zdroj: dostupné dňa [2012-07-11] na: autor podľa: 
http://www.bohomedia.com/manhattan/urban.html
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Podobne zmýšľanie reprezentuje aj Le Corbusier 
so svojím La Ville radieuse (Žiariace mesto) z roku 
1935. Mnoho architektov vyznávalo práve alternatív-
ne urbanistické modely horizontálne separovaných 
a  vertikálne predĺžených foriem a  predstavujú svo-
je utopické projekty. Analogickosť zmýšľania európ-
skych a amerických autorít architektúry sa vyvíja pa-
ralelne a po druhej svetovej vojne dochádza k nárastu 
vplyvu európskej moderny v  USA, ktorá prináša so 
sebou aj modernistickú teóriu urbanizmu – towers 
in the park (veže v parku), aj keď značne zdiskredi-
tovanú. Hood marginalizuje narastajúci problém 
dopravy na území centrálneho Manhattanu a  pre-
dostiera riešenie nahradením existujúcich budov vy-
sokými a štíhlymi mrakodrapmi obkolesených širší-
mi dopravnými tepnami. Existujúca urbánna mriežka 
by mala byť nahradená opakujúcim sa zoskupením 
dvoch až troch takýchto veží na ploche jedného blo-
ku. Hoodovým zámerom bolo poskytnúť istý stimul 
developerom operujúcim na území New Yorku stavať 
na menšej ploche stavebných pozemkov. Defi nuje 
nový regulatív, ktorý by umožňoval developerovi 
stavať vyššie priamo úmerne s narastajúcim od-
stupom od hranice pozemku. Tak položil základy 
celkom novej koncepcie regulácie výstavby založenej 
na pomere podlažnej plochy objektu k ploche po-
zemku, na ktorej leží – Floor Area Ratio (FAR). 

Firma Harrison, Ballard and Allen v roku 1949 vy-
tvára množstvo štúdií s  aplikovaním FAR indexu, 
ale po dlhej verejnej diskusii jeho legislatívne za-
kotvenie nastáva až v roku 1961. Prvou aplikáciou 
uplatnenia nového zónového zákona v praxi sa stáva 
v roku 1959 Seagram Building s verejným námestím 
na 375 Park Evenue navrhnutá Ludwigom Mies van 
der Rohe v  spolupráci s  Philipom Johnsonom. Pri 
koncipovaní návrhu sa dbalo na priame preslnenie 
a nielen na difúznu a odrazenú zložku žiarenia, ako 
to bolo v prípade zákona z roku 1916. 

FAR index v praxi znamenal, že na pozemku o rozlo-
he 10 000 štvorcových stôp regulovaný maximálnym 
dovoleným indexom FAR-4, mohol developer posta-
viť budovu s maximálnou podlažnou plochou 40 000 
štvorcových stôp. Prípadne naopak, ak poznáme FAR 
index s hodnotou 2, tak na polovici pozemku možno 

postaviť štvorpodlažnú budovu alebo na štvrtine 
osempodlažnú. Kalkulácia funguje aj reverzne, ak poz-
náme maximálnu dovolenú podlažnú plochu obme-
dzenú napríklad z hľadiska možností infraštruktúry, 
tak pomocou plochy pozemku (bloku) vieme ur-
čiť FAR index. Práve táto jednoduchá „matemati-
ka“ oslovuje mnohých a regulatív implementujú do 
svojej legislatívy. Mesto New York City v  tom čase 
poskytuje developerom aj navýšenie tohto indexu 
výmenou za vytvorenie verejných priestorov (námes-
tí) – „prvotriednych“, ako prvotriedne boli aj newy-
orské mrakodrapy. Realita však bola často iná, reali-
zácie na nízkej úrovni striedali korporátne námestia 
uzavreté pre verejnosť. 

Dnes už jasný poznatok, na tie časy však revoluč-
ný, prináša William H. Whyte so svojím projek-
tom oživenia ulíc  – Street Life Project. Pomáha 
Newyorskej mestskej plánovacej komisii pochopiť, 
že námestia ako také nestačia. Exemplárnym prí-
kladom sa stáva opustené Miesovo Seagram Pla-
za. Ľudia potrebovali vybavenosť dostupnú pria-
mo z  ulice, ako tvrdil, a  presadzuje aj „ľudskú“ 
mierku riešenia týchto verejných priestorov. Spolu 
s  Jane Jacobsovou, známou aktivistkou, ktorá kri-
tizovala vývoj urbanizmu po päťdesiatych rokoch 
v knižke The Death and Life of Great American Ci-
ties (1961) (Smrť a život veľkých amerických miest), 
presadzuje tieto myšlienky a k infi ltrácii jeho ideí do 
newyorského zónového zákona dochádza v roku 1971.

Andrew Lainton vo svojom článku Floorspa-
ce Area Ratio – Making it Work Better analyzuje 
problematiku FAR indexu a porovnáva rôzne sveto-
vé metropoly, z  ktorých spomeňme aspoň niektoré: 
Paríž (FAR-3), Bankok (FAR-8), Hong Kong (FAR-12), 
Hong Kong Island Urban Area (FAR-15 ) pre komerč-
nú výstavbu, no z dôvodu masívneho rozmachu bol 
v roku 2008 znížený na (FAR-12), San Francisco naj-
viac (FAR-9), Bahrain (FAR-17 a po lobbingu aj viac) 
či New York – Downtown, typický je (FAR -10-15), čo 
je oblasť určená pre veľmi vysokú zástavbu. Popisu-
je aj jeho nevýhody, akou je rôznorodosť stavebných 
objemov (najmä výšky) pre rôzne pozemky s  diver-
gentnými funkciami vyžadujúce si rôzne svetlé výš-
ky podlaží. FAR index podľa neho sám pripúšťa či 

3 ¦ Jeff ersonov grid dnes – parcelácia pôdy 
v južnom povodí rieky Mississippi 

Zdroj: Google Maps, september 2012
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dokonca povzbudzuje „stohovanie“ architektonickej 
hmoty v jednom rohu alebo v jednej časti pozemku 
s  cieľom dosiahnutia vyššej výšky. Takéto „zonálne 
plánovanie“ môže narušiť uličné čiary, znížiť vizuálne 
ohraničenie ulíc a poškodiť skutočný mestský ráz. Už 
spomínané poskytované motivačné stimuly v podo-
be navýšenia podlahovej plochy pri tvorbe námestí 
a niektorých iných verejných priestranstiev vedú prí-
liš často k väčšej budove bez toho, aby došlo k zabez-
pečeniu užitočného prínosu pre verejnosť. Toto však 
súvisí predovšetkým s miestnou politikou. 

Na svete je FAR index pomerne zaužívaným regu-
latívom, len sa menia jeho slovné variácie. Napríklad 
v Australii hovoríme o fl oor space ratio (FSR), ktorý 
sa používa v New South Walese, naopak v západnej 
Australii to je Plot ratio. India používa fl oor space 
index (FSI) ako aj fl oor area ratio (FAR). v Anglicku sú 
zaužívané dva výrazy – Plot ratio a Site ratio, zatiaľ 
čo v Kanade preferujú fl oor space ratio (FSR).c Naša 
vyhláška hovorí o indexe podlažnosti. „Podlažnosťou 
sa však rozumie vyjadrenie počtu podlaží stavby, ale 
tu sa myslí podiel všetkých podlažných plôch stavby 

k ploche pozemku (územia), čiže by sme mali hovo-
riť o indexe podlažných plôch – Ipp“ (Kováč, 2011). 
Problematickou stále ostáva otázka započítania pod-
zemných podlaží do Ipp.

Rôzne prístupy k zonálnej regulácii v Amerike 
vyústili až do dnešných modelov (Zoning Codes), 
ktoré Philadelphia Zoning Code Commission na 
svojej webovej stránke rozdeľuje na štyri väčšie 
skupiny: euklidovský, výkonový, motivačný a mo-
del založený na forme. d Súvisí to s vývojom v prie-
behu uplynulých rokov, keď sa mestské plánovacie 
teórie často menili, právne obmedzenia kolísali a po-
litické priority sa posúvali. 

Euklidovský model zonálnej regulácie (Euclide-
an Zoning) Známy ako Building Block, je najrozšíre-
nejší a  je charakterizovaný segregovaním pôdy do 
geografi ckých obvodov a  rozmerových štandardov, 
ktoré stanovujú obmedzenia na rozvoj v danej oblas-
ti/okrsku. Typické druhy územných obvodov v eukli-
dovskom zónovaní sú: obytný (jedna rodina), bytový 
(viac rodín), komerčné, rekreačné, inštitucionál-
ne a  priemyselné stavby. Výstavba inej funkčnej 

4 ¦ Evolution of the Setback Building podľa Hugha Ferrissa

1: Obálka, ako je defi novaná zákonom z roku 1916 
Zvolený mestský blok o rozmere 200 × 800 feet 
(60,96 × 243,84 m). Počet a umiestnenie (ale nie objem) 
vikierov, takisto tvar a pozícia (ale nie pôdorysná plocha) veže 
sú volené dizajnérom architektom. v prípade tohto obrázka je 
jednoducho znázornená maximálna objemová hmota objektu 
vyplývajúca z právnych špecifi kácií zónového zákona.

2: Akceptovanie hmoty a jej transformovanie
Architekt modifi kuje vzhľad masy predovšetkým 
tak, aby prepúšťala denné svetlo.

3: Modifi kovaná obálka na priamočiare/ortogonálne formy 
Vzhľad po nahradení šikmých rovín ortogonálnymi, ktoré 
budú poskytovať tradičnejšie vnútorné priestory, setbacks – 
odskoky sa vyskytujú na každom druhom poschodí, pokus 
o obmedzenie možnej „nekonečnej“ výšky veže.

4: Hmota upravená podľa možností oceľovej konštrukcie 
Vzhľad potom, čo boli v súlade s možnosťami oceľovej 
konštrukcie upravené setbacks – odskoky a orezané vrcholy na 
najvyšších podlažiach, ktoré už obsahujú účelný priestor. Hmota 
je teraz konečne pripravená pre architektonickú artikuláciu.

Zdroj: dostupné dňa [2012-07-11] na: 
http://andrewlainton.wordpress.com/2011/07/11/
fl oorspace-area-ratio-making-it-work-better/
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náplne, ako je predpísaná, je možná len ako doplne-
nie a podporenie primárnej funkcie okrsku. Rozme-
rové normy sa vzťahujú na všetky budovy postave-
né na pozemku v  každom územnom obvode/okrsku 
a zvyčajne majú podobu setbacks – potrebné odstu-
py medzi objektmi, výškové obmedzenia, minimálne 
plochy parciel, limity zastavanosti pozemku a ďalšie. 
Euklidovský model je kritizovaný najmä pre nedosta-
tok fl exibility a  inštitucionalizáciu dnes už zastara-
ných plánovacích teórií. Segregácia okrskov prispieva 
k plytvaniu pôdy a vzniku Urban Sprawls, vytráca sa 
otvorený priestor, vznikajú vysoké náklady na infra-
štruktúru a obyvatelia preferujú predovšetkým indi-
viduálnu automobilovú dopravu.

Výkonový model zonálnej regulácie (Perfor-
mance Zoning) Známy aj ako Eff ects-Based Plan-
ning – to je plánovanie založené na účinkoch/vply-
voch. Využíva kritériá zamerané na cieľ alebo výkon 
stanovujúce recenzné parametre navrhovaných ob-
jektov v  akejkoľvek oblasti obce/mesta. Často vy-
užíva bodovací systém, v  ktorom developer môže 
použiť kredity na plnenie stanovených zonálnych 

cieľov prostredníctvom výberu z ‚menu‘ – z možnos-
tí, ktoré sú v súlade/záujme územného plánu (napr. 
zmiernenie dosahov na životné prostredie, doplne-
nie verejnej vybavenosti, budovanie cenovo dostup-
ného bývania atď.). Pozitíva tejto regulácie spočí-
vajú v  jej vysokej úrovni fl exibility, prehľadnosti 
a transparentnosti. Vyhýba sa ľubovoľnému charak-
teru euklidovského prístupu a lepšie vychádza v ús-
trety trhovým princípom a súkromným vlastníckym 
právam, no môžeme hovoriť aj o dosahu na ochranu 
životného prostredia. Na druhej strane jeho uplat-
nenie v praxi môže byť veľmi ťažko uskutočniteľné. 
Vyžaduje si vysokú úroveň aktivity a angažovanosti 
zo strany dozorných orgánov. Využíva ho napríklad 
Nový Zéland, v USA sa veľmi neimplementoval.

Motivačný model zonálnej regulácie (In-
centive Zoning) Zvyčajne sa zriaďuje základná 
úroveň normatívnych obmedzení pre zástavbu 
a  následne rozsiahly zoznam motivačných kri-
térií, z  ktorých si developer vyberá podľa uvá-
ženia. Bežné príklady zahŕňajú FAR bonusy, to 
znamená, že pre výstavbu cenovo dostupného/

5 ¦ Zľava doprava, zhora nadol

1: Tridsaťosempodlažná Equitable Building (Ernest R. Graham, 
1915) na 120 Broadway vo Financial District na Lower Manhattan 
ako počiatočný impluz pre reguláciu výstavby na Manhattane
Zdroj: dostupné dňa [2012-07-19] na: http://
andrewlainton.wordpress.com/2011/07/11/
fl oorspace-area-ratio-making-it-work-better/

2: Nová 500 Fifth Avenue Building. (február 1931)
Zdroj: dostupné dňa [2012-07-19] na: http://wirednewyork.
com/forum/showthread.php?t=21249&page=5

3: The Chrysler a Chanin Buildings (september 1930)
Zdroj: dostupné dňa [2012-07-19] na: http://wirednewyork.
com/forum/showthread.php?t=21249&page=5

4: Grand Central District Skyscrapers. (júl 1930). Zľava doprava: 
Lincoln Building, Lefcourt Colonial Building, Chrysler Building, 
Chanin Building and Daily News Building.
Zdroj: dostupné dňa [2012-07-19] na: http://wirednewyork.
com/forum/showthread.php?t=21249&page=5:
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sociálneho bývania investor dostane vyšší FAR index, 
či zvýšenie výškového limitu za zriadenie občian-
skej vybavenosti na mieste. Poskytuje vysokú mie-
ru fl exibility no je značne administratívne náročný. 
v  Spojených štátoch naberá na popularite najmä 
počas posledných dvadsiatich rokov. 

Model zonálnej regulácie založený na forme 
(Form-Based Zoning) Nazývaný aj ako Form Integra-
ted Codes (začlenenie formy). Spočíva na troch regu-
latívoch: využiteľnosť, lokalita, architektúra. Pri 
využiteľnosti je to podobné ako pri euklidovskom 
modeli, len je spravidla otvorenejší a má širší záber. 
Lokalitný regulatív defi nuje najmä intenzitu zástav-
by, veľkosť a  mierku objektov, parkovania, terénne 
úpravy a podobne. Pri architektúre defi nuje materiá-
ly a  riešenie jednotlivých architektonických prvkov. 
Nereguluje typ využitia pozemku, ale formu, ktorú je 
schopná daná lokalita absorbovať. Napríklad v hus-
to osídlenej oblasti môže trvať na menších rozostu-
poch budov, vyššej hustote zástavby, vyššej výške či 
pešej dostupnosti, ktoré korešpondujú s už existujú-
cou zástavbou. 

