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jürgen mayer h. je v súčasnosti asi najexponovanejší nemecký  

architekt. už jeho prvé stavby v deväťdesiatych rokoch vzbudili  

pozornosť a našli ocenenie aj v odborných kruhoch. po realizovaní 

metropole parassol v seville nasledujú realizácie v hamburgu, 

karlsruhe a hlavne v Gruzínsku, kde jeho expresívny štýl našiel  

vhodné prostredie a pochopenie. Zástavba prieluky v centre Berlína 

joh 3 sa tiež dá zaradiť k jeho netradičným mestským formám.

j .  m .  B a h n a

3
Štefan Šlachta
angličania veľmi dôsledne zvažovali budúcnosť stavieb  
po olympijských hrách. osud, napríklad aténskych stavieb 
tu zrejme nehrozí. sympatické bolo, že všade silne 
rezonovala ekológia.

5
Ivan szabó
Mám známu, ktorá vodí do Bratislavy skupiny nemeckých 
novinárov a ukazuje im pozoruhodnosti nášho mesta. 
obdivujú hotel kempinski a zalamujú rukami s otázkou,  
ako môže taký prepychový hotel stáť pri takej „hroznej“ 
stavbe, akou je chátrajúce Pko.

14
ján M. Bahna
zbúraná synagóga sa stala symbolom nielen  
židovského náboženského etnika a náboženstva,  
ale aj celého podhradia.
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K veci...

Porota ceny dušana jurkoviča bude zasadať 27. – 28. septembra 2012 v priestoroch 
spolku architektov slovenska v Bratislave. (Viac informácií na str. 20.)

Na olympijáde v Londýne  
silne rezonovala ekológia 

XXX. olympijské hry v Londýne priniesli nielen skvelé výkony 
športovcov. Priniesli aj viaceré mimoriadne výkony architektov, 
ktorých výsledkom sú pozoruhodné diela. V jednej aj druhej 
oblasti nájdeme však nielen rekordy, ale i sklamania. Tak to  
už býva najmä keď človek vidí a zažije aj iné, nielen to čo nám 
ukážu v televízii. 

Londýn je nielen veľké, ale aj očarujúce mesto. Mám rád 
jeho okrajové časti rovnako ako centrálnu časť. Tam aj tam 
nájdeme špecifickú atmosféru, ktorá sa nezmenila ani za  
45 rokov čo som ju spoznal a zažil po prvý raz. Nezmenili ju 
ani olympiáda s tancujúcimi Brazílčanmi na Picadilly Circus, 
cyklistický cieľ na The Mall, 15 tisícová tribúna na Horse 
Guards Parade na beach volleyball, či metro vyzdobené olym
pijskými motívmi. Väčšina z toho po skončení hier skončí tiež. 
Montované tribúny sa porozoberajú, pozakrývané trávniky sa 
opäť odkryjú, tisíce kontrolných stanovíšť zmizne. Ale nielen 

to. Olympijský štadión sa zmenší o dve tretiny, Aquatics Centre 
Zahy Hadid tiež, ostane však novovybudovaná technická 
infraštruktúra, komunikácie, stanice metra, ostane olympijská 
dedina v Statforde, kde vraj ešte pribudnú ďalšie tisíce bytov 
a vznikne nová mestská štvrť. Najvýraznejšou spomienkou na 
olympiádu ostane dielo Anisha Kapoora veža Arcelor Mital 
Orbit v olympijskom parku a atraktívna lanovka z areálu North 
Greenwich spájajúca Millenium Dome s ľavým brehom Temže.

Angličania veľmi dôsledne zvažovali budúcnosť stavieb  
po olympijských hrách. Osud, napríklad aténskych stavieb  
tu zrejme nehrozí. Sympatické bolo, že všade silne rezonovala 
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ekológia. Od otváracieho ceremoniálu, cez riešenie Olympij
ského parku až po riešenie areálu divokej vody.

Povšimnutiahodné bolo tiež dôsledné riešenie prístupu 
vozíčkarov. Všade mali vyhradené miesta, a tie boli aj do 
posledného obsadené – na rozdiel od prázdnych tribún pre VIP.

Londýnska olympiáda bola poznačená „prestráženosťou“. 
Kontrolovalo sa všetko a všade, a tak sa bežný návštevník bez 
lístku nedostal ani len do fotografickej vzdialenosti väčšiny  
stavieb. Osobne vo mne zanechala silný dojem práca 70 tisíc 
dobrovoľníkov. Boli všade a pomáhali vo všetkom. S úsmevom 
a s ochotou. 

Olympijskému Londýnu však už dominoval „črep“ Renza 
Piana. Návštevníci z London Bridge fotili nielen Tower Bridge 

s olympijskými kruhmi, ale najmä túto novú dominantu 
Londýna.

Sklamaním bol pre mňa Slovenský olympijský dom. 
Historický „House of Directors“ s typickou atmosférou anglic
kého klubu, do ktorého vstúpila naša agentúra naprosto nepro
fesionálne a nevyužila ponúkané možnosti. Naopak, návšteva 
českého olympijského domu s „klikujúcim“ doubledeckerom 
bola silným zážitkom. 

Londýn ukázal, že olympiáda je síce veľkým podujatím,  
ale dá sa urobiť triezvo, keď sa z nej nerobí propagandistická 
akcia. Alebo to bol len tradičný anglický konzervatizmus?

Š T e fA N  Š L AC H TA
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architektúra 
a SpoločnoSť

p o h Ľ a D

Nostalgia a realita
nerád sa vyslovujem k otázkam, o ktorých nemám príliš hlboké znalosti, ale keďže toto je podmienkou 
„pohľadu“, tak to urobím rád. Začnem hádam tým, že som sa s takým častým negativistickým postojom 
(časti) verejnosti k novodobej architektúre nestretol v žiadnej oblasti, ako práve v tejto. nie som kroni-
károm týchto pohľadov, ale zaznamenal som niekoľko petícií či protestov, ktoré boli vždy proti. 
napríklad sa tým, čo s petíciou prišli, nepáčila výška budov, ktorú navrhol architekt. keď sa stavala 

budova snr vedľa Bratislavského hradu, vstali bojovníci 
tvrdiac, že to ublíži pohľadu na hrad, iní tvrdili, že „načo 
stavať hrad pri hrade?“ atď. aj nedávne zrekonštruovanie 
hradu malo svojich odporcov, tak ako aj jeho natretie  
na bielo. 

odpor sa zdvihol aj proti búraniu podhradia, lebo 
podľa mnohých bolo treba zachovať staré ošarpané  
potkanmi popreliezané domy bez vodovodu, kanalizácie, 
pretože majú historickú budovu. hromy a blesky sa zniesli 
na hlavu tých, ktorí sa za búranie podhradia postavili. 
Z hradu som sa zahľadel na dunaj a prišlo mi na myseľ,  
že keď sa pred časom objavili návrhy na postavenie nového 
mosta namiesto starého, ktorý zničila vojna a zub času, 
zdvihla sa taká vlna protestu, na akú sa nikdy nezmohol  
ani občas rozbúrený „krásny, modrý dunaj“. vraj ani jeden 

návrh nestojí za nič, treba radšej poplátať starý. a keď som už pri dunaji, pripomeniem, s akou nevôľou 
sa stretla výstavba eurovey či river parku a ďalších. mám známu, ktorá vodí do Bratislavy skupiny 
nemeckých novinárov a ukazuje im pozoruhodnosti nášho mesta. obdivujú hotel kempinski a zalamujú 
rukami s otázkou, ako môže taký prepychový hotel stáť pri takej „hroznej“ stavbe, akou je chátrajúce 
pko. a ona odpovie: „Bratislavčania chcú pko zachovať v pôvodnej podobe.“ Áno, Bratislavčania  
tak chcú, to je silný argument! v ankete, na ktorej sa zúčastnilo šesťsto (opakujem šesťsto) obyvateľov 
mesta z polmiliónovej Bratislavy, hádam polovica sa vyslovila za zachovanie pko. keď si to niekto  
prečíta a zistí silu tej masy, možno si povie, že ten „silný argumet“ nie je až taký silný. a ani tá väčšina 
nie je tou proklamovanou väčšinou. 