Môžeme konštatovať, že regulácia ako podrobo-
vanie sa určitému poriadku, uvádzanie do žiadaného 
stavu, usmerňovanie (význam podľa Slovníka sloven-
ského jazyka. Bratislava, Vydavateľstvo Slovenskej 
akadémie vied 1959 – 1968) je z hľadiska výstavby 
a tvorby prostredia pre človeka vysoko organizovaná 
a precízne plánovaná séria právnych predpisov sme-
rujúca k určitému cieľu, ako aj prostriedok na zlepše-
nie podmienok pre život, riešenie určitých problémov 
a ich možných sprievodných javov charakteristických 
pre mestskú spoločnosť. Ako bolo preukázané, exis-
tuje množstvo modalít regulácií územného rozvoja 
a  každý má zásadný dopad na obraz mesta. Doktri-
nársky charakter regulatívov prirodzene nastoľuje 
otázku: Do akej miery regulovať? 

Manhattan ako dnešný symbol prosperity a  sve-
tového obchodu bol regulovaný od svojho počiat-
ku. Zónový zákon predstavuje formu hyperregulácie, 
ktorá sa zrodila v  dnes ešte „najdemokratickejšej“ 

krajine sveta. Nová estetická paradigma – tzv. wed-
ding cake zaplavila ulice mesta a  vytvorila z  neho 
skrumáž unifi kovaných monštier bez ľudskej mierky, 
zelene a ľudského/prívetivého prostredia. Na druhej 
strane treba podotknúť, že niektoré stavby pretrvali 
dodnes a stali sa ikonami New Yorku či celých USA 
(Empire State Building, Chrysler Building). Central 
Park ako symbol demokratického prístupu ku „kús-
ku“ prírody by na druhej strane asi pohltila výstavba 
nieto striktnej regulácie zástavby. Táto dichotómia 
bude azda navždy charakterizovať slovo regulácia 
a podnecovať k zamysleniu, no možno aj k obchádza-
niu týchto právnych predpisov. Odporcovia často ar-
gumentujú ich nepružnosťou a zmeravenosťou. Tieto 
pochybnosti by mali vyvracať legislatívne štruktúry 
a orgány. Ich úlohou je dôkladne analyzovať všetky 
dosahy pri ich tvorbe, čo je ťažká úloha, keďže mesto 
je dynamický organizmus premenný v čase. 

A ako je na tom Bratislava? Tá má špecifi cký prob-
lém. Rozvolnenosť a s tým spojená otázka infraštruk-
túry boli témy diskutované aj na medzinárodnej kon-
ferencii z  18. apríla 2012, ktorú usporiadal Inštitút 
urbánneho rozvoja v spolupráci s bratislavským ma-
gistrátom. Rozloha 380 km2 je len o 30 km2 men-
šia ako je rozloha Viedne, ktorá má však trojnásob-
ne väčší počet obyvateľov. Jedným z riešení je rozvoj 
v horizontálnej rovine no na úkor prírodnej krajiny, či 
zahusťovanie a s tým úzko spätá výstavba do výšky. 
Tá druhá, je verejnosťou ako aj istou časťou odbor-
nej verejnosti odmietaná. Je to správne? Je tu prí-
klad Manhattanu, aj keď predstavuje určitý extrém, 
ktorý môže predstavovať formu inšpirácie a  fungu-
júcej koncepcie. Bratislava však dnes azda nestíha 
reagovať nieto regulovať výstavbu na svojom území. 
Najmarkantnejšie je to badateľné v jej okrajových – 
tangenciálnych častiach smerom na východ alebo na 
juho-východ. Absencia výhľadovej (udržateľnej) kon-
cepcie rozvoja mesta a nenapĺňanie tej predchádza-
júcej, aj keď nebola tak striktne defi novaná, ako to 
bolo v  prípade Manhattanu či Cerdovho plánu pre 
Barcelonu si vyberá svoju daň. 

6 ¦ Hugh Ferriss pri maľovaní hmotových 
štúdií vo svojom ateliéri

Zdroj: dostupné dňa [2012-07-19] na: 
http://www.skyscraper.org/EXHIBITIONS/FUTURE_CITY/
NEW_YORK_MODERN/walkthrough_popculture.php
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Je to práve územný plán, ktorý plní túto úlohu 
regulácie v  meste a  ktorý je dôležitý najmä pre ar-
chitektov a  urbanistov. Niekedy vágne defi novanie 
funkčného využitia plôch či absencia bližšie špecifi -
kovaných regulatívov poskytujú priestor na špekulá-
cie a rôzne interpretácie. Na druhej strane samotné 
orgány by mali vydávať územné rozhodnutia, ktoré 
nie sú v  rozpore z  územným plánom (dnes je mož-
né podať projekt pre územné rozhodnutie). Odstra-
šujúcim príkladom zlyhania kompetentných orgánov 
je Čierna Voda – „novovytvorené sídlo“ – ex nihilo, 
ktoré je časťou obce Chorvátsky Grob. Absencia ob-
čianskej vybavenosti, živelná zástavba či nevybudo-
vané dopravné a technické siete z  tohto developer-
ského projektu spravili „mŕtve“ miesto. Môžeme to 
považovať za príklad, keď sa mesto „zdeštruovalo“ 
samo  – zvnútra, z  dôvodu neadekvátnej regulácie. 

„Nie je žiadnou novinkou, že protipólom týchto ko-
merčných aktivít by mal byť silný stavebný a obecný 
úrad, ktorý tlak developerov ustojí odborne aj ľud-
sky.“ (ASB 6  – 7/2012) Koncept Čiernej Vody sa až 
nápadne podobá na „povojnový americký dom snov“ 
integrujúci v sebe myšlienku genderových rolí, o kto-
rých píše Joan Ockman. Istou útechou môže byť len 
fakt, že tento koncept nebol dotiahnutý do extrému 
podľa myšlienok amerického developera Williama 
J. Levitta a jeho „unifi kovanej pásovej výstavby“, kto-
rú reprezentuje Levittown. 

Aby sme nehovorili len o  výstavbe, s  verejným 
mestským interiérom sú spojené aj reklamné billbo-
ardy. New York City bolo v  roku 1911 zahltené tou-
to reklamnou plochou v celkovej výmere 3,8 milióna 
štvorcových stôp (353 031 m2). Špeciálna regulačná 
komisia (Billboard Advertising Commission of the 

8 ¦ Architektonická štúdia od ateliéru OMA (Offi ce for 
Metropolitan Architecture) Rema Koolhaasa na 23 East 22nd 
Street ako reminiscencia na zónový zákon z roku 1916 a jeho 
dôsledky – Setback Buildings. Vyrastá z 33 stôp (10 584 m) 
širokého pozemku a postupne sa vyosuje do konzoly, ktorá 
v najvzdialenejšom bode presahuje 30 stôp (9 144 m) nad 
okolitú zástavbu. Objekt s 24 podlažiami dosahuje výšku 
355 stôp (108 204 m) a jasne dominuje Flatiron Districtu 
s prevažujúcou 10 až 12-poschodovou obytnou zástavbou. 

„Je to typická budova New Yorku, len postavená na hlavu“, 
tvrdí Jason Long, architekt newyorskej pobočky ateliéru 
OMA. Zámerom uskakovania objektu je zabezpečiť prísun 
slnečného žiarenia na terasu susedného objektu a nebrániť 
chodcom vo výhľade na blízku budovu One Madison Park. 

Dostupné dňa [2012-07-20] na: http://continuingeducation.
construction.com/crs.php?L=158&C=489 

7 ¦ Dosah zónovej regulácie z roku 1916 (Zoning Law) na 
hmotovo-tvarové riešenie objektov na Manhattane – New 
York City a ich faktor tvaru (vplyv na spotrebu energie)

Členitejší povrch budovy ovplyvňuje jej energetickú 
bilanciu – zväčšuje sa plocha plášťa – narastá faktor tvaru

  Budovy pred zavedením zónovej regulácie do praxe. 
Vyznačujú sa kompaktným tvarom, väčším obostavaným 
objemom v pomere k teplo výmennému obalu, 
kompaktnosť má za následok nižšie tepelné zisky/straty 

  Budovy po zavedení zónovej regulácie. Charakterizuje 
ich štíhly tvar, malý obostavaný objem vo vzťahu k teplo 
výmennému obalu a následné vyššie tepelné zisky/
straty. Na druhej strane vzhľadom na ich členitosť 
dochádza k lepšiemu preslneniu interiérov.

Autor podľa: OLFIELD, Philip, TRABUCCO, David & WOOD, 
Antony (2009): Five energy Generations of Tall Buildings: 
a Historical Analysis of Energy Consumption in High Rise 
Buildings. Proceedings of th CTBUH 8th World Congress 
Tall & Green: Typology for Sustainable Urban Future, 
Dubai, March 3 – 5, 2008, pp. 300 – 310. Dostupné 
dňa[2012-07-11] na: www.ctbuh.org/technicalpapers.htm
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City of New York) zriadená kvôli tomuto problému 
skonštatovala, že: advertisements „rob[ed] the pe-
ople of their rightful heritage of natural beauty“ 
(reklamy kradnú (ukradli) ľuďom ich zákonité dedič-
stvo prirodzenej krásy).e Aj tento nepríjemný mestský 
prvok, ktorého informačná hodnota v takom obrov-
skom množstve je diskutabilná, by mal byť striktnej-
šie regulovaný. V konečnom dôsledku riešenie tohto 
vypuklého problému je dnes u nás jednou z margina-
lizovaných a diskutovaných tém. 

V kontradikcii k regulácii však stojí Generic City. 
Táto koncepcia popiera všetko, čo archetypálni ur-
bánni sociológovia odmietajú: rozrastanie miest, 
rovnakosť a  opakovanie. Doslovne ide o  mestá bez 
histórie zakladané na planine. Rem Koolhaas „… te-
matizuje fenomén urbánnej kaše ako esenciálnu cha-
rakteristiku budúcnosti, v ktorej hustota umelo vy-
tvára formu v urbánnom simulakre: nákupné pasáže, 
zábavné parky a  múzejné prostredie“. (Hajer, 1995: 
140) „Nie proximita, ale spojenie, nie história, ale 
adaptácia sú hlavnými premennými.“ (Tamže) 

Konsenzus názorov na túto problematiku asi nikdy 
nenastane. Ako bolo spomínané, regulácia bola apli-
kovaná bez ohľadu na spoločenské zriadenie a tiahne 
sa celým vývojom ľudskej spoločnosti v modifi kova-
ných variantoch. Súčasný spôsob života a kvantita-
tívny nárast počtu obyvateľstva prináša aj nepriaz-
nivé dôsledky v podobe zmeny životného prostredia. 
Natíska sa otázka, či nie je vhodné zaviesť isté regu-
lačné mechanizmy aj do sektora spotreby fosílnych 
palív či energie získavanej z  obnoviteľných zdrojov. 
Problematika redukcie (minimalizovania) spotre-
by energie (primárnej, sekundárnej, šedej) v  merít-
ku stavebného objektu je už zvládnutá pomerne na 
vysokej úrovni a  je len otázkou času legislatívneho 
zakotvenia tohto princípu výstavby. Ďalším stupňom 
by sa mali stať súbory stavieb až po celé mesto či ag-
lomerácie. Znižovanie ich energetickej bilancie (naj-
mä prostredníctvom obnoviteľných zdrojov energie) 
bude z  hľadiska komplexnosti problematiky kom-
plikovanou úlohou pre súčasných architektov, ako 
aj budúce generácie. A  regulácia predstavuje jeden 

z množstva aspektov na dosiahnutie tohto cieľa, aj 
keď nie vždy sú doceňované jej dôsledky najmä v bu-
dúcom vývoji mesta. Mesto musí byť regulované, aby 
si zachovalo svoj mestský charakter a  zabránilo sa 
jeho „vegetatívnemu“ rastu.

Príspevok je súčasťou autorovho výskumu 
k dizertačnej práci.

9 ¦ Levittown ako negatívny príklad zástavby 
v tangenciálnych lokalitách mesta 

http://www.jitterbuzz.com/lif0414.html 
(zdroj dostupný dňa [2012-10-15])
http://www.nytimes.com/slideshow/2007/10/12/
nyregion/20071013_LEVITTOWN_SLIDESHOW_index.html
(zdroj dostupný dňa [2012-10-15])
http://tigger.uic.edu/~pbhales/Levittown.html 
(zdroj dostupný dňa [2012-10-15])
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1 Problematikou zakladania miest sa zaoberá slovenský 
fi lozof, prekladateľ a profesor Miroslav Marcelli vo svojej 
publikácii Mesto vo fi lozofi i. Ako poznamenáva, toto 
konštituovanie sa deje „v opozícii k divej prírode, no 
postupne z nej robí svoju domestifi kovanú súčasť“. (Marcelli 
2011: 12) „… mesto vystupuje ako teleso, ktoré sa z tohto 
prostredia vydelilo, no ustavične s ním udržiava kontakty, 
podľa svojich potrieb sa k nemu otvára a prisvojuje si z neho 
priestory, myšlienky, veci i ľudí“. (Marcelli 2011: 42)
2 Jeff ersonov grid sa vyznačuje ortogonálnosťou deliacou 
pozemky paralelnými líniami prebiehajúcimi z východu na 
západ prekrížených líniami v smere sever – juh. K hrubému 
deleniu plochy krajiny na základné okrsky (townships) 
o rozmere 6 × 6 míľ využíva poludníky a rovnobežky. Tieto 
okrsky sú následne členené na štvorcové parcely o rozmere 
1 × 1 míľa (2,59 km2) s plochou 640 akrov. Každá sa ďalej delí 
na polovice o ploche 320 akrov a postupne až na štvrtiny tzv. 
„quarter sections“. Predpokladom bolo, že každá štvrtina bude 
poskytovať dostatok pôdy pre hospodárenie a bude odpredaná 
poľnohospodárom. Hoci Jeff erson pochopil, že jeho princíp 
delenia nepočíta s topografi ou vodných tokov, kopcov či kotlín, 
bol presvedčený, že jeho spôsob značne uľahčí predaj pozemkov.
3 Je potrebné priznať, že táto myšlienka urbánneho gridu 
vznikla už v staroveku. Mestá ako Mohenjo–daro či Harappa 
v povodí rieky Indus boli koncipované podľa tohto princípu 
už v roku 2600 pred naším letopočtom. Podobne grécky 
architekt z 5. storočia p. n. l. Hippodamus z Milétu preferuje 
pravouhlú šachovnicovú sieť ulíc a rozdelil pôdu na stavebné 
pozemky s rovnakou veľkosťou pod vplyvom princípu rovnosti 
všetkých občanov. Postupne si tento princíp osvojujú aj Rimania 
a veľké uplatnenie nachádza za vlády Alexandra Veľkého. Nové 
európske mestá s uplatnením urbánneho gridu vznikajú od 
začiatku 12. storočia postupne od juhu Francúzska, Walesu 
až po fl orentský región. Značná časť však bola postavená na 
už vtedy existujúcom urbánnom rastri z čias Rímskej ríše.
4 Pravá éra výťahov sa začína od roku 1853, keď Američan 
Elisha Graves Otis skonštruoval a vystavoval výťah v podstate 
dnešnej konštrukcie. Prezentovaním sa na zdvíhacej plošine 
vysoko nad davom ľudí v Crystal Palace v New Yorku šokoval 
dav, keď nečakane presekol jediné lano, na ktorom visela 
plošina, na ktorej stál. Plošina sa zosunula o pár palcov 
nižšie a potom sa zastavila. Jeho revolučný nový druh 
bezpečnostnej brzdy fungoval. „Všetko v bezpečí, páni,“ 
vyhlásil. Prvý Otisov výťah bol nainštalovaný v obchodnom 
dome E. V. Haughwout, Co. v New Yorku v roku 1857. 
5 „Metódu publikoval jej autor prof. Ralph Knowles v roku 
1981 v knihe Sun Rhytm Form. Slnečný obal tu defi nuje ako‚ 
… priestorový regulatív vymedzujúci maximálny stavebný 
objem na riešenom území, ktorý netieni okolie vo zvolenom 
časovom rozpätí‘. Základnou myšlienkou metódy slnečného 
obalu je poskytnúť architektom nomogram, ktorý im pomôže 
v ranom štádiu návrhu stavby defi novať správny objem, tvar, 

umiestnenie a orientáciu stavby. Nomogram je založený 
na objektívnych kritériách jedinečných pre danú lokalitu 
a zohľadňuje solárne právo alebo požadovaný solárny program. 
Tradične zaužívané projekčné metódy sú metódami posteriori – 
t. j. vyhodnocovacími. Naopak, metóda slnečného obalu je 
metódou a priori – t. j. generatívnou.“ (Macháčová a kol. 2011: 
107) Táto metóda je zaradená do vyučovacích osnov na FA STU, 
kde sa jej venujú prof. Julián Keppl a Ing. arch. Klára Macháčová 
na Ústave ekologickej a experimentálnej architektúry.
6 S art decom je spojené aj americké hnutie City Beautiful 
(vznik – deväťdesiate roky 19. storočia), ktoré forsírovalo 
myšlienku, že skrášľovanie „beautifying“ mesta je prospešné, 
zvyšuje kvalitu života a môže mať dosah na sociálne kontrolné 
mechanizmy – obyvateľov inšpiruje k morálnej a občianskej 
cnosti. Okrem toho privedie prostredníctvom štýlu Beaux-arts 
americké mestá do kultúrnej parity s európskymi mestami 
a vyššie spoločenské vrstvy bude motivovať k prispievaniu 
fi nancií do rozvoja urbánneho prostredia. S hnutím pôsobiacim 
v New Yorku je spojená osoba Alberta Barda a jeho idea, že 
mesto môže byť regulované aj z estetického hľadiska. Mestá/
obce na to mohli prijímať zákony, ktorým to umožňoval 
takzvaný Bard Act z roku 1956. Zvýšená legislatívna právomoc 
mala viesť k regulácii fyzického prostredia, podpore zdravia, 
bezpečnosti a ochrane majetku ľudí. Na to nadviazal New York 
City Landmarks Law, ktorý zabezpečoval ochranu historickým 
objektom, nakoľko boli vnímané ako prvky posilňujúce identitu 
mestských blokov a podporujúce „očarujúci“ nádych mestských 
štvrtí. Najznámejšou realizáciou ovplyvnenou myšlienkou 
hnutia City Beautiful je redizajnované monumentálne 
jadro mesta Washington D. C. podľa tzv. McMillan Plan 
(1902). Tieto myšlienky sa ujali aj v Austrálii a inšpirovali 
Waltera Burley Griffi na pri návrhu mesta Canberra.a 

7 Bezprecedentným unikátom „preparátorského konzervovania“ 
prírody v megaštruktúre mesta sa stáva Central Park (autori 
návrhu: Frederic Law Olmsted, Calvert Vaux) otvorený 
v roku 1857 na 843 akroch (3,41 km2) pôdy vo vlastníctve 
mesta (v oblasti medzi piatou a ôsmou avenue a 59. a 104. – 
neskôr v roku 1858 rozšírený po 110. street). Je dlhý 4 km 
a široký 0,8 km. Tento „syntetický arkadický koberec zošitý 
neviditeľným stehom v smere mriežky“ (Koolhaas 2006: 19) 
predstavuje kontrast medzi postaveným a nepostaveným. 
Umelé jazerá, (pre)sadené stromy poskytujú nenahraditeľný 
priestor pre obyvateľov ruchom zaťaženého New Yorku. 
Cena tohto „nehnuteľného majetku“ bola v roku 2005 
ohodnotená fi rmou Miller Samuel na $ 528,783,552,000.b 
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RECENZIA

O knihe Slovenská
ľudová architektúra
Silvia Bašová Vo februári 2013 sa po prezentácií na 

SAS v Bratislave dostala do rúk odbor-
nej i  odborno-populárnej čitateľskej 
verejnosti publikácia: Slovenská ľudo-
vá architektúra od teoretičky a  histo-
ričky v odbore architektúra profesorky 
Janky Krivošovej. Absencia sumarizá-
cie ľudovej architektúry na Slovensku, 
túžba po knižnej paralele Menclovej 
Lidovej architektury alebo Vydrovej Ľu-
dovej architektúry na Slovensku, bola 
zaiste podnetom pre zrod takejto vzác-
nej publikácie. 

Autorka už v úvode pripomína neča-
kaný úspech Všeobecnej zemskej jubi-
lejnej výstavy v Prahe v roku 1891, vyz-
dvihnutie ľudovej tvorby a umeleckého 
cítenia prostredníctvom folklóru. Prvé 
kapitoly načrtávajú historický rámec 
ľudovej tvorby a uvádzajú aj základné 
urbanistické zoskupenia vidieckych sí-
diel na Slovensku. Význam vplyvu na 
osvetu ľudovej architektúry a  inšpirá-
cie pre vlastnú tvorbu mal na prelome 
19. a 20. storočia architekt Dušan Jur-
kovič. Na Národopisnej výstave v Pra-
he v  roku 1895 predstavil čičmiansky 
ľudový dom ako vzor a  stopu ľudovej 
architektúry na Slovensku. Jeho vlast-
ná tvorba je poznačená nielen secesi-
ou, ale aj transformáciou princípov 
a motívov ľudovej architektúry. Autor-
ka pripomína aj mnohých slovenských 
výtvarných umelcov (Ľ. Fulla, M. Ben-
ka, M. Laluha…) a  fotografov (P. So-
cháň, M. Plicka…), ktorí boli fascino-
vaní ľudovými krojmi a zobrazili ich vo 
svojich dielach.

Jednotlivé kapitoly v  knihe sú uvá-
dzané básňami Milana Rúfusa. Tie-
to „brány“ k textom sú lyrickým vstu-
pom do kapitol a nesú básnikov vzťah 
k  vidieku i  k  tradičným hodnotám vi-
dieckeho spôsobu života. Škoda, že sa 
básnikovo meno neuvádza pri každom 
úryvku, vyhlo by sa určitej neistote au-
torstva poéta. Tradičné hodnoty živo-
ta, ako ich Janka Krivošová spomína 
vo venovaní publikácie svojím starým 
rodičom, sú tým krásnym dedičstvom, 
ktoré ľudová architektúra niesla z ge-
nerácie na generáciu. Filozofi a a múd-
rosť vidieckeho človeka nebola len 

akousi teóriou, spájala celý život od 
budovania príbytku cez šitie krojov, re-
meslá až pieseň a z piesne k duchovné-
mu rozmeru človeka.

Hospodárska usadlosť, ako ju autor-
ka opisuje v tretej kapitole, je vlastne 
celý areál vidieckeho domu obytnej 
časti spojenej cez dvor so sústavou sta-
vieb hospodárskeho rázu. Svedčí o ma-
ximálnej sebestačnosti života rodiny 
na dedine. Toto zoskupenie stavieb, 
ktoré sa spravidla pravidelne opakova-
lo, tvorilo akýsi základ celého usporia-
dania dediny. 

Kapitola Obytný dom odkrýva dva 
základné typologické druhy ľudového 
domu: dvojpriestorový a  trojpriesto-
rový dom. Tieto priestorovo skromné 
príbytky boli väčšinou úzkou stranou 
orientované do ulice, tak vznikli hĺbko-
vé dvorné trakty. Len rozptýlené osíd-
lenie v  Ždiari, ale aj hlinené domy 
z  Podunajskej a  Potiskej oblasti majú 
voľnejšiu skladbu a  rozsiahlejšie dis-
pozície. Skromné dispozície boli nanaj-
výš funkčné a  súčasne vyžarovali krá-
su. Význam ohniska v  kuchyni a  pece 
v  izbe dodnes pripomína dôraz na te-
pelnú pohodu v dome. Ako píše autor-
ka: „Stôl bol najvýznamnejší predmet 
v  izbe aj v  celom dome.“ Túto istotu 
rodinných väzieb, premietnutú do srd-
ca domu, prežívala vidiecka rodina pri 
každodennom spoločnom stolovaní. 

Stavebné materiály: hlina, slama, 
nepálené tehly, pálené tehly, prú-
tie, drevo a  k nim stavebné techniky 
a  konštrukčné princípy, detaily a  oz-
doby, dali základ stavebným prototy-
pom ľudových domov a hospodárskych 
usadlostí s  lokálnymi špecifi kami pre 
jednotlivé oblasti Slovenska. Veľký 
význam šikmej strechy sedlovej ale-
bo valbovej konštrukcie dodal výrazu 
domu tvaroslovnú krásu. 

Jednotlivé názvy ďalších kapitol 
vedú čitateľa naprieč Slovenskom 
a  jeho najtypickejšími regiónmi a  re-
gionálnymi typmi slovenskej ľudovej 
architektúry. Vzácne čiernobiele fo-
tografi e doplnené skicami a  farebnou 
fotodokumentáciou vedú čitateľa ju-
hom Slovenska: cez Podunajsko, Tekov, 

Hont, Horehronie, Novohrad, Gemer, 
Abov a  Zemplín. Sever je zastúpený 
z  východu na západ ako: Šariš, Spiš, 
Liptov, Orava a Kysuce. A samostatne 
je prezentované západné Slovensko, 
oblúkom cez: Turiec, Ponitrie, Pova-
žie, myjavsko – podbradliansku oblasť, 
malokarpatskú oblasť a Záhorie. Iden-
tita regiónov, príznačná pre slovenskú 
ľudovú architektúru, je signálom, kto-
rý pripomína, že architektúra by mala 
niekam a niekomu prináležať, mala by 
mať svoju výrazovú hodnotu spojenú 
s  identifi káciou a  lokalizáciou. Strata 
čitateľnosti súčasnej architektonickej 
tvorby, zvlášť v  oblasti rodinných do-
mov, v  témach bývania a  sídlenia, je 
prienikom z  domáceho, lokálneho do 
univerzálneho, indiferentného sveta. 

Samostatnú kapitolu tvoria tech-
nické pamiatky ľudovej architektúry: 
žarnovy, mlyny, sila vody v  baniach, 
stupách, valchách, hámroch. Mlyny 
boli situované nielen v  dedinách, ale 
aj v panských usadlostiach a v klášto-
roch. Boli nenahraditeľné pri  spraco-
vaní obilia, pri príprave múky a násled-
ne i  chlebíka. Vidiečania piekli chlieb 
spravidla raz do týždňa pre celú rodi-
nu. Mlyny si stavali mlynári sami a ich 
konštrukciu navrhovali podľa kapaci-
ty vodného prúdu. Stavitelia mlynov 
tak s  odvahou a  zručnosťou dokázali 
prinútiť vodný živel „pracovať a  ne-
ublížiť“. Ďalej to boli valchy na výrobu 
plátna, píly na spracovanie dreva, far-
biarske dielne, mangle, kováčske vyh-
ne, hámre, studne, lisovne. Zaujímavé 
sú aj oborohy a  salaše s  kolibami pre 
baču a s košiarmi pre ovce, ktoré sa po-
čas leta premiestňovali za pastvou.

Život na tradičnej dedine bol namá-
havý, ale ľudia žili sebestačne. Všetko 
si sami zhotovovali: výrobu látok, vlny, 
zhotovovanie a vyšívanie odevov, peče-
nie chleba. Pestovali ovocie, zeleninu, 
vinič, sami si všetko spracovali, cho-
vali hospodárske zvieratá, spracúva-
li ich suroviny, obhospodarovali lúky, 
polia, lesy, pasienky. Obdivuhodný ži-
vot, ktorý sa skúsenosťami z  generá-
cie na generáciu zachoval na našom 
území do prvej polovice 20. storočia. 
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Socializáciou dediny sa stratil kontakt 
vidiečanov s pôdou, s hospodárstvom, 
ostal osamelý dom a  práca na druž-
stve či vo fabrike. Prerušený kontakt 
tradičného spôsobu vidieckeho života 
sa rýchlo premietol aj do vkusu a ne-
vkusu výstavby rodinných domov so 
záhradkami, do kontrastu spoločného 
vlastníctva k  súkromnému a k  rýchle-
mu úpadku ľudovej kultúry a  fi lozo-
fi e života. Začali odbúdať obytné dre-
venice, hospodárske stavby chátrali 
nevyužité a  opovrhnuté v  porovnaní 
s  novou socialistickou zástavbou. Os-
tal len redukovaný folklór a spomienky 
v literatúre. Renesancia vidieckeho ži-
vota v závere 20. a na začiatku 21. sto-
ročia síce priniesla očistenie estetic-
kých, architektonických a  technických 
hodnôt vidieka na Slovensku, až na to, 
že ich prevažná hmotná podstata sa už 
v  osemdesiatych a  deväťdesiatych ro-
koch 20. storočia rozpadla. 

V súčasnosti sú zachované len oje-
dinelé stopy vidieckych stavieb, frag-
menty hospodárskych usadlostí, sak-
rálne stavby drevených kostolíkov 
a  niektoré technické pamiatky. Vďaka 
múzeám v prírode, ako autorka v záve-
re publikácie upozorňuje, môžeme ešte 
dnes ukážkovo sledovať život na tra-
dičnej dedine. Múzeá v  prírode, skan-
zeny sa do Európy rozšírili zo Švédska, 
a týmto spôsobom sa vytvorila prezen-
tačná trvalá výstava „dediny“ vo voľnej 
prírode. Známe skanzeny Slovenska 
prezentuje autorka ako vyvrcholenie 
svojej publikácie s  nostalgiou po ich 
stratenej reálnej podobe a  lokalizácií 
v pôvodnom prostredí. 