viete, ankety sú mi vždy veľmi podozrivé. prečo? lebo sú manipulovateľné. spomínam si na štyri-
sto veľkých osobnosti 19. storočia vo Francúzsku, ktoré sa vyslovili proti plánu pána eiffela postaviť 
v paríži tristo metrov vysokú vežu. vraj hyzdí mesto, kazí jeho vzhľad... podobné argumenty znejú aj 
dnes. ale eiffelovka sa rokmi stala symbolom paríža, patrí k najnavštevovanejším miestam v meste... 
prečo? lebo tí, ktorí sa postavili za jej realizáciu, netrpeli nostalgiou, nepozerali sa na stavbu z pohľadu 
obyvateľov 19. storočia, ale z pohľadu toho budúceho storočia. videli dopredu, boli svojím spôsobom 
prorokmi. a proroci majú vždy ťažké postavenie. takže, nech mi súčasné osobnosti, celebrity, nositelia 
názorov prepáčia. stali sa pre mňa nedôveryhodnými. myslím si, že aj nostalgia niekoľkých, ktorí 
horujú za ošarpané a dennodenne chradnúce pko, stavajú na nostalgii. Áno, nostalgia je cestou 
k romantizmu, ale zvyčajne je ďaleko od racionálneho uvažovania. nostalgia je to, čo sa v nás snaží 
uchovať (navrátiť) čosi príjemné, čo sme prežili, ale čas, ten beží... nostalgicky si spomínam na to,  
ako som sa začiatkom sedemdesiatych rokov nasťahoval na sídlisko v dúbravke. Bol som rád, že som 
dostal byt, ktorý ktosi o štyri desaťročia neskoršie nazval králikárňou. mne sa ten byt na sídlisku  
v kontexte vtedajšej prítomnosti takým nezdal. Bolo to vtedy takmer dobrodružné a možno aj roman-
tické chodiť namiesto po asfaltových chodníkoch po cestách-necestách pokrytých veľkými betónovými 
doskami na nedostavanom sídlisku. s rodinou sme prežili veľa problémov s prenášaním kočíkov, 
kupovaním potravín, a čo ja viem, čo ešte. spomínam na to s nostalgiou, ale netúžim, aby sa to vrátilo!

do pko som chodil od päťdesiatych rokov minulého storočia. videl som tam vystupovať jana 
Wericha, miroslava horníčka, viaceré naše i zahraničné orchestre. navštevoval som čaje o piatej, 
mnohé estrády a bol som návštevníkom aj Bratislavskej lýry, ktorej niekoľko ročníkov sa konalo práve 
tam. rozprával som o tom aj svojim vnúčatám a ony sa tešili, že budú pko v novej podobe navštevo-
vať. Zatiaľ mám dojem, že sa toho nedočkajú, lebo nostalgici majú silné ramená. ale čo zostane po 
nich, keď vymrú? hádam len ruiny, pretože čas pracuje proti nim, no, žiaľ, aj proti mojím vnúčatám.

som si vedomý, že moje názory sa dajú vyvrátiť protiargumentmi. som však rád, že nemám  
monopol na pravdu, preto ma to nemrzí.

i v a n  s Z a B ó

phdr. ivan szabó je publicista a spisovateľ literatúry faktu. vyštudoval pedagogickú fakultu. po krátkom pedagogic-
kom pôsobení sa stal novinárom z povolania. pracoval vyše tridsať rokov vo viacerých printových médiách.  
je autorom dvoch desiatok kníh z rozličných oblastí nášho života, nositeľom viacerých medzinárodných cien  
egona erwina kischa za jednotlivé publikácie a laureátom ceny vojtecha Zamarovského za trvalý prínos  
do slovenskej literatúry faktu. v súčasnosti sa okrem písania kníh venuje aj ich recenzovaniu.
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preDStaVujeme

NEst BoX – 
modulové domy 

autori: vanda holeščáková – 
architectonica, s. r. o

katarína husárová voleková –  
desiGn studio update s. r. o

Modul 20 m2: úžitková plocha 20 m2, 
zastavaná plocha 29 m2

Modul 25 m2: úžitková plocha 25 m2, 
zastavaná plocha 35 m2

Modul 35 m2: úžitková plocha 35 m2, 
zastavaná plocha 47 m2

Modul 45 m2: úžitková plocha 45 m2, 
zastavaná plocha 60 m2

Modul 60 m2: úžitková plocha 60 m2, 
zastavaná plocha 76 m2

Modul 75 m2: úžitková plocha 75 m2, 
zastavaná plocha 94 m2

Modul 90 m2: úžitková plocha 90 m2, 
zastavaná plocha 110 m2

NEst BoX – modulové domy sú od 
úžitkovej plochy 45 m2 v pasívnom 
štandarde – plnohodnotné, prevádz
kovo nízkonákladové, zdraviu pro
spešné bývanie pre všetky generácie.

myšlienka modulových domčekov 
s minimálnymi prevádzkovými nákladmi 
vznikla spoluprácou architektky vandy 
holeščákovej a inžinierky kataríny husá-
rovej volekovej ako cenovo dostupné 
bývanie pre všetky generácie.

misiou nest BoX domov je pokora 
k životu – neplytvanie, čo sa odráža v jed-
noduchom tvare, striedmom materiálovom 
prevedení, minime technického zariadenia, 
nízkych prevádzkových nákladoch, jedno-
duchej likvidácii po dožití, minimálnom 
zaťažení životného prostredia.

tvar a vzhľad domu vychádza z princí-
pov funkcionalizmu a moderny. dom je 
navrhnutý tak, aby splynul s okolitým 
prostredím. 

domčeky menších rozmerov – úžitko-
vej plochy od 35 m2 do 60 m2 sú určené 
pre mladých. uspokojujú požiadavky 
mladej generácie na otvorené, dispozične 
variabilné a maximálne komfortné bývanie 
vo vlastnom dome s priamym prepojením 
na záhradu. moduly sú koncipované tak, 
že keď majitelia pocítia potrebu zväčšiť 
svoje obydlie, pridá sa ďalší modul  
a interiér pôvodného domčeka sa prispô-
sobí zmeneným požiadavkám. tak 
z pôvodne prízemnej stavby môže vzniknúť 
2. podlažný dom, alebo dom tvaru  
„l“, „u“, „Z“, „o“. 

moduly 60 – 75 – 90 m2 a viac  
sú navrhované pre rodiny s deťmi – 
s troma a viac izbami a s dvoma miestnos-
ťami na hygienu. obytný priestor je prepo-
jený s jedálňou, čo umožňuje rodine tráviť 
čo najviac času spolu. 

rozpätie 50 – 75 m2 je vhodné  
pre seniorov – pokojné, pohodlné,  

bezpečné prostredie nenáročné na údržbu, 
s minimálnymi poplatkami za prevádzku 
a za energie. 

výroba domu trvá mesiac v hale 
a ďalší mesiac na mieste montáž a dokon-
čenie. v prípade potreby sa dá dom rozo-
brať a premiestniť na iné miesto – zákla-
dové konštrukcie sú v bežných základo-
vých pomeroch pätky alebo zemné vruty, 
dom stojí nad zemou na podperách  
a je zospodu prevetrávaný. 