V závere publikácie dominuje  kapi-
tola Drevená sakrálna architektúra. Tu 
vyniká nádhera a poetickosť drevených 
kostolíkov a ich typické konfesné odliš-
nosti výskytu troch najvýznamnejších 
kresťanských náboženstiev na našom 
území: rímskokatolíckeho, evanjelic-
kého a  gréckokatolíckeho vierovyzna-
nia. Najstaršie z  nich sú z  15. storo-
čia. Materiál severských krajín, drevo, 
a teda zrubová konštrukcia, a pokrytie 
strechy šindľom, dodávajú kostolom 
výnimočnú výrazovú charakteristiku. 

Interiér kostolov má tiež priznaný zru-
bový výraz. Pôsobí tajomne aj  útulne 
súčasne. Najvýraznejšiu interiérovú 
výzdobu majú gréckokatolícke stavby 
s  ikonostasom. Sakrálnosť stavieb vy-
jadruje v  exteriéri predovšetkým stre-
cha, respektíve sústava striech s prevý-
šením a  veža, respektíve sústava veží. 
Stavby drevených kostolíkov sú do-
dnes symbolom najvyššej ľudovej sta-
viteľskej zručnosti. Sú veľmi obľúbené, 
navštevujú a  vyhľadávajú ich domáci 
aj zahraniční turisti.

Autorka pripomína aj význam die-
la prvého slovenského architekta Du-
šana Jurkoviča. Jeho rodinné korene, 
prostredie a  kultúrno-duchovný kon-
text ich rodiny predurčili jeho profes-
nú dráhu a  kultivovanosť architekto-
nickej tvorby. Svoje inšpirácie čerpal 
Jurkovič nielen z  európskeho umelec-
kého sveta, ale významne siahol do po-
kladnice ľudovej kultúry, architektúry, 
do poznania slovenského folklóru. Na 
Národopisnej výstave v  Prahe v  roku 
1895 prezentoval nielen čičmiansky 
dom, ale aj jeho obyvateľov v krojoch. 
Táto úspešná expozícia podmienila 
aj ďalšie stopy ľudovej architektúry 
v  jeho tvorbe: Poustevny, Luhačovice, 
Skalica, cintoríny padlých vojakov… 
nesú transformované znaky slovenskej 
ľudovej architektúry. Autorka výstiž-
ne vyzdvihuje jeho majestátne práce: 
„Dušan Jurkovič dokázal aj kolegom ar-
chitektom, že drevo nedehonestuje ani 
stavbu, ani jej tvorcu. Ukázal, aké ob-
rovské možnosti ponúka tento staveb-
ný materiál. Jurkovič totiž nezanedbal 
ani jediný detail, všimol si a zdokona-
lil každú maličkosť. A tak vôbec nebo-
lo náhodou ani komplimentom, ale 
presnou charakteristikou, že ho nazvali 
básnikom dreva.“

Súčasná doba už opäť volá po vidiec-
kych stopách, turisti objavujú nielen 
historické jadrá miest, ale aj dávne vi-
diecke obydlia, zotrvávajú na agrotu-
ristických pobytoch, navštevujú far-
my, skanzeny, zoskupenia dedinských 
dvorov, vyhľadávajú lokality drevených 
kostolíkov. Nielen turisti, ale aj do-
máci obyvatelia by radi bývali alebo 

víkendovali v  tradičnom dedinskom 
dome. Ekologicky šetrné domy, úspory 
energií, jednoduché koncepty domov 
z  prírodných materiálov, to všetko sú 
signály dneška po stopách tradičnej 
dediny. A  ako autorka uzatvára, nové 
architektonické impulzy dnešnej doby 
sú síce rozmanité, ale ľudová archi-
tektúra ostáva „zdrojom nesmierneho 
inšpiratívneho bohatstva“. Takže nové 
architektonické generácie majú z čoho 
čerpať pre nové idey a  transformácie 
vo svojich dielach. 

Publikácia Janky Krivošovej obsažne, 
sviežo a  dokumentačne i  poeticky su-
marizuje slovenskú ľudovú architektú-
ru, čím významne prispieva k oživeniu 
jej dedičstva a k rozšíreniu kultúrneho 
povedomia s  koreňmi folkóru a  tradí-
cie slovenského vidieka.

Janka Krivošová: 
Slovenská ľudová architektúra. Bratislava, 
Trio Publishing 2012. 176 s. 
ISBN: 978-80-89552-40-5
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ŠTUDENTSKÉ REFLEXIE

Digitálnu architektúru chápem ako experiment, akú-
si hru tvarov vo virtuálnom priestore, ktorá nie je 
ničím obmedzená. Tento experiment je založený na 
virtuálnych dátach, rovniciach a  algoritmoch, ktoré 
simulujú živé procesy. z tohto chaosu sa snaží archi-
tekt vytvoriť poriadok – dielo, ktoré by prezentovalo 
architektúru v jeho ponímaní. Digitálnu architektúru 
reprezentujú kresliace programy, modelovacie prog-
ramy, BIM programy a  algoritmické (parametrické 
programy). Každý z týchto programov dáva architek-
tovi na jednej strane voľnosť, možnosť experimento-
vať, overovať si svoje vízie a uľahčuje mu vytvorenie 
niektorých výstupov. Na strane druhej sú tieto prog-
ramy zložité a  vyžadujú si značný balík vedomostí, 
ktorý už hraničí s  programátorstvom. Je na uváže-
nie, či architekt potom ostane architektom, alebo sa 
jeho povolanie transformuje na niečo iné. Bude mať 
vlastne čas venovať sa tej pravej tvorbe alebo mu 
hlavu zaplnia digitálne kódy a  3D grafy? Najideál-
nejšie by asi bolo, keby architekt zostal architektom 
a do jeho tímu by pribudli ešte programátori a infor-
matici, ktorí by riadili a ovládali aj tieto možnosti. 

Architekt kreslič, programátor 
Ak niekomu poviete, že ste architekt, každý si vás 
predstaví za rysovacou doskou s  ceruzkou a  duple-
xom v ruke. Dnes je však realita celkom iná. Sedíme 
za počítačmi s  myškami v  ruke, ceruza zapadá pra-
chom a  duplex tiež. Pantograf sa stáva raritou pre 
pamätníkov. Dnes sme architekti kresliči v 2D a 3D 
programoch, obmedzovaní programom, v  ktorom 
pracujeme, spoliehajúci sa na knižnice zariaďovacích 
objektov, ktoré nám program ponúka. Mizne vidina 
osobnosti, ktorá si svoje dielo navrhne až po posled-
ný detail, obmedzovaný len svojou predstavivosťou 
a veľkosťou papiera. Dnes je to len obmedzený člo-
vek, ktorý navrhne všetko do takého detailu, aký mu 
program (schopnosť pracovať v programe) dovolí.

Ďalším extrémom sú architekti programátori od-
daní parametrickým programom, ktorými možno vy-
jadriť každú ideu a formu, čo môže mať za následok 
absenciu zmyslu projektu a kolíznosť so svojím oko-
lím. Títo architekti používajú výstup z programu už 
ako hotové dielo. Ale dá sa toto dielo nazvať archi-
tektúrou? Nie je to len dizajn – sochárske dielo, ktoré 
architekti vydávajú za architektúru? Kde je rukopis 
architekta, ktorý chcel byť natoľko iný, až sa stratil 
v  kope iných výnimočných architektov programáto-
rov a jeho dielo sa stalo gýčom?

Hybridné formy priestoru
Digitálna architektúra vstúpila aj do návrhu priesto-
rov, kde prekračuje hranicu reálneho sveta a pokraču-
je do virtuálneho priestoru. Príkladom je holandská 

architektonická skupina NOX, ktorá sa zaoberá pre-
pojením architektúry, mediálneho priestoru a  počí-
tačov a tak vytvárajú akési hybridné prostredie, ktoré 
pretavujú do fyzickej formy. Táto forma sa pomocou 
senzorov môže meniť, napríklad skulptúra D – tower 
v meste Doetinchem mení farbu podľa nálady oby-
vateľov pomocou webovej stránky alebo Vodný pa-
vilón H2OXPO, kde si návštevníci môžu meniť sve-
telné a zvukové kulisy. Čo však bude s týmito dielami 
bez elektriny? Zmizne ich čaro a podstata? Nie je to 
len hračka, ktorá nás časom prestane baviť? Potre-
buje človek pre svoj život ustavične sa meniace stav-
by? Čistota a čitateľnosť priestoru sa stráca, cit pre 
narábanie s  farbou v  tomto prípade nie je potreb-
ný, lebo farebnosť sa stále mení. Bez interaktívnych 
efektov sú to len skulptúry, veľké hračky prezlečené 
za architektúru.

Generovaná architektúra ako nástroj 
Parametrická generovaná architektúra je úžasný ná-
stroj, ktorý, ak ho architekt vie správne využiť, uľah-
čí mu niekoľkonásobne prácu. Veď zmenou jedného 
parametra dokáže program vygenerovať niekoľko al-
ternatív, ktorých vytvorenie by ináč stálo kopec času. 
Takto môže ďalej posúdiť svoj návrh a optimalizovať 
ho. Pomocou týchto programov si vieme overiť únos-
nosť konštrukcií a ich správanie, odolnosť za určitých 
prírodných podmienok. Pri zložitejších tvaroch vám 
počítač vygeneruje tabuľku s  presnými rozmermi 
prvkov, ktoré sú na stavbu potrebné. Strojárska vý-
roba dokáže pomocou kódov z programu rezať a vŕtať 
jednotlivé diely konštrukcie. Tento nástroj však treba 
brať ako pomoc, naplno využiť jeho potenciál, ale ne-
suplovať ním úlohu architekta scenáristu. Nezabú-
dať, že na začiatku treba koncept postaviť na papieri 
a  až potom ho upravovať vo svete neobmedzených 
možností kyberpriestoru, kde si určíte, čo má nastať 
ďalej pomocou funkcie.

Je architekt v tomto svete ešte potrebný?
Čoraz viac sa začínam pýtať samej seba, či architekti 
sú pre tento svet ešte potrební. Kam sa stratila ich 
váženosť, slovo a škica, ktorou sú architekti známi? 
Stáva sa z  architekta programátor? Čo si budú ľu-
dia pozerať namiesto škíc o sto rokov, vygenerované 
kódy, rovnice namiesto čiar? Dnes si už predsa každý 
môže zaobstarať program a naučiť sa v ňom pracovať, 
pre bežných ľudí stačí aj jednoduchý program, s kto-
rým si vytvoria dom/interiér a prestávajú mať potre-
bu konzultovať svoje predstavy s odborníkom. Bohu-
žiaľ, alebo, našťastie, počítač a  ani žiaden program 
vám nedá kúsok zo svojej ľudskosti, charakteru a du-
cha. Kulisy na vytvorenie scény nevytvoríme bez kon-
ceptu, len tak náhodne v programe. Koncept – idea 

diela sa rodí každému z nás v hlave, ale usporiada sa 
až na duplexe škicou, ktorá nás charakterizuje a po-
súva ďalej za vytvorením niečoho, čo potom nazveme 
architektúrou. K architektúre ma priviedli Le Corbu-
sierove škice, v ktorých bolo cítiť jeho tvorivosť, cha-
rakter a  jeho snahu pretaviť do architektúry kúsok 
seba. Aj on sa snažil vložiť do svojej tvorby kód – zla-
tý rez – dokonalosť prírody.

Najväčším architektom je príroda, ktorá si gene-
ruje vlastný kód. Niekedy však svoju rovnicu naruší 
a vzniknutá anomália tak fascinuje nás ľudí, ktorí sa 
ju potom snažíme odkopírovať a  vydávať za svoju.

Esej bola napísaná v letnom semestri 2011/12 
v rámci predmetu Trendy modernej architektúry 
a urbanizmu.

Možnosti digitálnej architektúry
Je digitálna architektúra potrebná?
Nikola Winková
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V  pamäti mi ostal výrok staršieho pána na jednej 
z pražských konferencií: „… architektúra je slušně ře-
čeno děfka…“ Hoc sa o architektúre nahovorilo ne-
málo a  pár pamätných vyjadrení dokonca dokázalo 
architektúru rozdeliť na medzníky, výrok toho pána 
z publika, ktorého siluetu tmavomodrého saka zdo-
bili dlhé šediny, ma núti klásť si nekonečné otázky 
poslania, prezentácie, zmyslu a potreby prítomnosti 
architektúry.

Aký je obraz súčasného stavu architektúry? Rôzno-
rodosť, kult hviezdy architekta, snaha o  ikonickosť, 
moc kapitálu, dostupnosť informácií. Dokážu byť 
takéto podmienky živnou pôdou pre otázky potreby 
posunu architektúry, respektíve sme naň pripravení? 

Parametrizmus?
Často sa zamýšľam nad osudom digitálnej architek-
túry, či práve parametrizmus nie je tým medzičlán-
kom – bránou k novému tvorivému princípu, s kto-
rým sa nám je ešte pomerne ťažko stotožniť. Zaha 
Hadid svojimi stavbami posúva potenciál a možnosti 
práce s  betónom, jej stavby si žiadajú vývoj výpoč-
tového softvéru. Samozrejme, že je namieste pýtať 
sa na morálnosť takýchto stavieb mnohonásobne 
prevyšujúcich svoju cenu, no po rokoch sa naň bu-
deme pozerať a rovnako obdivovať ako vilu Tugend-
hat. Prekáža mi architektúra veľkého, často nepot-
rebného a nezmyselného gesta, ale dokážem ju prijať 
a stotožniť sa s ňou, ak jej existencia prináša posun. 

Architektúra veľkého gesta
Sme odsúdení na architektúru ľúbivú natriasajúcu 
svojím perím? Kult architekta ako hviezdy od neho 
vedome takúto podobu žiada. Svetové hviezdy sú tak 
prizývané s  vedomím postavenia ikony  – atraktora. 
V Astane v Kazachstane tak Foster postaví Pyramí-
du zmierenia a  Bjarke Ingels národnú knižnicu, za-
tiaľ čo sa Ingelsovi podarí okrem iného aj postaviť na 
Manhattane v New Yorku mrakodrap W57 a vysúťažiť 
v Laponskom Levi prvú cenu na Ski village. A takých-
to príkladov je nespočetne. Samozrejme, za takých-
to okolností sa podarí aj pár skutočných drahokamov 
doby, ako napríklad Koolhaasova budova televízie 
v Pekingu alebo moja asi jediná obľúbená stavba od 
Calatravu – elegantný Turning Torso z Malmö. Archi-
tekti prestavajú stavať len vo svojej domovskej kraji-
ne, otvárajú si ateliéry po celom svete, zamestnávajú 
stovky zamestnancov. Takýto kult si vybudovala naša 
konzumná spoločnosť sama, no možno, ak by si často 
vedome nežiadala takéto prepálené gesta, nemohol 
by som si uvedomiť kvalitu skupiny ateliérov, ktoré 
ikonu stavajú spôsobom mne bližším.