Bonusom sú temer nulové prevádz-
kové náklady – domy sú konštrukčne 
navrhnuté ako dobre zateplené, oknami 
natočené na juh a s elimináciou tepelných 
mostov. vďaka regulovanej výmene  
vzduchu sa v zime väčšina tepla udrží 
v dome. regulované vetranie zabezpečuje 
kvalitný vzduch v interiéri. v obdobiach 
s najnižšími teplotami sa v izbách na 
dokúrenie používa sálavé teplo z elektric-
kých panelov a elektrické podlahové vyku-
rovanie. teplú vodu zabezpečujú fotovol-
taické panely na streche.

skladba stavby aj materiály v interiéri 
sú z prírodných materiálov, prospešných 
ľudskému zdraviu. partneri: drevstav 
slovakia, výrobca drevostavieb; jika; 
stolárstvo petrík, paul, amos; logitex.

informácie tiež na: www.nestbox.sk

a u t o r k Y
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Zo SVeta
architektúry

jürgen Mayer h. architects
výber z posledných realizácií

uni danfos, menza karlsruhe
colnica sarpi Gr., letisko mestia Gr.

rod. dom ludvigsburg, Žel. stanica alsmeere,  
mestia Gr.

sevilla, Batumi, Berlin joh 3
hamburg, mestia Gruzínsko
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Im Viadukt

Železničný viadukt z roku 1894, v západnej časti Zürichu bol 
úspešne revitalizovaný a v jeho oblúkoch a okolí pulzuje už vyše 
roka nový život. realizovaná bola nová tržnica, obchody, reštau-
rácie a rôzne služby. projekt, ktorý naplánoval a realizoval známy 
zürišský architektonicky ateliér em2n dostal v roku 2011 vyzna-
menanie „Gute Bauten der stadt Zürich“ a cenu verejnosti.

nová realizácia značne prispela k premene bývalého priemy-
selného predmestia Zürichu, ktoré sa postupne mení na živú 
mestskú štvrť. je dobrým príkladom, ako sa dajú časti priemysel-
ného dedičstva prehodnotiť a zachovať ďalším generáciám.

a d a  W e B e r
Zürich

nová tržnica

reštaurácia interiér tržnice

Železničný viaduktpohľad na obchody v oblúkoch
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Petrodolárová  
architektúra – dubaj

V päťdesiatych rokoch minulého storočia bol 
dubaj asi dvadsaťtisícové zaprášené sídlo šejka 
jedného zo siedmich Emirátov, vytvárajúcich 
spojené arabské Emiráty. s malou pevnosťou, 
strážiacou ústie nevýznamného zálivu  
arabského mora, v okolí len púšť... 

v súčasnosti, päťdesiat rokov po tom, čo tu objavili ropu 
sa odhaduje, že má na území, dva razy tak veľkom ako 
praha, 1,4 milióna obyvateľov. len jedna pätina z nich  
sú pôvodní, miestni. ostatní sú prevažne „pracovná sila“, 
ktorá si musí obnovovať pobytové vízum, vydávané len  
na tri roky a turisti. predimenzované mesto pre cudzích, 
pravda stále s dostatkom plochy na ďalšiu zástavbu. 
petrodoláre a developerské špekulácie tu v posledných 
rokoch iniciovali neuveriteľný stavebný boom, ktorý by 
mal pokračovať. vie sa, že po roku 2016 by mali ropné 
zdroje krajiny postupne vysýchať. nakoniec tu znova 
ostanú k dispozícii len horúčava, slnko, teplé more, púšť 
a krásne prímorské pláže. vymysleli teda budúcnosť. 
pohodlnú a výhodnú pre domácich – až k neuvereniu. 
pracovná sila sa dováža, a podľa situácie aj vyvezie z chu-
dobnejších krajín okolia. vybuduje sa tu metropola luxus-
nej turistiky, obchodu, zábavy a oddychu. na tom sa dá  
aj tu pohodlne zarábať. niečo, ako las vegas, ale predo-
všetkým pre najbohatších. postavili ho predsa tiež v horú-

čave púšte. o jeho kasínach sa tu však mlčí tak ako o tom, 
že je jednoducho prístupné nielen lietadlom, ale aj po zemi 
a obklopené spoločnosťou vyspelej priemyselnej krajiny, 
kde vysoký priemer bohatstva len tak nepominie. 

do dubaja ale turisti obvykle musia priletieť. Z chladnej 
európy to trvá aj bohatému majiteľovi lietadla, ktorý si tu 
kúpil vilu s plážou šesť hodín čistého letu. Bežnému turis-
tovi s prehliadkami a odbavovaním na letisku minimálne 
osem. to je nepohodlné na pravidelné cestovanie za utrá-
caním. nielen európania sa tu dobrovoľne stanú zajatcami 
klimatizácie, ktorá je v miestnych podmienkach podmien-
kou pohodlia. aj na plážach sa utieka do tieňa. slnko tu 
nepriťahuje, tu sa pred ním uteká. je aj otázkou, či sa od 
tých, ktorí sem pomaly priplávajú po mori a prespia 
v luxuse svojich výletných lodí, dajú predpokladať bohaté 
zisky. spoliehať sa na bohatú klientelu z Ázie je možno 
klamné. v čínskom macau sa miestne „las vegas“, vyba-
vené herňami a kasínami už len vo veľkom rozširuje 
a v singapúre obdobné zábavné centrum, inšpirované tiež 
las vegas, dokončujú. aj keď je dubaj ako mesto známe 
svojou relatívnou náboženskou toleranciou, ide o odvážny 
a aj dosť riskantný zámer výstavby v krajine, kde pre 
domácich platí prísny zákaz alkoholu a hazardu, kde majú 
vozne metra a autobusy vyhradené časti pre ženy a kde sa 
dodnes nosí aj burka. ale hotelové rezorty, golfové ihriská, 
štadióny, zábavné a tematické parky sa stále stavajú. 
a k tomu megalomanské realizácie v samotnom meste. 
Zrejme majú vo svete neustále oživovať záujem o dubaj 
a vytvárať publicitu. Bude tu majstrovstvo sveta vo futbale. 
Ďaleko väčšie krajiny kandidovali a neuspeli – moc petro-
dolárov je nesmierna...

obydlia z trstiny a dreva a murovaná pevnosť. to bol pôvodný 
dubaj. vetracia veža nad strechou rozprúdila vzduch obydlia 
a umožnila vydržať horúčavy. stala sa inšpiračným vzorom  
mnohých súdobých islamizujúcich dubajských architektúr.  
pevnosť rekonštruovali, slúži ako múzeum. Zbierky sú v podzemí, 
obdobne ako v prístavbe parížskeho louvre od i. m. peia.

v susedstve trojboký ihlan budovy komory s fasádou miznúcou 
v rozpálenom nebi.

cez cestu oproti nim obdobné dispozície aj výšky,  
ale v islamizujúcom duchu.

mešita je vždy jednoznačná, tu sa nič nemení. mesto sa ale prispô-
sobuje formám, zodpovedajúcim jeho preskoku do novoveku.

Budova vládnych orgánov. výnimočný príklad distingvovanej 
architektúry, prezentujúcej svojbytnosť.

pobrežie zálivu dubai creek oproti historickému jadru  
s pevnosťou obsadili banky, inštitúcie, hotely a luxusné bývanie. 
vytvorili Baniyas road, výstavnú mestskú triedu s kvetmi,  
parčíkmi a rozpormi, ktoré sú príznačné pre celé mesto.

takmer na samom brehu sú zrkadliaca Ústredná Banka 
a hotel sheralton s podkoseným nárožím.
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po prepuknutí celosvetovej finančnej krízy dubajská 
expanzia výstavby umelých ostrovov, ktorými sa tu 
vytvárajú kilometre nových pláží pre turistiku, zna-
teľne poľavila. dokončenie výstavby Burdž chalífa, 
najvyššej budovy sveta, ale zachránili. výstavba na 
„palm jumeira“, prvej zo štyroch rozsiahlych sku-
pín ostrovov, chránených proti moru kruhovou 
ochrannou hrádzou z prírodných materiálov, budo-
vanej od roku 1991 sa už aj na jej povrchu len 
dokončuje. vetvy palmy, ktorú ostrov v chránenom 
mori vytvoril už majú svoje vily, rozširuje sa chýr, že 
pozemky tu vypredali behom troch dní. kmeň palmy 
sa okrem vlastného metra pýši hlavnou triedou 
z výstavných budov so širokým spektrom štýlov 
miestneho „Globálneho podnikateľského baroka“, tu 
doplneného prvkami islamskej architektúry. 
pripomína to aj karl – marx – alee v Berlíne, či inú 
veľkú urbanisticko – architektonickú sorelu sveta 
reálneho socializmu. Bohatí by sa tu mali cítiť ako 
veľmoži a vpustiť do žíl pripravených priestorov rea-
litu noblesy. architektúra „rozprávok tisíc a jednej 
noci“, charakteristická pre hotel atlantic, vizuálne 
uzatvárajúci hlavnú triedu v jej osi, však svoje ďal-
šie pôsobenie v dubaji zrejme skončila. od realizá-
cie ikonického sedemhviezdičkového „plachetnico-
vého“ hotela „Burdž al arab“ z roku 2000, ktorý 
dubaj preslávil, ale zacielila do interiérov. výstavba 
tu ďalej pokračuje alebo nezriadene kozmopolitne, 
alebo romantickým islamizmom. výraznejšie urba-
nistické zámery necítiť a paradoxne, v prípade 
hotela atlantic išlo zrejme o jedinú realizáciu kom-
ponovaného zámeru výstavby mestskej triedy 
s pohľadovou prezentáciou významnej budovy 

to, čo vyjadruje bohatstvo, leskne a trblieta sa na fasádach 
víťazí. rozumné, tradičné, vetraním podporované bývanie 
v tieni má nahradiť sterilné bývanie v klimatizácii  
za nezatieneným zrkadlovým sklom. výraz architektúry  
sa unifikuje, banku od bytovky často nerozoznať.

aj tu sa však nájdu architektúry, ktoré majú logiku,  
výraz a charakter.

prvou významnou realizáciou na hrádzi umelého 
ostrova palm jumeira, ktorou sa dubaj prezentoval 
svetu, bol atlantic hotel s architektúrou a vybavením 
„rozprávok tisíc a jednej noci“ a obdobnými,  
až neuveriteľnými interiérmi.

Bratislava a košice v znamení  
dobrej architektúry a dizajnu

daad 
dni architektúry 
a dizajnu 2012 

V košiciach sa 23. – 27. mája 2012 pod záštitou primátora 
mesta košice richarda rašiho a 29. mája – 3. júna 2012 
v Bratislave pod záštitou primátora hlavného mesta sr 
Bratislavy Milana ftáčnika a starostky starého mesta  
táni rosovej konal už tretí ročník festivalu daad –  
dni architektúry a dizajnu. 

tím organizátorov – architekti tatiana kollarová a Štefan polakovič – 
pripravil program, počas ktorého sa uskutočnilo množstvo dobrých 
podujatí súvisiacich s architektúrou a dizajnom. v úvode daad na 
slávnostnom otvorení v Bratislave sa 29. mája predstavil svetoznámy 
architekt Fabio novembre – www.novembre.it – tvoriaci pre značky  
ako Bisazza, cappellini, casamania, driade, Gispen, kartell, lasvit, 
meritalia, reebok, venini, a ďalšie. 

súčasťou otvorenia daad bolo odhalenie svetelného objektu  
Big Bang. jeho dizajn navrhol Fabio novembre v spolupráci  
so spoločnosťou lasvit, prezentovali ho aj v rámci milan design  
Week 2011. 

najnovšie trendy v oblasti architektúry predstavili v hlavnom programe 
daad: 

n rakúske architektonické štúdio feld72 – www.feld72.at  
(23. mája – košice); 

n oFca (office For collaborative architecture); bratislavské voľné 
zoskupenie architektov zo známych architektonických ateliérov – 
gutgut + n/a + plural + krajinný dizajnér michal marcinov 
a holandský architektonický team search – www.search.nl; 
hudobná produkcia – andrej Šeban + oskar rozsa + martin 
valihora; (30. mája – Bratislava);

n Bratislavský architektonický team nice architects a holandský  
krajinný architekt piet oudolF – www.oudolf.com; hudobná  
produkcia – dj Bobšan + radim / prago union / (31. mája – 
Bratislava);

n Bratislavskí architekti toito a francúzsky architekt rudy ricciotti 
– www.rudyricciotti.com v rámci podujatia cluBovka –  
www.clubovka.sk; hudobná produkcia – duo as (1. júna – 
Bratislava).

veľkoplošná projekcia na hlavnom námestí v košiciach a na prima-
ciálnom námestí v Bratislave predstavili súčasnú architektonickú 
a dizajnérsku scénu v kontraste so zahraničnou. prezentovali sa predo-
všetkým výberové vízie z projektu mestské zásahy Bratislava, praha, 
Brno, košice a tiež súčasná architektúra na východe slovenska east 
side architecture. 

okrem hlavného programu, ktorý sa uskutočnil v palácových priesto-
roch mesta Bratislava a vo východoslovenskej galérii v košiciach, prebie-
hali sprievodné podujatia ako use the city; pecha kucha – ke; 
partergallery; urban market; urban e.t.; denamit design days a podobne. 
sprievodné akcie – otvorené architektonické ateliéry, výstavy, inštalácie, 
besedy, semináre, tvorivé workshopy, filmy o architektúre sa konali  
na rôznych miestach v Bratislave a v košiciach.

organizátori opäť pretavili nespornú energiu architektov, dizajnérov, 
fotografov, umelcov, módnych tvorcov, grafikov, hudobníkov... tak, aby 
sa z nej mohol nadýchať každý milovník výbornej architektúry, dobrého 
dizajnu a kultúry ako takej. architektúra aj dizajn sú zhmotnené inšpirá-
cie, no festival daad priniesol aj to nehmotné – motiváciu, dobrú 
náladu, radosť, energiu ísť za novými spojeniami. daad vzrušuje, 
inšpiruje, vzdeláva, informuje a baví.

viac informácií na www.daad.sk alebo www.facebook.com/daad.sk 

na jeho architektúre je neuveriteľné asi všetko, ale  
aj to, že pri tej všetkej symetrii sa priam v osi komplexu 
objavujú nesymetrická nižšia časť a nižšia veža.

mesta v jej osi. pikantériou tiež je, že hotel je 
nakoniec od hlavnej triedy oddelený morom 
a príjazd k nemu vedie podmorským tunelom, 
pravda, opticky prepojeným s hotelovým aqua-
parkom. povedľa prezentácie luxusu a osobitosti 
tu ide mimo veľkosti hotelového akvária údajne 
o ďalší svetový primát. to petrodolárová 
výstavba dubaja cielene zdôrazňuje a o to sa 
usiluje asi pri každej realizácii. Ďalšiu skupinu 
umelých ostrovov „World“ je na mori aj vidieť, 
ale stavebný ruch ani nie. vraj jeden z množstva 
ostrovov, ktoré na mori vytvárajú mapu sveta je 
už nielen predaný, ale aj kompletne zastavaný. 
tretiu skupinu ostrovov „palm deira“ z pobrežia 
nevidno, len z lietadla vidno asi jeho časť, ktorá 
už nevýrazne presvitá v mori, ale bez stavebnej 
činnosti. to isté platí aj o zámere vytvoriť 
v susedstve realizovanej „palm jumeira“ polo-
strov „palm jebel ali“, hlboko vybiehajúci do 
mora na západnom konci mesta. otvorilo by to 
pohľady na zástavbu pobrežia dubaja aj na 
mesto, ktoré z plochej pevniny takmer nevidno. 
je to asi jediný zámer, v ktorom možno deduko-
vať aj istú urbanistickú snahu o utváranie mesta 
ako celku. voľné pozemky okolo morského 
zálivu dubai creek predvídavo obsadili banky 
a svetové hotelové spoločnosti. Zabezpečili si 
tak pre svoj luxus, golf a jachty aj zeleň a výni-
močné postavenie. 

l u m í r  lý s e k

Pokračovanie v budúcom čísle
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synagóga  
ako symbol 
„strateného 
mesta“

Pri príležitosti 250. výročia 
narodenia významného rabína 
Mošeho schreibera, známeho 
ako chatam sofer otvorili 
v Bratislave na bývalom 
rybnom námestí turistickú  
trasu „strateného mesta“.  
jej centrom je kulisa neologic
kej synagógy, ktorá na tomto 
mieste stála do roku 1969,  
kedy ju zbúrali v rámci výstavby 
nového mosta. zbúraná syna
góga sa stala symbolom nielen 
židovského náboženského 
etnika a náboženstva, ale aj 
celého podhradia. ako synony
mum sa pre zbúrané podhradie 
používa názov „stratené 
mesto“.