Mám rád, ako narába s  materiálom Kazuyo Seji-
ma a  Ryue Nishizawa (SANAA) ako dokážu z  neho 

vyžmýkať takmer do posledného vlákna všetko, čo 
jeho potenciál ponúka. Dosahujú kvalitu stavby, kto-
rú nachádzate aj pri jej hlbšom preštudovaní. Ško-
la dizajnu a manažmentu v Zollverein je ukážkovým 
príkladom programu ich kancelárie narábania s ma-
teriálom japonskej architektúre takým blízkym. Čis-
tý minimalistický objem s  hrou štvorcových okien 
skrývajúci tajomstvo prekvapujúco tenkej betónovej 
steny. SANAA do betónu zaliala systém chladenia 
a vykurovania budovy, dosiahla stenu v zime ohrie-
vajúcu a v lete chladiacu vnútornú klímu nehovoriac 
o majstrovstve, akým bola samotná realizácia usku-
točnená. Mechernich-Wachendorf skrýva vo svojom 
poli ikonu úplné iného rázu. Kaplnka venovaná svät-
covi Bruderovi Klausovi od Petra Zumthora na prvý 
pohľad provokujúca formou, no svojím vnútrajškom 
ponúkajúca atmosféru života svätca, atmosféra a po-
cit sprevádza nejednu zo stavieb Petra Zumthora. To 
boli príklady domov premýšľajúcich, domov narába-
júcich s  materiálom, domov zodpovedajúcich auto-
rovmu hlbokému intelektu. Určite aj tieto domy sú 
domami gesta, no po odmyslení si ich „pozlátka“ 
majú stále čo ponúknuť.

Expo – obraz súčasnosti
Azda najpresvedčivejším a najpravdivejším obrazom 
nielen doby, ale aj architektúry sú svetové výstavy. 
Odkedy mocní pochopili, že nie rinčanie zbraní, ale 
trh a  obchod dokáže naplniť ich pokladnice, začali 
realizovať veľtrhy, kde prezentujú svoju silu a  po-
trebu zaujať a oslniť veľkoleposťou. Inak nebolo ani 
na poslednom Expe 2010 v Šanghaji. Mohli sme čí-
tať silné gesto Číny, ktorá ukázala, kto je momentál-
nou veľmocou. Španielsky ateliér EMBT nadviazal na 
španielsku košikársku tradíciu, zatiaľ čo anglický He-
atherwick prišiel s novou verziou kryštálového palá-
ca podľa niektorých pozorných pokusom o interpre-
táciu chlpatej čapice anglickej stráže. Zaujal ma vtip, 
s akým Dáni dokázali kúsok svojej identity v podobe 
lásky k  bicyklu pretransformovať do možnosti ob-
hliadnutia expozície na bicykli a  azda ešte viac ho-
landská sebairónia v podobe „šťastnej uličky“ pribli-
žujúcej diela zmenšenín holandskej modernej. 

Médiá
Azda jedným z najväčších problémov dneška je „ne-
fi ltrovaný prúd dizajnu a architektúry“, ktorý na nás 
sype z  každej strany. Počty médií zaoberajúcich sa 
danou problematikou závratne stúpajú a vo vlastnej 
snahe ponúknuť čo najviac materiálu uverejňujú aj 
menej kvalitnú, respektíve nekvalitnú tvorbu, čo ma 
za následok mylnú predstavu o kvalite jednak u širo-
kej verejnosti a napokon aj u investora.

Hitparáda ľúbivosti verzus pútnická akcia, v  ta-
komto stave sa nachádza aj súčasne dianie na poli 
architektúry? Staviame ikony, kvôli ktorým sme 
ochotní obetovať let na druhý kraj sveta. No doká-
žeme oceniť aj domy stavané umne, domy premys-
lené. Každé umenie má svoje stálice, tak ako potre-
buje svoj underground. Architektúru však považujem 
za osobitý druh umenia, umenia, ktoré je trvácnej-
šie ako ostatné umenia, umenia, ktoré sa mení ťažšie 
ako obraz a váza v obývacej izbe, umenia, ktoré tvorí 
naše prostredie – umením, ktoré priestorom je. O ar-
chitektúre už padlo nejedno klišé, preto len v skrat-
ke chcem vyjadriť, že pre mňa je architektúra dušou 
izby, dušou domu, dušou prostredia. Dušu sa hmote 
nedáva ľahko, preto si architektúru vážim a budem 
nerád, ak sa z  architektúry stane len „děfka“, ktorá 
sa podriadi túžbe ľúbivosti, veľkoleposti a vlastných 
záujmov. 

Esej bola napísaná v letnom semestri 2011/12 
v rámci predmetu Trendy modernej architektúry 
a urbanizmu.

Kriticky k modernej architektúre 
Matúš Grega-Jakub

1 TARNÓCYOVÁ, Bronislava: Masívne prítomná moderna. Diners 
Club Magazine 4/2007, s. 3. [online] 04/2007[cit. 2012-01-14] 
dostupné na internete <http://www.dinersclub.sk/print/351#>
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Priemyselný areál rozsiahleho chemického závodu 
v Bratislave-Nové Mesto prešiel od svojho založenia 
zložitým vývojom. Vyrástol na základoch továrne na 
výbušniny, založenej významným švédskym vedcom 
Alfredom Nobelom v  roku 1873. Za obdobia dru-
hej svetovej vojny, keď patril pod nemecký koncern 
IG Farben, sa výroba podstatne rozšírila, čo sa pre-
mietlo aj novou stavebnou aktivitou v  území. Ďal-
ším významným momentom rozvoja továrne bolo 
povojnové obdobie a vznik Závodu mieru, na ktorom 
sa podieľal architekt Vladimír Karfík. Počas celého 
obdobia sa nerozvíjal len samotný výrobný areál, 
ale aj priľahlé štvrte, ktoré tvorili obytné kolónie zá-
vodu, vybavenosť a  infraštruktúra. V súčasnosti vý-
robný areál upadá, historický význam je nečitateľný 
a  ďalšie smerovanie vývoja územia nie je defi nova-
né. Výskum dizertačnej práce je zameraný na otáz-
ku významu špecifi ckého typu priemyselného dedič-
stva  – dynamitky  – pre súčasnosť, na preskúmanie 
hodnôt fyzicky zachovanej štruktúry továrne a  jej 
potenciálu z  hľadiska ďalšieho územného rozvoja. 
Porovnávacou metódu vybraných Nobelových európ-
skych dynamitiek, ktoré vznikli v tom istom období 
ako bratislavská a ich konfrontáciou s vývojom bra-
tislavskej továrne od jej založenia až po súčasnosť, 
hľadáme závery, ktoré defi nujú dôvody súčasného 
stavu na pozadí širšieho kontextu a  poukazujú na 
spôsoby, akými sa treba k problematike stavať. Výsle-
dok práce pomenúva konkrétne hodnoty dochované-
ho areálu z hľadiska urbanisticko-architektonického 
a pamiatkovo-historického, ale zároveň kladie dôraz 
na ďalšie aspekty, ktoré je potrebné preskúmať v zá-
ujme trvalo udržateľného využitia. Zámerom práce 
nie je predostrieť jednoznačné riešenie – ale naopak, 
poukázať na to, že odpoveď nemôže ponúknuť jedno-
odborový výskum. Zhrnutie ponúka závery, ktoré sú 
platné nielen pre dynamitky, ale pre historické prie-
myselné areály vo všeobecnosti.

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

V rámci predkladanej dizertačnej práce boli vyvinuté 
nové prístupy s cieľom zvyšovať udržateľnosť pasív-
nych domov a budov pasívnym domom podobných. 
Na konci vedeckej práce stojí hodnotiaci proces „Gre-
enPassivhaus“ (zelený pasívny dom). Na začiatku 
práce boli vypracované teoretické základy a  na jej 
konci možno nájsť vyhodnocovacie hárky na uplatne-
nie tohto procesu. Dizertáciu uzatvára príklad uplat-
nenia v prílohe 1. „GreenPassivhaus“ nemá vystupo-
vať konkurenčne vo vzťahu k jestvujúcim princípom 
pasívnej výstavby, ale má tieto princípy doplniť pros-
tredníctvom ďalších kritérií udržateľnosti. Udržateľ-
nosť budov bola rozčlenená na primárne a sekundár-
ne oblasti. Pri primárnych parametroch ide o faktory 
závislé od užívateľa, ktoré sú priamo ovplyvniteľné 
staviteľmi, stavebnou fi rmou, architektom či užíva-
teľom. Pod sekundárnymi parametrami sa rozumejú 
predvolené, od užívateľa nezávislé procesy. Sekun-
dárne hodnotenie sa vzťahuje na kvality urbanizmu 
a plánovania výstavby. Delenie na primárne a sekun-
dárne parametre umožňuje príslušné vyjasnenie zod-
povedností. Predvolené sekundárne parametre, ktoré 
sú nezávislé od užívateľa, sú týmto spôsobom zobra-
zované a hodnotené osobitne. Za pomoci energetic-
kého faktora tvaru, energetického faktora orientácie, 
architektonického faktora zdvorilosti, architektonic-
kého materiálového faktora, architektonického fak-
tora využitia, architektonického faktora formy života 
a architektonického faktora demontáže stavby takto 
možno konkretizovať aj neurčité oblasti udržateľ-
nosti. Systém hodnotenia ponúka určitú možnosť 
porovnania udržateľnosti pasívnych domov a budov 
pasívnym domom podobných. Týmto hodnotiacim 
systémom môžu byť posudzované všetky budovy 
ako „GreenPassivhaus“ nezávisle od toho, či skutoč-
ne ide o pasívny dom, alebo nie. Počet bodov indi-
kuje kvalitu primárnych a sekundárnych parametrov. 
Jestvujúce certifi kačné systémy na hodnotenie udr-
žateľnosti budov ako BREEAM, LEED a DGNB sa od 
postupu, predstaveného v  predloženej dizertačnej 
práci, zásadne odlišujú. Moje výskumy v tejto oblas-
ti ponúkajú nové plánovacie nástroje, zamerané na 
zvyšovanie udržateľnosti budov a  ich porovnateľné 
zobrazovanie. Metodiku „GreenPassivhaus“ by teda 
bolo možné vnímať ako hodnotiaci systém tretej 
generácie.

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

Anotácie 
obhájených 
dizertačných 
prác

Areál továrne Dynamit Nobel v Bratislave 
Nina Bartošová

Udržateľný pasívny dom Architektonická 
optimalizácia existujúcej pasívnej výstavby 
na zvýšenie udržateľnosti\\vývoj hodnotiacich 
kritérií pre životné cykly: architektonická 
tvorba – návrh – užívanie – demontáž
Werner Friedl
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Anotácie obhájených dizertačných prác

Lineárny prístup k  mysleniu určuje našu neschop-
nosť uvažovať viac ako nad jednou vecou naraz, pre-
tože naše duševné procesy podliehajú paralelným 
iskrám miliárd neurónov v  mozgu. Tieto krehučké 
iskry spájajúce naše vedomie a informácie z prostre-
dia vznikajú spôsobom istej dezorganizácie či cha-
osu, sú nepredpovedateľné a  vynárajú sa náhod-
ne bez príčiny, lebo nikdy nevieme, na čo budeme 
o  chvíľu myslieť. Napriek tomu sa v  rýchlom slede 
navzájom ovplyvňujú a komponujú myšlienky do ur-
čitej formy v krokoch. Výsledkom tohto komplikova-
ného prúdu asociácií v našej mysli je „ľudský jazyk = 
myšlienkový kód“, ktorého analógiou je v súčasnom 
svete digitálnej kultúry „počítačový jazyk = algorit-
mus, skript“ defi novaný tiež kódom. Algoritmus ako 
jazyk je akoby novým druhom určitého počítačového 
receptu, ktorého kroky môžu často viesť k dosiahnu-
tiu riešenia kvantitatívne náročnej úlohy. Je nonkon-
formnou formuláciou uvažovania nad problémom 
umožňujúceho posunúť myšlienky architekta mimo 
svojich hraníc. Algoritmicky navrhovaná architektú-
ra sa tak aj v tejto práci stáva produktom čitateľné-
ho inteligentného textu jazyka ako počítačová esej 
písaná ľudskou rukou vytvárajúca závery v priestore. 
V rámci programovanej architektúry tu potom logiku 
počítačového algoritmu popisujú presne stanovené 
parametre schopné modelovať akokoľvek zložité ar-
chitektonické fazóny, tekutiny, sily, polia či kontinu-
álne fi gúry, ktoré necharakterizujú rozpad poriadku 
(chaos), ale zhmotňujú zložité matematické opako-
vania, vrstvenia a  informácie z  analýz. Nie náhoda 
alebo nehoda, ale počítačový algoritmus schopný 
prostredníctvom architekta selektívne kontrolovať 
modifi kovanie architektonického tvaroslovia v  pro-
stredí. Výskum tejto práce chce preto cieleným vy-
užitím sily jazyka počítača a sofi stikovanej techniky 
skriptovania podporiť dialóg o nekonvenčných pos-
tupoch pri digitálnom navrhovaní chaotických štruk-
túr a  pokúsiť sa charakterizovať a  uplatniť skryté 
kánony alebo logiku ich organizácie na poli paramet-
rickej tvorby architektúry.

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

Dizertačná práca mapuje súčasný stav v  celosveto-
vom kontexte, sleduje úlohu pavilónu ako socializač-
ného, kompozičného, iniciačného a imidž tvoriaceho 
prvku vo verejných priestoroch. Prioritne však skúma 
samotný pavilón v kontexte mesta a  jeho dosah na 
zvyšovanie identity miesta. Dizertačná práca sa za-
meriava na zásadné problémy pri navrhovaní paviló-
nu vo verejnom priestore. V práci sa autorka zaoberá 
výkladom pojmu „pavilón“, uvažuje nad klasickými aj 
modernými interpretáciami významu pavilónu. V sú-
vislosti s problematikou si kladie nasledujúce otáz-
ky: Čo rozumieme pod pojmom pavilón? Aká je úlo-
ha pavilónu vo verejnom priestore? Aký je význam 
pavilónu vo verejnom priestore? Dokáže pavilón 
ovplyvniť imidž mesta? a pokúša sa na uvedené otáz-
ky odpovedať na základe syntézy nadobudnutých in-
formácií. Práca súčasne poukazuje na možné princípy 
tvorby a regulácie pavilónov vo verejnom priestore. 

Dizertačná práca na Fakulte architektúry bola 
obhájená v študijnom programe Urbanizmus.

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

Pavilón ako súčasť imidžu mesta
Katarína Boháčová
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Why do we Call it 
Transformation of a Monument?
By Katarína Vošková
¦ 
¦ 
¦ 
¦ 
¦ 
Our world comprises material “phe-
nomena” and feelings evoked by plac-
es, spaces, and works of art… The city 
of Banská Štiavnica has developed 
into a complex environment since the 
12th century including its urban spac-
es and houses which are being con-
served. But there is also something 
what we can call genius loci, that is as 
a  part of the city´s authenticity pro-
vided by buildings, which we some-
times fail to restore. Why is it so? The 
town does not attract settlers any-
more because of golden-silver mines. 
It is the spirit that people are seeking 
for. What exactly is the spirit? The en-
ergy of our ancestors, authenticity…? 
The spirit usually vanishes with the 
use of modern materials and replicas. 
To counteract using of modern mate-
rials we organise workshops in tradi-
tional methods. However, there is still 
the question: what keeps the original 
architecture alive and whether we can 
introduce new purpose and keep the 
original genius.