v priebehu posledných rokov vyšli  
vo vydavateľstve marenčin pt dve knihy, 
ktoré zverejnili nové fakty z procesu búra-
nia bratislavského podhradia a následnej 
výstavby mostu snp.

v prvej knihe „Búranie podhradia“ 
s podtitulom stavba mosta snp sa juraj 
Bončo a ján čomaj zamýšľajú nad agó-
niou tejto časti mesta a nad stratou jeho 
duše. k procesu búrania a dostavby histo-
rických štvrtí sa s odstupom vyjadrujú 
v knihe aj viacerí architekti. pre nich je 
problém nových zásahov do starej histo-
rickej štruktúry jednou z najnáročnejších 
úloh súčasnej architektúry. po prelistovaní 
prvej knihy sa človek zamyslí nad našou 
históriou, nad nezrelosťou povojnovej 
doby a režimu, ktorý chcel vytvárať „nový 
šťastný svet“ i nad názormi vtedy význam-
ných architektov i novo sa formujúcej 
metodiky pamiatkovej ochrany. na obráz-
koch z pôvodnej vydrice a Zukermandlu  
si uvedomujete bohatosť a obytnú kvalitu 
mestských priestorov, ktoré sa tu vrstvili 
po stáročia a nachádzali vhodné formy 
zástavby pre takúto exponovanú polohu 
pod hradným bralom a na terasách nad 
riekou. Život v takýchto štvrtiach má  
svoje špecifiká. vodný fenomén veľrieky 
bol predsa prioritný pri založení miest 
a Bratislava tu vznikla práve vďaka existen-
cii rieky a brodu. prečo sa táto lokalita 
dôstojne nerozvíjala v storočiach, kedy  
sa kládli základy veľkomiest (viedne, 
Budapešti i prahy)? Bratislava bola po 
odchode uhorských úradov do Budapešti 
v 19. storočí provinčným mestom. hrad 
bol od roku 1813 ruinou. pod ruinou  
prirodzene nebývala šľachta ako na malej 
strane v prahe. dunajské nábrežie sa 
postupne pauperizovalo. aj v židovskej 
štvrti zostávali iba chudobnejší občania. 
Bohatší židovskí obchodníci sa integrovali 

s ostatným obyvateľstvom v meste. 
Začiatok zániku týchto štvrtí je treba vidieť 
v 150 ročnom procese hospodárskeho 
úpadku mesta, ktorý zavŕšil socializmus. 
Bratislava rástla po druhej svetovej vojne 
hlavne kvantitatívne a potrebovala expan-
dovať na druhú stranu dunaja rýchlo, 
lacno a panelovo. takáto možnosť však 
neexistuje ako hovoril pán architekt Gočár: 
„stavať možno rýchlo a lacno, ale nie 
dobre. rýchlo a dobre, ale nie lacno.  
tretia možnosť neexistuje.“ o tom sa  
presviedčame v petržalských panelákoch 
doteraz. v dobe búrania podhradia existo-
vala programová „negácia minulosti“. 
podľa jána Bakoša sa pamiatky rozdelili 
na čisté, progresívne a dekadentné, ktoré 
nebolo treba chrániť. k takýmto pochyb-
ným patrilo aj podhradie, kde sa podľa 
pamiatkarov nachádzali iba tri objekty 
hodné ochrany. ani neologická synagóga 
sa nedostala do kategórie pamiatok.  
na podhradí sa nechránila jeho priesto-

rová urbánna štruktúra, ktorá tu bola  
najvzácnejšia z celomestského hľadiska. 
vrcholom technokratického a ideologic-
kého cynizmu boli tézy urbanistu kamila 
Grossa k územnému plánu podhradia kde 
sa k vzťahu k pamiatkam vyjadruje: 
„ochrana pamiatok nemôže byť samoú-
čelná. nemôže znehodnotiť alebo byť  
prekážkou urbanistickej koncepcie vyš-
šieho rádu. Zabezpečenie požiadaviek 
dopravy je ďaleko dôležitejšie ako kompo-
nent ochrany pamiatok“. a tak sa začal 
stavať most, likvidovali sa zvyšky vydrice 
a rybného námestia.

to je už predmetom bádania druhej 
knihy eduarda nižňanského a ivana Bútoru 
„stratené mesto“, ktorí si kladú otázku:  
kto zbúral podhradie? odpoveď je priro-
dzene nie jednoznačná, ale dá sa súhlasiť 
s vymenovaním viacerých príčin zániku 
jeho urbanistickej a stavebnej štruktúry. 
Z nich možno spomenúť stav spoločnosti, 
nejasnú metodiku pamiatkovej ochrany, 

nedostatok historického povedomia, tech-
nologický cynizmus nového zriadenia, 
modernistické „corbusierovské megalo-
manstvo“ až po objektívne historické  
skutočnosti a ideologické zámery nového 
režimu. kniha prináša vzácnu rekapituláciu 
jednaní a príprav výstavby mosta v posled-
ných rokoch pred zbúraním synagógy. 
Záverečná kapitola knihy – stratené  
mesto od miloša Žiaka predstavuje projekt 
revitalizácie historickej pamäti, ktorý sa 
v súčasnosti realizuje aj v makete zbúranej 
synagógy.

vydavateľstvo marenčin pt vydalo 
v tomto roku tretiu knihu súvisiacu 
s témou synagógy. kniha Zuzany Šev-
číkovej „Zbúraná židovská Bratislava“  
po prvýkrát komplexne vo virtuálnej  
forme predstavuje zbúrané židovské štvrte 
v Bratislave. práve židovská komunita 
súvisela so strategickou časťou Bratislavy, 
jej historickou ikonou – podhradím. 
Bratislavská triáda – hrad, dóm a dunaj 
svieti po rekonštrukcii hradu a dómu na 
hradnom návrší v plnej kráse. chýba jej 
však jedna kultúrna vrstva a jednotiaca 
podnož so zástavbou v menších mierkach 
v zeleni s terasami plynule šplhajúcimi  
po svahu a prepájajúcimi hrad s riekou. 
tak ako dominantám chýba jednotiaca 
štruktúra chýba majoritným etnikám pre-
pájajúca internacionálna kultúra, ktorú 
predstavovala židovská komunita. 
multifunkčná stredoeurópska kultúra  
môže aj v Bratislave dobre fungovať len 
s obyvateľmi s viacnásobnou identitou. 
realizácia makety bývalej neologickej 
synagógy určite obohatila Bratislavu.  
jej trochu pudingový dizajn možno neko-
rešponduje s pamätníkom holokaustu,  
ale prináša revitalizáciu historickej pamäti, 
čo bolo zámerom autorov projektu.

j .  m .  B a h n a



Evanjelické 
lýceum 
v Bratislave

Štúdia revitalizácie 
v novej budove

Vzdelávanie mladých evanjelikov 
v Bratislave má bohatú históriu. 
V roku 2006 oslávilo lýceum  
400 rokov od svojho vzniku. Medzi 
jeho žiakmi i učiteľmi boli mnohé 
významné osobnosti slovenska. 
Novodobá história siaha do roku 
1991, kedy bolo lýceum obnovené. 
dnes má lýceum svoje pôsobisko 
a areáli na Vranovskej ul. 2 
v Petržalke. základná škola sídli  
na ul. Palisády 57.

architektonická štúdia z roku 2011 rieši 
premiestnenie všetkých tried do jedného 
komplexu, ktorý bude zahŕňať: prvý 
a druhý stupeň ZŠ, 8 ročné a Bilingválne 
gymnázium. architektonické a funkčné 
kvality školy na haanovej ulici od architek-
tov jozef slíž a eva Grebertová preveril 
čas. rekonštrukcia nepočíta s výraznými 
zásahmi. potrebné sú dielčie úpravy v dis-
pozícii a renovácia technického vybavenia. 

jestvujúca budova na haanovej ulici 
slúžila od roku 1981 ako základná škola 
a príslušným zázemím. Škola nemá von-
kajšie ihrisko, ale je blízko zelene, leso-
parku pri dostihovej dráhe. 

podmienkou realizácie zámeru je 
dohoda medzi Bratislavským samospráv-

nym krajom a evanjelickou cirkvou 
o zámene nehnuteľností a prirodzene  
získanie financií na rekonštrukciu  
jestvujúcej školy na haanovej ulici.

Návrh
v porovnaní s doterajšími možnosťami 
oboch škôl bude môcť škola poskytnúť 
viac rôznorodých priestorov pre mimo-
školské aktivity – dve telocvične a posil-
ňovňu. vytvorí sa priestor pre anglickú 
a slovenskú knižnicu s pripojenou študov-
ňou. Zabezpečí sa priestor pre nerušený 
nácvik hudobnej skupiny, spevokolu, 
samostatný priestor pre prácu Žiackej  
rady školy. pre manuálne zručných žiakov 
bude k dispozícii priestor na prácu s dre-
vom a textilom. Školský klub bude mať 
k dispozícii školský dvor, prípadne blízky 
lesopark.

v prvej etape sa zrealizuje rekonštruk-
cia budovy so základnými prvkami 
výmeny: podlahy v triedach a chodbách, 
svietidlá a elektro, úprava dispozície – 
učebne a vedenie, opravenie strechy.  
časť kuchyňa a zázemie – redukcia, 
úprava šatní, úprava foyeru na kaplnku. 
v druhej etape budú realizované práce, 
ktoré si vyžadujú stavebné povolenie:  
nová kotolňa namiesto výmeníkovej sta-
nice, nadstavba bloku – vytvorenie potreb-
ného počtu učební aj pre 1.stupeň ZŠ.

dôležitou súčasťou revitalizácie 
budovy bude aj doplnenie it technológií – 
siete a špecializované miestnosti s prísluš-
ným vybavením. 

architektonická štúdia overila archi-
tektonické a dispozičné zásahy, úpravy do 
jestvujúcej budovy. následný projekt bude 
riešiť technické detaily tak, aby sa mohlo 
začať so stavebnými úpravami a výučbou 
v školskom roku 2013/2014. 

p e t e r  Ž a l m a n

15fóruM archItEktúry
4/2012



16 fóruM archItEktúry
4/2012

Šesťdesiate 
výročie  
ukončenia  
štúdia 

patrím k najstaršej generácii absol-
ventov Fakulty architektúry a pozem-
ného staviteľstva na svŠt v Brati-
slave. v tomto roku bude šesťdesiate 
výročie ukončenia nášho štúdia 
a zaradenia sa do aktívnej činnosti 
v našom odbore. pri písaní tohto  
príspevku som vyhľadala v mojich 
dokladoch štátnicové vysvedčenie, 
na ktorom je dátum 10. júl 1952. 
mnohí kolegovia a kolegyne  
už nás navždy opustili a chceme  
veriť, že sa na nás pozerajú  
z hviezdnych výšok.

Boli sme dobrí architekti, čoho 

dôkazom sú mnohé architektonické 
diela nielen na slovensku, ale aj 
v cudzine, pretože mnohí sme praco-
vali na zahraničných expertízach. 
spomeniem stretnutie v alžírsku  
na sahare v krajskom meste Biskra, 
kde sme boli viacerí a podľa našich 
zvykov urobili sme si v púšti vatru. 
pri jej plameňoch sme spomínali  
na náš domov a na našich najdrah-
ších. každý zo zúčastnených musel 
priniesť polienko dreva, a kto žil  
na púšti tak vie, že je to náročné. 
Zvládli sme to a táto spomienka 
zostala ukrytá v našich mysliach.  
pre vysoký vek už sa nemôžeme ísť 
pozrieť na naše diela do cudziny. 
avšak máme pamätníky našej čin-
nosti aj u nás doma. architektúra má 
tú výhodu, že realizované projekty 
zostávajú, aj keď my už tu nebudeme. 
tieto vety vyznievajú tak nostalgicky, 
avšak sú pravdivé.

príspevok ukončím perspektív-

nou myšlienkou. tvorca architektúry 
zanecháva pamätník, ktorý podľa 
dôležitosti môže byť až dlhoveký. 
nebudem vymenúvať architektov 
mojej generácie, nechám to na 
našich mladších kolegov. Zo staršej 
generácie slovenských architektov 
spomeniem dušana samuela 
jurkoviča, autora mnohých diel,  
no a za najvýznamnejšie jeho dielo 
sa pokladá mohyla m. r. Štefánika 
na Bradle. už aj z mojich kolegov  
sú mnohí zapísaní zlatými písmenami 
v zozname slovenských architektov. 
ich predstavenie ponechám mladším 
kolegom, pretože predpokladám,  
že si spomenú na nás, tvoriacich  
vo veľmi ťažkých sociálno-politických 
podmienkach, v ktorých sme žili.  
na záver pripomeniem, že architek-
túra je zhmotnená história doby, 
v ktorej vznikla. 

Ľ u d m i l a  m i č i n s k Á

...prvých päťdesiat  
sa už minulo

po päťdesiatich rokoch od promócie sa 23. mája tohto 
roku uskutočnilo stretnutie absolventov architektúry 
slovenskej vysokej školy technickej, ktorí študovali 
v rokoch 1956 – 1962. v 1956 roku mal ročník  
40 študentov; štúdium absolvovalo 38.

aj po skončení štúdia sa kamarátske vzťahy tohto 
kolektívu utužovali na stretnutiach každoročným  
„zápisom“ do ďalšieho ročníka.

jubilejné stretnutie po štyridsiatich rokoch sprevá-
dzala vlastným nákladom vydaná farebná, viac ako  
40 stranová “kniha“, ktorá pripomenula priebeh ich  
spoločného štúdia; „chlapcom“ navyše ešte dva mesiace 
vojenského sústredenia.

v nasledujúcom roku zorganizovali na pôde sas 
reprezentačnú výstavu zo svojej tvorby, ktorá bola,  
vzhľadom na svoj ohlas, reinštalovaná v Banskej Bystrici 
a o rok neskôr v rámci kultúrneho leta aj v Bojniciach. 

v tomto roku, k päťdesiatemu výročiu sa stretlo  

Marián Marcinka 
ďakuje
pri príležitosti 80. narodenín a vernisáže výstavy 
mojich prác v prezidentskom paláci dostal som  
veľa-veľa osobných gratulácií a prianí, veľa kve-
tov, iných darčekov a najmä dobrého ľudského  
slova a stisku rúk.

veľmi ďakujem za to každému osobitne a opäť  
si pripomínam a cítim každý ten stisk ruky s prianím. 
mimoriadne si toho vážim, lebo zložiť takúto životnú 
skúšku od priateľov, spolupracovníkov, profesionál-
nych kolegov a takého veľkého množstva ľudí, ktorí  
si našli čas a prišli do prezidentského paláca,  
dá sa nosiť so cťou. 