This article concerns with monitor-
ing of architectural heritage (e.g. list-
ed monuments and historical build-
ings) and its transformation during 
the conservation process, in the con-
text of legal preservation require-
ments. First, the aims and the subject 
of the work are defi ned and the cur-
rent knowledge on the subject is in-
troduced. The article analyses prob-
lems surrounding the architectural 
conservation process in practice, in 
particular the preservation of authen-
ticity, since authenticity is a  primary 
criterion for the nomination and ac-
ceptance of sites by the World Heri-
tage Centre. The knowledge comes 
from the research which analyses the 
degree to which works on monuments 
in Banská Štiavnica Preservation Area 
have preserved the monuments´ au-
thenticity, and quantifi es authenticity 

loss which occurred at certain times; 
as well as the reasons for the loss. The 
process of heritage conservation is 
one of several factors in authenticity 
loss. In the interests of objectivity, as 
well as for the benefi t of future fi eld 
work, an "authenticity test" is impor-
tant. This test has already been ap-
plied in specifi c instances involving 
monuments in Banská Štiavnica, and 
has proven eff ective in pinpointing 
the reasons for both desirable and un-
desirable restoration results. The arti-
cle then presents the components of 
the conservation process with the aim 
of identifying the most eff ective ones, 
as far as the infl uence on fi nal results 
is concerned. 

The test of authenticity can help in 
scientifi c as well as in practical way 
in architectural heritage preservation 
and conservation. The test can refl ect 
the fails and weaknesses in the pro-
cess of heritage conservation. Thanks 
to the results of the test of authen-
ticity it is possible to lay out ways in 
which the theory and practice of cul-
tural heritage preservation and con-
servation in Slovakia may continue in 
future.

Public Greenery and 
its Societal Value
A case study Medical Garden 
in Bratislava 
By Tamara Reháčková
¦ 
¦ 
¦ 
Greenery is considered one of the most 
important variables that positively af-
fect the lives of people in cities. At 
present, in this context, the most dis-
cussed topics are such as the role and 
functions of green spaces, their per-
ception, the role in off setting climate 
changes and so on. Urban greenery is 
very often marginalized by local au-
thorities, therefore the green areas 
are often perceived only as "undevel-
oped areas" suitable for construction. 
One of the ways to increase the "so-
cial status" of green areas is to try to 
quantify their fi nancial value. Even 
though most of these benefi ts are 
non-tradable, there are still eff orts to 
try to quantify them. This approach is 
in line with the trend of pragmatism 
in environmental policy, even if it is 
contrary to the multiplicity of values   
of green areas. Economic evaluation 
of the functions and services of green 
areas is methodologically very diffi -
cult. So far there is no single tool that 
would be accepted in practice apart 
from its use in research activities and 
so the currently used approaches can 
be viewed as experimental. The paper 
presents some selected economic in-
struments which are already used in 
practice, or they could be used. 
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je nevyhnutné zamerať sa na zistenie príčin úbyt-
ku pamiatkových hodnôt a autenticity historického 
stavebného fondu. 

Tieto príčiny boli predmetom môjho vedeckého 
výskumu a hľadania východísk na príkladoch z praxe 
pri pamiatkovej obnove v  Banskej Štiavnici za pri-
bližne posledných desať rokov. Vo výskumnej fáze 
bola pozornosť upriamená na transformáciu/preme-
nu vybraných pamiatok v  troch základných fázach 
pamiatkovej obnovy: fáza koncepčná, prípravná 
a realizačná, a to od zámeru vlastníka pamiatku ob-
noviť až po výsledok realizácie. 

Lokalita Banská Štiavnica a  technické pamiatky 
v jej okolí bola v roku 1993 zapísaná na Zoznam sve-
tového kultúrneho a  prírodného dedičstva UNES-
CO. Aj preto sú opodstatnené obavy, že ďalšie straty 
autenticity a pamiatkových hodnôt na jej území by 
mohli v budúcnosti postavenie mesta na prestížnom 
Zozname ohroziť. Výsledky výskumov, aplikované 
na prostredie Banskej Štiavnice, sú však s  vysokou 
pravdepodobnosťou len ilustráciou celkovej situácie 
pri ochrane kultúrneho dedičstva na Slovensku.

Čo ukázali výskumy 
Územný výskum straty autenticity pamiatkové-
ho a historického stavebného fondu na území Pa-
miatkovej rezervácie Banská Štiavnica

Na základe niekoľkoročného sledovania a  vý-
skumu stavebno-technického stavu pamiatkové-
ho a  historického stavebného fondu v  Pamiatko-
vej rezervácii Banská Štiavnica sú preukázateľné 
straty kultúrnohistorických hodnôt pamiatkové-
ho a  historického stavebného fondu. Keďže väč-
šinou ide o  historické alebo pamiatkové objekty, 
ktoré neboli doteraz vážnejšie prestavané, v prie-
behu času ich chátrania dochádza aj k zániku ich 
autenticity. Stav autenticity architektonických 
objektov na území Pamiatkovej rezervácie Ban-
ská Štiavnica systematickejšie sledujeme s  ohľa-
dom na straty (autenticity či nositeľov hodnôt) 
a nepriaznivé zmeny vo vzhľade aj hmote od roku 
2001. Plošné mapovanie stavu zachovania auten-
ticity architektonických objektov bolo realizované 
od roku 1976,4 ďalším medzníkom je rok 1993 (za-
radenie Banskej Štiavnice na Zoznam svetového 

Prečo hovoríme 
o transformácii/premene 
pamiatky
Katarína Vošková

Dodnes zachované vzácne historické sídla na pod-
statnej časti územia Slovenska prechádzali urba-
nistickým a  architektonickým vývojom v  priebehu 
stáročí. Napriek dlhoročnej tradície štátnej pamiat-
kovej ochrany je stav pamiatkového fondu na Slo-
vensku neuspokojivý.2 Je zrejmé, že na výraznom 
úbytku a devastácii kultúrneho dedičstva sa podpí-
sali roky socialistickej výstavby, podceňovania kul-
túrnych hodnôt, absencie dostatočnej právnej och-
rany celých historických území. Prístup k ochrane 
pamiatok sa však od deväťdesiatych rokov 20. sto-
ročia celkovo skvalitňuje, hovorí sa o  tradičných 
postupoch pri opravách, o  konzervácií pamiatok, 
o  uprednostňovaní zachovania originálu pred jeho 
nahradením a  podobne. Komplikovanejšie je však 
dosiahnuť tieto ideály v praxi. Paradoxne, ignorova-
né a  svojmu osudu ponechané pamiatky počas éry 
komunizmu poskytovali zdroj pomerne autenticky 
aj intaktne zachovaných, výraznejšie neprebudova-
ných historických objektov, a  tak sa ponúkala šan-
ca na prinavrátenie pamiatkových hodnôt a  zacho-
vanie ich autenticity. Posledné dve desaťročia sme 

svedkami výrazných premien  – transformácie pa-
miatok – a to z dôvodu zanedbanej údržby alebo aj 
priamo pamiatkovou obnovou. K premenám – trans-
formácii pamiatok dochádzalo a  stále dochádza 
v  pozitívnom aj negatívnom zmysle. Doteraz však 
nebola objektívne posúdená kvalita premien pamia-
tok po ich obnove, neboli dostatočne vyhodnotené 
realizácie pamiatkových obnov z kvalitatívneho hľa-
diska a tak, aby sa dali na základe toho hľadať vý-
chodiská na reflexiu a nápravu stavu.

Na tento fenomén poukazuje aj česká pamiat-
karka Milena Radová-Hauserová už v roku 1990 vo 
svojej štúdii Koncepcia pamiatkového zásahu do 
stavebného diela, jej úloha a východiská: Pri opra-
vách… vznikli vážne straty na historickej stavebnej 
podstate i  celkovej pamiatkovej hodnote aj tam, 
kde sa urobili podrobné stavebno-historické pries-
kumy. Kde bola správne formulovaná koncepcia 
pamiatkovej obnovy … Prax takto dostatočne jas-
ne ukazuje, že ani z pamiatkového hľadiska najlep-
šie pripravená akcia nemusí mať úspech.3 Citované 
tvrdenia sú, žiaľ, aktuálne aj v dnešnej praxi, preto 

Svetové kultúrne dedičstvo je krehký, neobnoviteľný 
a nenahraditeľný zdroj. Cieľom ochrany lokalít 
svetového dedičstva je zachovanie ich autenticity 
a hodnôt, pre ktoré boli zaradené do Zoznamu1 
(Zoznam svetového kultúrneho a prírodného 
dedičstva UNESCO – pozn. autorky.)
Bernard M. Feilden a Jukka Jokilehto

1 ¦ Pohľad na architektonickú štruktúru mesta 
v krajinnom zázemí Štiavnických vrchov – v pozadí 
s dominantou Kalvárie. Dokumentácia je asi 
z päťdesiatych rokov 20. storočia, keď pod kalvárskym 
vrchom ešte nie je nová zástavba rodinných domov. 
Foto: Súkromný archív autorky

2 ¦ Súčasný pohľad na mesto – v pozadí 
s krajinnou dominantou Kalvárie. 
Foto: Lubomír Lužina
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Verejná zeleň a jej 
spoločenská hodnota
Prípadová štúdia Medická záhrada v Bratislave

Tamara Reháčková Z  hľadiska kvality života obyvateľov v  mestách je 
existencia zelene jednou z najvýznamnejších hodnôt. 
Význam rôznych vegetačných štruktúr – od parkov až 
po zvyšky lesných porastov, nie je potrebné osobitne 
zdôrazňovať. V  súčasnosti sa v  týchto súvislostiach 
dostávajú do popredia témy, ako napríklad funkcie 
a  poslanie zelených plôch, ich percepcia, úloha pri 
kompenzácii klimatických zmien a  podobne (napr. 
Sanesia, Chiarellob 2006, Chiesura 2004, Gidlöf-
Gunnarsson, Öhrström 2007, Swanwick, Dunnett, 
Woolley 2003, Fuller et al, 2007). Aj Mell (2009) 
pripomína, že zelená infraštruktúra môže mať v revi-
talizácii miest kľúčovú úlohu tým, že poskytuje prie-
story, ktoré ponúkajú viacúrovňové prínosy pre oby-
vateľov a súčasne je zásobárňou prírodných zdrojov, 
pomáha pri zlepšovaní mestskej klímy, pri hospodáre-
ní s vodou a podobne. Aj napriek tomu je zeleň v mes-
tách na okraji záujmu kompetentných, v  mestských 
a  obecných rozpočtoch obsadzuje posledné priečky 
a postupne sa rozšíril názor, že „zeleň nekapitalizuje“, 
teda nevyrába žiaden zisk, ale naopak, vyžaduje opa-
kované vklady finančných prostriedkov. Plochy zelene 
sú často vnímané len ako voľné, nezastavené priesto-
ry vhodné na výstavbu a ich schátraný vzhľad a nízka 
kvalitatívna úroveň spravidla zvádza k ich podceňova-
niu. Likvidácia takýchto priestorov sa potom zdá byť 
jediným spôsobom, ako sa s nimi „vyrovnať“. Jednou 
z  možností, ako zvýšiť „spoločenský status“ zelene, 
je pokúsiť sa vyčísliť jej finančnú hodnotu, lebo ako 
uvádza Lo (2012) mestské zelené plochy prinášajú rad 
výhod. Aj napriek tomu, že väčšina z týchto výhod je 
neobchodovateľná, stále existujú snahy vyjadriť ich 
v  peniazoch. Podľa Spasha (2009) je tento prístup 
v súlade s trendom pragmatizmu v politike životného 
prostredia, aj keď je v rozpore s mnohorakosťou hod-
nôt zelených plôch. V tomto prípade existuje napätie 
medzi požiadavkou jednoznačného ekonomického vy-
jadrenia hodnoty zelene a tradičným prístupom k vý-
skumu mestských zelených plôch.

Teoreticko-metodické východiská
Ekonomické hodnotenie funkcií a  služieb zelených 
plôch je metodicky veľmi náročné. Dosiaľ neexistu-
je jednotný nástroj, ktorý by bol akceptovaný okrem 
výskumnej sféry aj v praxi a tak v súčasnosti použí-
vané prístupy môžeme považovať len za experimen-
tálne. Ekonómia ako vedná disciplína má k dispozícii 
široké spektrum nástrojov, ktoré jej umožňujú prijať 
rozhodnutie pri využívaní a  rozdeľovaní vzácnych 
ľudských a materiálnych zdrojov. Tieto rozhodnutia 
sa netýkajú len ziskovo orientovaných aktivít, ale aj 
takých, ktorých úžitok nie je vždy možné vyjadriť pe-
ňažne. Životné prostredie plní pre ekonomický sys-
tém viaceré funkcie:

 – zabezpečenie života 
 – zásobáreň prírodných zdrojov 
 – médium na odvádzanie škodlivých látok 
 – poskytovanie ekosystémových služieb 
(sú späté s pôdou) 

 – piatou funkciou životného prostredia je poskyto-
vanie služieb skrášľujúcich a  spríjemňujúcich ži-
vot. Tu možno ako príklad uviesť krásu prírody v jej 
nedotknuteľnosti, ktorú možno užívať pri rôznych 
formách oddychu (Romančíková, 2004).

Ak budeme plochy zelene chápať ako ekosystémy, 
môžeme v tom prípade o službách, ktoré poskytujú, 
hovoriť ako o ekosystémových. Tie sú definované ako 
úžitky, ktoré príroda, ekosystémy a  ich biodiverzita 
poskytujú spoločnosti. Podľa Millenium Ecosystem 
Assessment (2005) poskytujú ekosystémy nasledu-
júce služby:

 – zásobovacie: potraviny, drevo, pitná voda, palivá…
 – regulačné: protierózne, klimatické…
 – kultúrne: vzdelávacie, estetické, rekreačné, hodno-
ty kultúrneho dedičstva a tiež rekreáciu a turizmus

 – podporné: tvorba pôdy, produkcia kyslíka…
Na hodnotenie neobchodovateľných či netrho-
vých benefitov, ktoré poskytujú rôzne ekosystémy, 
bolo ekonómami vyvinutých niekoľko metodických 

postupov. Jedným z najstarších a najpoužívanejších 
je tzv. metóda cestovných nákladov (Travel Cost 
Method – TCM). Metodiku pôvodne navrhol Hotel-
ling (1949) a následne ju rozvinul Clawson (1959), 
aby bolo možné odhadnúť prínosy z rekreácie v prí-
rodných lokalitách. Metodika vychádza z predpokla-
du, že náklady, ktoré návštevník musí vynaložiť v sú-
vislosti s  návštevou určitého územia (rekreačného 
strediska) odrážajú istým spôsobom jeho rekreačnú 
hodnotu. Na získanie informácií sa využíva forma 
dotazníkov, návštevníci, napríklad národného parku, 
odpovedajú na otázky typu: odkiaľ pricestovali, ako 
často navštevujú park a podobne. z takto získaných 
odpovedí respondentov potom možno odhadnúť 
výšku ich cestovných nákladov a  tie dať do vzťahu 
k počtu návštev za rok.