Ľutujem len, že sa jednoducho nedalo so 
všetkými „cingnúť“ s dobrým vínom, ktorého  
bolo nadostač a aspoň trocha sa pozhovárať.  
Ďakujem vám všetkým.

m a r i Á n  m a r c i n k a 

24 spolužiakov. opäť vo vlastnom náklade vydali  
„knihu 2“ s podtitulom „...prvých päťdesiat rokov sa nám 
už minulo!“. okrem základných ročníkových dokumentov 
a informácií obsahuje aj retrospektívny pohľad na vtedajší 
technicko-technologický stav a vývoj nástrojov, pomôcok, 
vtedy nevyhnutných k projektovému procesu. dnešní 
mladí sa už nestretnú so slávnymi versatilkami, s povest-
nou 3-béčkou, s klasickým vyťahovátkom, šablónami,  
krivítkami, lievikovými, čínskymi a redisovými perami  
až po plniace rysovacie pero Faber-castel; o logaritmic-
kých pravítkach už pravdepodobne ani nepočuli. 

v knihe 2 sa dočítame: „ náš ročník, zložený zo  
silných individualít preukázal úžasnú schopnosť ostať  
normálnym i za také dlhé obdobie, čo dokazuje atmosféra 
našich stretnutí, čo je v dnešnej dobe výnimočným  
úkazom.“

strážca kroniky – pamätnej knihy, ktorá bola založená 
v roku 1962 a organizátorom všetkých ročníkových akcií  
je peter Brtko.

dnešným 74 až 75 ročným architektom prajeme ešte 
veľa ďalších stretnutí, životného aj tvorivého optimizmu. 

p.  m i k l o Š



17fóruM archItEktúry
4/2012

konferencia tradičné hodnoty 
územia a developerské záujmy 

V rámci mestského festivalu urbanE.t. sa v bratislavskej mestskej 
časti rača 2. júna 2012 konala konferencia s moderovanou disku
siou na tému „tradičné hodnoty územia a developerské záujmy“.

konferencia pozostávala z dvoch častí, kde prvá priniesla tri veľmi podnetné 
prednášky. ako prví vystúpili psychológ matej jaššo s kolegom akademickým 
sochárom lacom kubom, ktorí odprezentovali svoju prácu „reflexie tváre 
sídla rača“. jej cieľom je identifikovať a popísať niektoré javy, ktoré sú  
vnímateľné bežným ľudským okom. táto analýza “tváre rače” poukázala  
na mnohé pozitívne ako aj negatívne prvky a elementy urbánnej sémiotiky 
resp. vizuálnej komunikácie rače. 

keďže sa konferencia konala v rači aj jej téma bola zameraná na túto  
časť. druhý prednášajúci richard kráľovič strávil niekoľko rokov v Španielsku 
v popredných architektonických kanceláriách. predstavil niekoľko inšpiratív-
nych projektov revitalizácie resp. redevelopmentu španielskych viníc, medzi 
ktorými nechýbali mená ako Frank o. Gehry či Zaha hadid.

a práve projekt z dielne Zahy hadid v Bratislave na čulenovej ulici bol 
predmetom poslednej prednášky. odprezentoval ju manažér projektu miroslav 
hrušovský. odznela stručná história bývalého priemyselného územia zóny 
chalupkova, ktorá bola rôznymi vojnovými udalosťami ako aj investormi 
kompletne zdemolovaná a ostala len stará jurkovičova tepláreň s veľkou 
architektonickou hodnotou. a práve na nej stavia návrh od Zahy hadid. 
tepláreň v ňom figuruje ako kultúrne „srdce“ celého nového komplexu  
administratívy a bývania. „investor tepláreň zámerne zrekonštruuje a pretrans-
formuje do podoby nového kultúrneho centra, ktoré bude prínosom nielen  
pre projekt, ale tiež pre celú Bratislavu. vznikne takto nový kultúrny uzol 
v Bratislave prinášajúci plnohodnotnú alternatívu k centru, či nábrežiu,“ 
poznamenal hrušovský. konferencia pokračovala panelovou diskusiou, ktorú 
moderoval architekt a aktivista matúš vallo. v nej vystúpila hlavná architektka 
mesta Bratislava ingrid konrad, urbanista Bohuš kováč, manažér skupiny hB 
reavis igor mazúch a podpredseda inštitútu urbánneho rozvoja drahan 
petrovič. diskusia priniesla naozaj podnetné až búrlivé témy. diskutovalo sa 
najmä o vízii rozvoja Bratislavy a nástrojoch ako víziu dosiahnuť. diskutujúci 
sa zhodli, že bude nanajvýš potrebné spracovať nový územný plán Bratislavy 
tak, aby to bol dokument otvorený, flexibilný a pripravený pružne a efektívne 
reagovať na zámery výstavby. „Bratislava je hlavným mestom 20 rokov, neču-
dujme sa, že sú tu rozdiely medzi ňou a viedňou ako aj ďalšími mestami, 
ktoré sú hlavnými mestami sto rokov... pracujme s tým, čo máme a snažme sa 
do rozvoja mesta priniesť koncepciu a poriadok,“ reagovala ingrid konrad na 
pripomienky, že výstavba v meste je chaotická a bez koncepcie, či dokonca 
vízie. viaceré otázky odzneli aj z publika, najmä na absenciu profesie priesto-
rového plánovača v organizačných štruktúrach magistrátu, či mestských častí. 

organizácia urbane.t. si kladie za cieľ byť aj akousi platformou prieniku 
mestského zastupiteľstva, developerov, odbornej či laickej verejnosti s cieľom 
skvalitňovania procesov územného manažmentu. táto konferencia pozitívne 
prínosy len potvrdila... 

viac info na www.urbanet.sk v sekcii aktivity.
Zdroj: občianske združenie urbane.t.

projekt urbane.t. (čítaj urbanity) predstavuje jedinečný a dlhodobý kultúrno-sociolo-
gicko-komunitný projekt, ktorý pracuje s témou mesta ako so živou štruktúrou a organiz-
mom. Združenie urbane.t. vytvára kreatívne prostredie pre ľudí, ktorí majú záujem 
o aktuálne dianie v architektúre, urbanizme a udržateľnom rozvoji v území. dotvára 
prostredie našich miest krajším a zmysluplnejším spôsobom. už prostredníctvom  
niekoľkých akcií a podujatí organizovaných združením urbane.t. sa stala táto značka  
silnou a etablovanou. ide najmä o mestský festival, konferencie, mestské zásahy  
a intervencie, umelecké či kultúrne eventy vo verených priestoroch a iné.



Český vplyv  
na slovenskú architektúru  
je výsledkom  
dlhoročného vývoja

Marián Marcinka v prednáške na fakulte archi
tektúry ČVut v Prahe pripomenul, koľko majú 
Česi a slováci spoločných vecí, ktoré ich spájajú, 
aký mala a má pražská fakulta vplyv na slovenskú 
architektúru aj na jeho tvorbu. 

„považujem to za prejav uznania mojej práce a za veľkú 
česť, že ma pozvali na Fakultu architektúry v prahe pred-
niesť 29. mája 2012 prednášku o výbere z mojich architek-
tonických prác so zdôraznením problémov stavieb pre 
školstvo, vedu a výskum. po úvodnom slove prodekana 
fakulty profesora karla maiera som vystúpil v bloku  
prednášok s ďalšími architektmi: profesorom petrom 
hübnerom z nemecka, výskumným pracovníkom markom 
dudekom z veľkej Británie a  významným holandským 
architektom profesorom hermanom hertzbergerom.

v úvode som pripomenul slová architekta ovenčeného 
asi všetkými japonskými a svetovými cenami, profesora 
architektúry v tokiu Fumihiko maki. vyslovil ich v prahe 
na Žofíne pred jeden a pol rokom na havlovom Fórume 
2000 s myšlienkou o kultúre architektúry. tá podľa neho 
pripomína morské vlny, ako niektoré postupne vznikajú, 
časom zanikajú, daktoré do seba aj narážajú a niektoré sa 
zasa spájajú v jednu mohutnú vlnu. ako si pri svojej práci 
denno-denne uvedomujeme, že sme súčasťou vĺn, ktoré 
vznikli v prvej polovici minulého storočia. a ako sa nám 
často stáva, keď chceme pochopiť niektoré javy dneška,  
že sa musíme vrátiť k ich počiatkom v minulosti. 
myšlienky nanajvýš aktuálne aj pre mladých kolegov,  
ktorí sú niekedy náchylní poprieť minulosť.

po digitálnom premietnutí mojich prác a  výklade 
k nim, som na záver premietol aj portréty svojich pedagó-
gov a zakladateľov vyučovania architektúry a fakulty 
v Bratislave pred 66. rokmi, krátko po vojne, profesorov 
Belluša, kramára, koulu, piffla, lacka, hrušku, a najmä 
profesorov karfíka a Fuchsa, ktorých mám podpísaných  
na mojom diplome. a na konci som premietol aj kyticu 
ruží a vzdal som úctu a vďaku svojim pedagógom na praž-
skej akademickej pôde, na ktorej vlastne aj všetci študo-
vali. niektorí účastníci prednášky to nazvali impozantným.