Iný prístup predstavuje metóda založená na hypo-
tetickom (podmienenom) zisťovaní preferencií (Con-
tingent Valuation Method – CVM). Používa na odhad 
ekonomickej hodnoty pre všetky druhy ekosystémov 
a  ekologických služieb. Je najviac používanou me-
tódou pre odhad neúžitkovej hodnoty a  súčasne sa 
považuje za najkontroverznejšiu z netrhových metód 
oceňovania. Metóda spočíva v  prieskume, v  ktorom 
sa priamo ľudí pýtame, koľko by boli ochotní zaplatiť 
za konkrétne oblasti životného prostredia. v niekto-
rých prípadoch sú ľudia požiadaní, aby uviedli výšku 
sumy, ktorú by boli ochotní akceptovať za environ-
mentálne služby. 

V  Českej republike bola autormi Seják, Cudlín, 
Dejmal a kol. (2010) spracovaná metodika oceňova-
nia biotopov, ktorá vychádza z  práce Seják, Dejmal 
a  kol. (2003) a  bola zostavená pre potreby zákona 
č. 17/1992 Zb. o  životnom prostredí na kvantifiká-
ciu ekologickej ujmy. Rieši vyčíslenie spoločenskej 
(ekologickej) hodnoty biotopov vrátane vyčíslenia, 
prípadne vzniknutej ekologickej ujmy pre stanove-
nie adekvátnych kompenzačných opatrení. Hodno-
tenie biotopov sa vykonáva s cieľom zabezpečiť ich 

biologickú rozmanitosť a  má dva významové stup-
ne: biologické hodnotenie a  ekonomické hodnote-
nie, teda peňažné oceňovanie prírodných stanovíšť. 
Pre biologické a  ekonomické hodnotenie biotopov 
a  ich životodarných funkcií bol v Nemeckej spolko-
vej republike a  v  Českej republike vyvinutý prístup 
založený na kombinácii ekologických prínosov a ná-
kladov na revitalizáciu príslušných typov biotopov. 
Je to metóda expertného hodnotenia biotopov pod-
ľa ich bodových hodnôt, závislých od ich schopnosti 
vytvárať prostredie pre rastlinné a  živočíšne druhy. 
Táto metóda súčasne vyjadruje hodnotu bodu v pe-
ňažných jednotkách podľa veľkosti priemerných ná-
rodných nákladov potrebných na dosiahnutie príras-
tku jedného bodu kvality prírody a krajiny.

Súčasná prax v Slovenskej republike
Ekonomické hodnotenie prínosov zelených plôch, 
respektíve ekosystémov sa na Slovensku v  pra-
xi neuplatňuje. Zákon o  ochrane prírody a  krajiny 
č.  543/2002 Z. z. však pozná pojem spoločenská 
hodnota. Týka sa chránených rastlín, chránených 
živočíchov, drevín, biotopov európskeho významu 
a  biotopov národného významu, skamenelín a  ne-
rastov a vyjadruje najmä ich biologickú, ekologickú 
a kultúrnu hodnotu, ktorá sa určuje s prihliadnutím 
na ich vzácnosť, ohrozenosť a plnenie mimoprodukč-
ných funkcií. Spoločenská hodnota sa uplatňuje pri 
posudzovaní závažnosti konania spočívajúceho v ne-
povolenom nakladaní a  slúži aj pri vyčíslení takto 
vzniknutej ujmy, určenia výšky prospechu, hodnoty 
veci a rozsahu činu. 

Na určenie všeobecnej hodnoty majetku znalcami 
sa v praxi používa vyhláška č. 492/2004 Z. z. o sta-
novení všeobecnej hodnoty majetku (tzv. oceňovacia 
vyhláška), ktorá poskytuje určité možnosti aj na hod-
notenie plôch verejnej zelene. Podľa tejto vyhlášky 
možno napríklad vyčísliť všeobecnú hodnotu pozem-
kov v zastavanom území obcí alebo hodnotu drevín.

Hlavný parter v Medickej záhrade, obľúbené 
miesto rôznych rekreačných aktivít
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Gottwald’s Freedom Square 
in Bratislava – a Square of 
Totalitarian Regimes?
By Marián Potočár
¦ 
¦ 
¦ 
¦ 
In this case study, we focus on the area 
of the Freedom Square (Námestie slo-
body) in Bratislava as an important 
historical urban space. In the past, 
several political regimes with various 
ideological backgrounds tried to adapt 
the square to their representation and 
reshaped its topology accordingly. 
a wide span of diff erent aesthetic mod-
els of offi cial architecture and art went 
through this public space. These trans-
formations were adopted in relatively 
short sequence of time-periods and 
thus the square was expected to play 
an important role as public medium 
representing power. It was also a com-
plementary component to public spec-
tacles staged by authoritarian regimes. 

Transformation of the today´s Free-
dom Square towards a  representative 
public space begun after Bratislava 
became the regional capital city in the 
fi rst Czechoslovak Republic. It later 
became stage of mass public events of 
the fascist regime of the Slovak State, 
which orchestrated prestigious ar-
chitectural competition for plans for 
a  new governmental district in this 
area. This event meant direct three-
way confrontation of Functionalism 
(legacy of inter-war Czechoslovakia), 
architecture of the Third Reich and 
Italian Rationalism. Although ideo-
logically antagonistic, the after-war 
communist regime used the square 
in a similar way for public events, and 
adopted the aesthetic model of Italian 
proposal for its plan of a  university 
campus. But its gradual development 
took discursive signifi cant detour dur-
ing the Stalinist era, where proposals 
for construction of eclectic palaces in 
Soviet fashion were promoted. After 
several artistic/architectural competi-
tions in the next decades, the square 
got its ultimate shape of a public park 
only in 1980s, at time when the for-
mal ideological narrative was mere 

coding concealing pragmatic nature of 
the late-socialist regime.

Since 1990s the square remains 
the largest public space in the city, 
as a  consistent record of previous re-
gimes and their aesthetic models. 
Concerning this space with an open 
range of potential development sce-
narios, most common questions con-
cerning contemporary public space in 
cities that undergo transition from so-
cialism towards market-economy and 
democratic society can be applied.

The Doctrine of Regulation
By Ján Legény 
¦ 
¦ 
¦ 
¦ 
¦ 
¦ 
Prior to town as a higher form of social 
living, there was gradual settlement of 
natural landscape. Man came into con-
tact with this landscape and started 
to transform it according to his con-
cepts and requirements. Primary char-
acteristic attributes of a  town are its 
boundaries or demarcation of its ter-
ritory by fortifi cation walls behind 
which – intra muros – social life took 
its place. Social life was governed by 
power of law that was in performance 
on this territory. 

Gradual development of the society 
has enforced the change and introduc-
tion of new laws, regulations and re-
strictions even to the fi eld of building 
the towns, their urban planning. All of 
them implied stratifi cation of the “oc-
cupied” territory. The article describes 
the topic of regulation of building ac-
tivities taking place on the territory of 
the United States of America, in New 
York City above all. The Zoning Law 
from 1916 set the limits for building 
within blocks, however it determines 
the functional use of a  site, its cover 
with a  structure as well as its mass/
substance spacing e.i. how is the sub-
stance of the building spatially ar-
ranged, the so called Setback Build-
ings. This new aesthetic paradigm had 
a direct impact on visual shape of the 
whole New York City. Its main aim was 
to improve penetration of sun light 
into the city, supply of fresh air and 
improvement of hygiene. Historic de-
velopment pointed out to negative im-
pact of such regulation resulting into 
legislative changes and introduction 
of new regulations, the Floor Area Ra-
tio (FAR index) which was expected to 
stimulate the developers to build on 
sites of smaller areas. This concept of 
building regulation started to be used 
in many countries of the world.

The author analyses the topic on the 
example of Bratislava and its territory, 

especially the locality of Čierna Voda. 
In the forefront is the aspect of de-
gree of regulation and subject of reg-
ulation within an urban space. When 
speaking about changes to environ-
ment and eff orts in lowering the en-
ergy consumption of structures, it is 
important to speak within the scale 
of built complexes of structures, 
the whole town or agglomeration. 
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Gottwaldovo Námestie slobody 
v Bratislave – námestie totalít?
Marián Potočár V štúdii budeme sledovať postupné tvarovanie bra-

tislavského Námestia slobody do podoby reprezen-
tatívneho námestia, ktorému sa rozdielne politické 
režimy pokúšali vtlačiť vlastný výraz a  významový 
obsah. Napriek úplnej stagnácií stavebného vývoja 
a absencie potrebných investícií do jeho údržby po-
čas posledných dvoch desaťročí jeho priestor aj dnes 
pravidelne ožíva verejnými podujatiami, menej for-
málnymi večernými stretnutiami mládeže či jedno-
duchým pobytom návštevníkov vyhľadávajúcich kú-
sok zelene. Námestie je jedným z najvýznamnejších 
verejných priestorov Bratislavy nielen pre svoje mo-
numentálne rozmery, ale aj pre prominentnú rolu 
v jej mestskom vývoji v jej mestskom vývoji. 

1 Námestie slobody v medzivojnovej ČSR
Vývoj novodobého Námestia slobody úzko súvisel 
so zmenami politického postavenia Bratislavy od 
začiatku 20. storočia. Historická situácia po rozpa-
de rakúsko-uhorskej monarchie a  vzniku prvej čes-
koslovenskej republiky dala ďalšiemu rozvoju mesta 
úplne nové impulzy, dynamiku a  perspektívu. Začí-
najú jej ašpirácie na status metropoly, rovnocennej 
s blízkou Viedňou a Budapešťou, metropoly, ktorá by 
predstavovala „slovanské predmostie” v strednej Eu-
rópe. Tieto momenty mali byť jedným z kontinuál-
nych ideologických motívov mestského rozvoja až do 
deväťdesiatych rokov 20. storočia. 

Nadobudnutie statusu hlavného mesta Sloven-
ska bolo pre menšie mesto v strategickej polohe na 
Dunaji začiatkom radikálnej zmeny kultúrnej identi-
ty. v roku 1919 tak prišlo premenovanie z Prešporka 
na súčasný názov  – Bratislava. a  začala sa postup-
ná zmena jej etnického zloženia v  prospech česko-
slovenského elementu. Reprezentatívny mestský 
okruh obopínajúci centrum postupne vytvorili ulice 
Marzstrasse, Marktplatz, Landererstrasse a Mestská 
promenáda1. Námestie slobody, vtedy ešte častej-
šie prezývané „Firšnál”2 ležalo mimo tohto okruhu 
a mestského centra a v tom čase bolo zanedbaným 
vojenským cvičiskom. No práve o tomto priestrans-
tve sa začalo uvažovať v súvislosti s  reprezentáciou 
najvyššej štátnej moci.

V roku 1929 sa konala prvá veľká medzinárodná ur-
banistická súťaž od vzniku nového štátu. Úlohou bolo 
vypracovať nový mestský regulačný plán a vo viace-
rých návrhoch sa Námestie slobody dostáva do po-
lohy medzi dve z  troch „priečnych osí”, teda monu-
mentálnych mestských bulvárov s vysokým podielom 
zelene, ktoré by sa oblúkovito tiahli mestom v seve-
ro-južnom smere3. Súbežne so súťažou na mestský re-
gulačný plán sa priamo na Námestie slobody zamera-
la architektonicko-urbanistická súťaž, ktorá priniesla 
návrhy pre podobu Zemského úradu4. Výsledky tejto 
súťaže, ktorej sa zúčastnilo viacero významných osob-
ností medzivojnového obdobia ako Josef Gočár a Emil 
Belluš, navrhované projekty sa nerealizovali a upadli 
z väčšej časti do zabudnutia. v priebehu 20. storočia 
však ešte malo prísť viacero veľkých plánov.

2 Námestie a totalitné ideológie 20. storočia
2.1 Vládna štvrť
Nové impulzy pre mestský rozvoj Bratislavy priši-
li na konci tridsiatych rokov, keď sa stala hlavným 
mestom slovenského štátu. Zo strany nového reži-
mu tu bola akútna potreba riešenia akútne nevy-
hovujúcich priestorov štátnych úradov, administra-
tívy a vysokého školstva, a ďalej ideologická snaha 
o  prezentovanie novovzniknutého štátu a  jeho re-
žimu prostredníctvom architektúry. Tieto potreby 
vyústili do niekoľkých veľkorysých urbanisticko-ar-
chitektonických súťaží a plánov, ktoré by boli reali-
zované po konci vojny. Dve najprestížnejšie súťaže – 
na riešenia vládnej štvrte a univerzitného mesta sa 
ideovo dotkli aj Námestia slobody. Na ich priebehu 
a výsledkoch sa prejavila kultúrna atmosféra štátu 
v postavení vazala tretej ríše, ktorý však zároveň vz-
hliadal ku kultúrnym vzorom talianskeho fašizmu 
a napriek deklarovanému anti-čechoslovakizmu ne-
mohol zaprieť ani pretrvávajúci kultúrny odkaz me-
dzivojnovej ČSR5.

V tom čase bol veľký prázdny priestor námestia 
prezývaný pre svoju prašnosť aj „Sahara” a  príleži-
tostne bol využívaný aj pre rôzne cirkusové atrakcie. 
Zmes vojenského poriadku a  festivalovej atmosfé-
ry preto bola ideálnym dejiskom častých masových 

verejných podujatí nového klerikálne-fašistického 
režimu6. Tieto mali plniť úlohu „živého monumen-
tu” ovládajúceho mesto a stelesňujúceho ilúziu spo-
ločenského konsenzu, dovtedy, kým režim dobudu-
je svoje trvalé monumenty z  kameňa a  betónu. Na 
Námestí slobody sa najskôr uvažovalo o umiestnení 
univerzitného mesta, no po intervencií najvyšších 
politických kruhov sa pre univerzitné mesto vybral 
hradný kopec s bratislavským Podhradím a Námes-
tiu slobody prisúdená úloha reprezentácie najvyšších 
štátnych funkcií7.

Už so zámerom postupného vybudovania vládnej 
štvrte boli v tejto mestskej časti na prelome tridsia-
tych a  štyridsiatych rokov autoritami slovenského 
štátu adaptované dva barokové paláce (obe adap-
tácie projektoval Emil Belluš). Grassalkovičov palác 
sa mal stať sídlom prezidenta a Ministerstvo zahra-
ničných vecí bolo umiestnené do Letného arcibis-
kupského paláca na Námestí slobody8. v  roku 1942 
vypísalo Ministerstvom dopravy a verejných prác me-
dzinárodnú vyzvanú súťaž na riešenie vládnej štvrte 
na Námestí slobody. Dôležitou súčasťou lokalitného 
programu bola možnosť usporadúvania hromadných 
verejných akcií. Okrem viacerých administratívnych 
budov tu mali byť umiestnené budovy štyroch minis-
terstiev, budovy Hlinkovej slovenskej ľudovej strany 
(HSĽS) a  Nemeckej strany, pomník Andreja Hlinku 
a hrob neznámeho vojaka9. 

Zo štyroch ateliérov, ktoré predložili svoje návrhy 
(oslovených bolo sedem), každý zvolil odlišný prí-
stup k riešeniu námestia. Najvyššiu cenu získal ná-
vrh pražského architekta Josefa Gočára so slovens-
kými rodinnými koreňmi (fakt, vďaka ktorému sa 
mohol zúčastniť na súťaži), ktorý v  návrhu zmenšil 
plochu námestia a budovy riešil v podobe pragma-
tických funkcionalistických blokov v štýle medzivoj-
novej ČSR. Vyzdvihovaná bola najmä ekonomickosť 
a uskutočniteľnosť tohto návrhu. 

Dva tímy na druhom mieste prišli s návrhmi v mo-
numentálnej mierke a  reprezentovali architektúru 
dvoch so Slovenskom spriatelených krajín – Nemec-
ka (resp. jeho „Východnej Marky” – Rakúska) a Ta-
lianska. Viedenčania Siegfried Theiss, Hans Jaksch 

a  Werner Theiss okolo námestia navrhovali viac-
krídlové klasicizujúce paláce v monumentálnom no 
banálnom štýle tretej ríše. Taliani Ernesto B. La Pa-
dula a Adalberto Libera zvolili racionalistický výraz 
budov a  námestia. Navrhovaná abstraktná monu-
mentálna kompozícia výškovo gradovala od domu 
Nemeckej strany na juhovýchodnom námestí, cez 
blok ministerstiev na lemujúci južnú stranu k do-
minantnej doskovej hmote budovy HSĽS. Autormi 
posledného návrhu, oceneného treťou cenou, boli 
Eugen Kramár a Štefan Lukačovič. Plochu námestia 
vo svojom výtvarne poňatom návrhu zmenšili vlo-
žením barokizujúcej elipsy administratívnych bu-
dov a paláca HSĽS .

Porota aj súdobí komentátori v čase slovenského 
štátu so zvláštnymi sympatiami ocenili predovšet-
kým pôsobivosť talianskeho návrhu, hoci, bohu-
žiaľ, konštatovali jeho nerealizovateľnosť. Tak ako 
v prípade predošlých súťaží ani k realizácií návrhov 
z tejto súťaže (pre vojnové okolnosti) nikdy nedoš-
lo. No základné myšlienky, ktoré tieto návrhy pri-
niesli, z  formálnej stránky priamo ovplyvnili ďalší 
vývoj námestia. 

Parková úprava námestia v osemdesiatych rokoch 

Zdroj: archív ÚSTARCH SAV
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Doktrína regulácie
Ján Legény

Mestu ako vyššej forme spoločenského života pred-
chádzalo postupné osídľovanie prírodnej krajiny, 
s  ktorou človek prichádzal do kontaktu a  začal ju 
transformovať podľa svojich predstáv a požiadaviek. 
Komplexné sídelné útvary sa mohli začať vyvíjať až 
vtedy, keď sa ľudia naučili žiť ustáleným životom, 
spoločne na jednom mieste. Z  prvotných izolova-
ných obydlí sa postupne vytvárali obce  – komúny. 
Samotný zakladateľský akt mesta však zriedkakedy 
súvisel s  rozhodnutím jednotlivca či spoločenstva. 
Ako výnimky môžeme spomenúť napríklad mýtické 
založenie Ríma Romulom, Petrohrad či mesto Bra-
zília. Podľa Marcelliho najčastejšie išlo o  postup-
ný proces, keď obec pohlcovala ľudský a materiálny 
potenciál z  vidieckeho okolia, čím narastal jej spo-
ločenský, ekonomický či vojenský význam a následne 
získala mestské privilégiá.1 Táto dichotómia konšti-
tuovania mestských útvarov sa bude ďalej prejavo-
vať počas celých dejín ľudstva bez ohľadu na dobu či 
politické zriadenie. 

Prvotnými charakteristickými atribútmi mesta sa 
stávajú: ohraničenie/vymedzenie priestoru prostred-
níctvom mestských hradieb, za ktorými – intra muros 
sa odohrával spoločenský život; ten bol riadený si-
lou zákona platného na jeho teritóriu, ktoré ustano-
vilo a prijalo spoločenstvo ľudí a ktorý určoval vzťa-
hy medzi jednotlivcami a  ich postavenie vzhľadom 
k obci – tak vzniká politické teleso.

Sú to práve zákony, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu 
aj v nasledujúcom vývoji ľudskej civilizácie, ako aj sa-
motných miest. Spočiatku sa jednalo o elementárne 
regule akým bol napríklad zákonník – Chamurapiho 
stela, založený na princípe „Oko za oko, zub za zub“ 
opisujúci trestné, rodinné a majetkové právo podľa 
postavenia. Postupný vývoj spoločnosti si prirodze-
ne vynútil aj zmenu a zavádzanie nových zákonov, re-
gulácií a reštrikcií aj v oblasti stavby miest a tvorby 
urbanizmu implikujúce problematiku stratifikácie 
„okupovaného“ priestoru. Dochádza k uplatňovaniu 
rôznych modalít implementácie koncepcií do praxe. 

Charakteristickým príkladom sú Spojené štá-
ty americké na prelome 18. a  19. storočia po skon-
čení Americkej vojny za nezávislosť (1783), keď sa 

federálna vláda stala zodpovednou za veľké plochy 
trinástich pôvodných kolónií na západe krajiny. Zá-
merom vlády bolo redistribuovať pôdu revolučným 
vojakom ako odmenu za ich služby a  súčasne tým 
chcela získať peniaze do federálnej pokladnice. S ná-
vrhom spôsobu delenia pozemkov prichádza v  roku 
1784 delegát z Virginie, neskorší prezident, Thomas 
Jefferson. Členenie na štvorcové parcely o  rozmere 
1 × 1 míľa (2,59 km2) s plochou 640 akrov predurčilo 
budúce hranice štátov a bude aj naďalej ovplyvňovať 
spôsob plánovania mestskej, prímestskej výstavby 
a delenia poľnohospodárskej pôdy až po súčasnosť. 

V roku 1785 kongres jeho návrh prijal a dnes je zná-
my pod názvom Northwest Land Ordinance.2, 3 

Regulácia výstavby miest a spôsobu zastavania po-
zemkov je stará ako mesto samo. Jej miera však os-
ciluje v závislosti od potrieb danej mestskej spoloč-
nosti či sily politického vplyvu. Spomeňme príklad 
Barcelony a jej „the Eixample“ (katalánsky výraz pre 
rozšírenie  – ‚extension‘), ktorý vypracoval architekt 
Ildefonso Cerdá (1815 – 1876). Singularita tejto re-
gulácie si okrem iného kládla za cieľ zlepšenie do-
pravy, cirkulácie vzduchu, preslnenia či vizuálnej ot-
vorenosti priestoru prostredníctvom oktogonálnych 
blokov. Regulácia sa v  Barcelone premietla aj do 
výškového obmedzenia stavieb. Eventuálne mesto 
Brazília (orig. Brasília) postavené ex nihilo – doslo-
va z ničoho. Úsilie prezidenta Juscelina Kubitscheka 
vyvrcholilo jej výstavbou, ktorá sa ukončila 21. apríla 
1960 a Brazília sa stala hlavným mestom. Gnómic-
ký ráz tejto koncepcie je potvrdený aj zapísaním do 
Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedič-
stva UNESCO (1987) ako jediného mesta postavené-
ho v 20. storočí. Autorom koncepcie pôdorysu mes-
ta je architekt Lucio Costa a viaceré budovy (najmä 
vládnu štvrť) navrhol jeho priateľ Oscar Niemeyer. 
Regulácia a naplnenie Costových plánov však nepo-
čítalo s výškovým obmedzením, ako to bolo v prípade 
Barcelony a problémovými sa stali aj neregulované 
slumy (favely), ktoré sa rozrástli v ôsmich priľahlých 
predmestiach.

Najvyhrotenejším príkladom regulácie, ako for-
my hyper-regulácie, je azda New York  – mesto 

reprezentujúce americký sen či plejádu nekonečných 
možností. Mesto so špecifickým vývojom (rozvojom), 
ale aj disparátnosťou kultúry, národnostného a  et-
nického zloženia. 

Základy urbanistickej štruktúry tohto mesta, ta-
kej, akú ju poznáme dnes, siahajú do roku 1807, keď 
boli Simeon deWitt, Gouverneur Morris a  John 
Rutheford poverení navrhnúť model osídlenia Man-
hattanu. v roku 1811 predkladajú svoj návrh, ktorým 
narysovali mesto v dimenziách 13 × 156 blokov ohra-
ničených 12 triedami (avenues) prebiehajúcimi zo se-
veru na juh a 155 ulicami (streets) smerujúcich z vý-
chodu na západ. Prírodná krajina je tak „rozkrájaná“ 
na prvý pohľad nekonečným počtom ortogonálnych 
modulov určených pre výstavbu. Vzniká manhattan-
ská mriežka – „apoteóza roštu“.

Kardinálna zmena vo výstavbe, ako aj v celkovom 
výraze mesta (v menšej miere aj iných miest na svete) 
nastáva v  druhej polovici 19. storočia s  príchodom 
oceľovej rámovej konštrukcie a zavedením rentabil-
ného/uplatniteľného výťahu do praxe.4 Nastupuje 
architektúra bezprecedentných foriem a výšok ako 
priestorové vytiahnutie  – extrudovanie pôdorysnej 
plochy pozemkov značných rozmerov. Fragmentácia 
priestoru manhattanskou mriežkou „sa má spojiť nie-
kde pod oblakmi“. Po počiatočných experimentoch  
s výškovou zástavbou, keď stavby pripomínali veže, 
označuje Rem Koolhaas za prvý mrakodrap šesťde-
siatposchodovú budovu Woolworth Building (1913, 
architekt Cass Gilbert) a ako poznamenáva: „Monu-
ment 20. storočia je Automonument a  jeho najčis-
tejším výrazom je mrakodrap.“ (Koolhaas 2006: 77, 
zdôraznil R. K.) Často ako výsledok multiplikácie ty-
pického podlažia mrakodrap so sebou prináša dosiaľ 
pre mesto neznáme dôsledky. 

V uliciach pod budovami chýba svetlo, čerstvý 
vzduch, nezvládajú nápor chodcov a dopravných pros-
triedkov spojených s  nárastom a  kumuláciou ľudí 
v  nových objektoch. Obraz pripomínajúci Batmano-
vo pôsobisko Gotham City z komiksu (termín prvýkrát 
použitý v komikse – Batman č. 4, 1940) – ako New York 
City po zotmení. Spoločenský odpor proti takejto výs-
tavbe narastá až so vznikom Equitable Building (1915), 

štyridsaťdvapodlažnej budovy dovtedy nevídaných roz-
merov kompaktného tvaru, ktorá vrhala tieň o ploche  
7  akrov. Tento mrakodrap na Lower Broadwayi bol 
koncipovaný s  cieľom maximálne využiť drahý poze-
mok a v tom čase predstavoval najväčší objekt na svete 
čo sa týka celkovej podlažnej plochy. Developeri/maxi-
malisti začínajú hrať prím. 

Strach z  „nehostinného/neľudského“ prostredia 
a absencie slnečných lúčov pod mrakodrapmi vyús-
til v roku 1916 nezvyčajne, do stavebnej normy – zó-
nového zákona pod názvom Zoning Law. Namiesto 
regulácie prostredníctvom presne determinovanej 
výšky budovy dochádza k rozdeleniu Manhattanu 
na tri pásma A, B, C (height districts) a k vytváraniu 
„zoning envelopes“ – hmotovo-priestorových štúdií 
maximálneho možného objemu pre daný pozemok. 
Je tu zjavná istá paralela s metódou slnečného obalu 
(solar envelope) Ralpha Knowlesa.5 Zónový zákon na-
stavil limity pre stavbu v rámci blokov, no determi-
nuje aj funkčné využitie parcely, jej zastavanosť, ako 
aj hmotové rozloženie/stvárnenie objektu. Zóny ved-
ľa seba majú definované rôzne využitie (bývanie, ob-
chod, prípadne presne nestanovená funkcia – pozri 
obrázok 1), v dôsledku čoho má územné plánovanie 
v praxi za následok vytváranie rozdielov vo formách 
a funkciách mesta. 

Hlavným činiteľom pri vytváraní originálnych 
„hmotovo-architektonických obálok“ špecifických 
vďaka stupňovitému/odskakovanému tvaru (Set-
back Buildings) sa stáva šírka ulice. Najrozšírenej-
ším pomerom pre setback  – odskok bola hodnota 
11/2, následne 2, 21/2. Výsledkom bolo, že pri hodnote 
11/2 a  šírke ulice 100 stôp (feet), musela budova po 
150 stopách odskočiť/ustúpiť (set-back) za priamku 
vychádzajúcu zo stredu ulice pod stanoveným uhlom 
(pozri obrázok 2). Pri dosiahnutí 25 % svojej pô-
dorysnej plochy mohla hmota objektu následne 
pokračovať neobmedzene do akejkoľvek výšky. Tú 
limitovali len technologické a konštrukčné vymože-
nosti danej doby. Cieľom uskakovania hmoty bolo 
zabezpečenie penetrácie slnečných lúčov do dolné-
ho organizmu mesta a prísun čerstvého vzduchu, čo 
zabezpečoval samostatný zákon  – Air Right. Takýto 

„Nech sa z počiatočného rozhodnutia postaviť mesto 
vynorí idea jeho tvaru, jeho hraníc a vnútorného 
usporiadania! Nech sa táto idea stelesní v akte 
vytrhnutia zvoleného priestoru spod vlády prírody! 
Nech sa na tomto ohraničenom mieste rozvíja dielo 
človeka, zakladateľa a staviteľa! A nech sa v tomto 
priestore usadí a rozvíja spoločenstvo občanov, ktorí 
sa vymanili z područia prírody a žijú pod jedinou 
vládou, pod vládou zákonov, čo si sami ustanovili.“ 
(Marcelli 2011: 14) 

1 ¦ 1916 – plán 

Zónový zákon z roku 1916 rozdeľuje pôdorys Manhattanu do 
okrskov s pevne definovanými hranicami. Objemové pravidlá 
sa uplatňujú na každej parcele v rámci zóny. Zákon stanovuje 
funkčné využitie parcely, jej zastavanosť, ako aj hmotové 
rozloženie/stvárnenie objektu. Zóny vedľa seba majú definované 
rôzne využitie (bývanie, obchod, nestanovené – pozri obrázok), 
v dôsledku čoho má územné plánovanie v praxi za následok 
vytváranie rozdielov vo formách a funkciách mesta. Homogenita 
manhattanskej mriežky je pevne „vytesaná” do polostrova 
a následne formalizovaná heterogénne usporiadanými okrskami.

Zdroj: dostupné dňa[2012-07-11]na:  
http://www.bohomedia.com/manhattan/urban.html
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