rád som sa postretal, porozprával a videl v prahe  
a na fakulte celý rad známych. na milé prekvapenie aj 
tajomníčku fakulty. videl som novú budovu Fakulty archi-
tektúry čvut s Fakultou informačných technológií, ktorú 
minulý rok odovzdali do prevádzky. navrhla ju profesorka 
alena Šrámková, ktorej aj touto cestou gratulujem 
a pozdravujem ju. povedľa tejto budovy stojí nová 
národná technická knižnica so skleneným plášťom. 
projektovali ju v ateliéri projekti, architekti Brychta,  
halíř, králíček a leško. 

pred piatimi rokmi, v roku 2007 oslavovalo české 
vysoké učenie technické v prahe 300. výročie svojho 
vzniku. vtedy cisár jozef i. vydal súhlas s vyučovaním 
inžinierskeho umenia a vytvorením stavovskej inžinierskej 
školy na čele s prvým inžinierskym profesorom v strednej 
európe christianom jozefom Willenbergom, ktorý k tomu 
dostal dekrét 9. 11. 1717. vyučovať začal vo svojom byte 
dvanástich študentov v dnešnej mosteckej ulici v prahe, 
neskôr vo vyhovujúcejších priestoroch. počet študentov 
rýchlo narastal a v roku 1780 ich bolo už asi 200. 

okolo  polovice 18. storočia sa začalo aj vyučovanie 
architektúry, ponímané ako syntéza umenia, vedy a tech-
niky – princíp uznávaný aj dones. Školu viedli už nástup-
covia Willenberga profesori j. F. schor staviteľ vodných 
diel povodia vltavy a významný zememerač F. a. herget, 

ktorému mária terézia povolila na vyučovanie používať 
klementínum. v roku 1787 bola stavovská inžinierska 
škola spojená s pražskou univerzitou a onedlho na to, 
v roku 1803 počas pôsobenia profesora F. j. Gerstnera ju 
premenili na pražskú polytechniku, podľa vzoru parížskej 
École polytechnique. mala úlohu vychovávať odborníkov 
pre priemysel, stavebníctvo a architektúru. to už na nej 
pôsobili výborní architekti j. Zítek, j. schulz, j. Fischer, 
neskôr j. koula, a. Balšánek, j. Fanta a ďalší. od roku 
1879 niesla škola názov vysoká škola technická, v roku 
1909 mala vyše 3000 poslucháčov.

dva roky po vzniku samostatného československa 
školu 1. 9. 1920 výnosom ministerstva školstva a národ-
nej osvety čsr premenovali na české vysoké učení tech-
nické so siedmimi vysokými školami. jednou z nich bola 
aj vysoká škola architektury a pozemního inženýrství 
s výbornými profesormi a. ausobským, o. Blažíčkom,  
a. engelom, v. krchom, j. křiženeckým, r. kukačom,  
a. mendelom, s. ondřejom, o. stefanom a radom ďalších. 

na túto školu, po predchádzajúcom jednoročnom štú-
diu v Budapešti, prestúpil po vzniku československa aj 
emil Belluš, neskoršie jeden z našich najlepších architek-
tov s bohatou praxou a skúsenosťami, množstvom realizá-
cií a zakladateľ Fakulty architektúry a pozemného staviteľ-
stva v Bratislave. na tejto škole v prahe študoval v rokoch 
1933 – 1938 aj ďalší náš vynikajúci architekt profesor 
eugen kramár s bohatou praxou a vyše dvesto realizáciami 
– tiež jeden z prvých profesorov a zakladateľov Fakulty 
v Bratislave a ďalší. po vojne aj Štefan svetko a jozef 
chrobák.

pražská Fakulta architektúry ako aj všetky vysoké 
školy v česku boli od 17. novembra 1939 zatvorené roz-
hodnutím ríšskeho protektora konstantina von neuratha 
počas rokov nacistickej okupácie až do 4. júna 1945. 

po vojnových rokoch vyučovanie architektov pokračo-
valo, no s ďalším premenovaním – namiesto vysokej 
školy na Fakultu. aj celé čvut zažilo niekoľko zmien 
a reorganizácií. pre architektúru zaznamenalo najväčšiu 
zmenu v roku 1960, kedy samostatnú Fakultu architektúry 
zrušili a začlenili do stavebnej fakulty ako študijný smer 
architektúra a urbanizmus. v šesťročnom štúdiu boli  
prvé dva roky spoločného vyučovania všetkých smerov. 
po ukončení titul inžinier architekt pre absolventov tohoto 
smeru však zachovali. návrat k predchádzajúcemu stavu 
nastal až o šestnásť rokov, v roku 1976 uznesením  
najvyšších štátnych orgánov. avšak s tým, že výchova 
významného kontaktného odboru pozemného staviteľstva 
zostala na stavebnej fakulte, a tým aj škola dostala názov 
Fakulta architektúry. pod týmto názvom existuje dodnes.

ako vidno, názvov, reorganizácií, pomenovaní a pre-
menovaní bolo dosť a dosť, ba dokonca aj dve zrušenia, 
no škola architektúry si zachováva a uctieva históriu od 
svojich začiatkov v polovici 18. storočia – podobne ako  
 aj české vysoké učenie technické (čvut) svoju dnes už 
305 ročnú históriu. patrí to asi ku kultúre spoločnosti 
i jednotlivca poznať a ctiť svoju minulosť, pestovať, chrá-
niť, a ak je na čo, možno byť aj hrdý na svoju históriu“. 

m a r i Á n  m a r c i n k a

novú budovu Fakulty architektúry čvut a Fakulty informačných 
technológií v prahe navrhla alena Šrámková. slávnostne ju  
otvorili v marci 2011. 

Bratislava si nezaslúži 
architektov
(reakcia na článok v sME z 28. 7. 2012)

toto odkázal svojmu mestu (nie rodisku) architekt ilja 
skoček v rozhovore pre sme v sobotu 28. júla. ja by som 
k tomuto článku pripísal, že „ani takýto neprofesio
nálny rozhovor v mienkotvornom denníku si neza
slúži slovenská architektúra, nech je akokoľvek 
kritizovateľná.“

ilja skoček je asi najrozhľadenejší architekt svojej 
generácie. vždy bol komunikatívny partner do dialógu. 
námestník pre  výskum na ŠptÚ. teraz dostal v denníku 
sme na dialóg partnerku (nepoznám jej vek ani vzdelanie), 
s ktorou jednoducho ten dialóg nedokázal viesť. alebo 
nebolo o čom? pôsobil znechutene. jej otázky boli  väčši-
nou prvoplánové a jednoduché. tak sa stalo, že na jedno-
duché otázky vo forme holých viet odpovedal skoček  
niekedy ešte strohejšie „nie“, či „áno“ a niekedy ich podfar-
bil svojimi mystifikáciami. vybral som na úvod niekoľko 
zaujímavých tém z rozhovoru.
n Na úvod. my sme ich, troch pánov architektov, 

poznali a obdivovali počas štúdií ako „lordov“ – tvo-
rivú skupinu konček-skoček-titl. kde sa toto zoskupe-
nie v rozhovore vytratilo, kedže väčšinu citovaných 
prác robili v tíme?

n V prvom rade, komu je adresovaný ten odkaz  
v titulku diskusie? kto je Bratislava?  podľa odpovede 
„mesto“. to fyzické mesto, jeho topografia, história,  
obyvatelia? pravdepodobne architekt myslel volených 
zástupcov a magistrát, ktorí sú väčšinou Bratislavčania.

n stredná vrstva prijme všetko. je to pasívna vrstva 
ľudí, ktorá vyhovovala minulému režimu. túto skupinu 
obyvateľstva vygeneroval spoločenský systém v pane-
lákoch a uniformovaných sídliskách. tieto začali  
v ružinove začiatkom šesťdesiatych rokov sympaticky 
riešiť bývanie v nových satelitoch. pán architekt bol pri 
tom. postupne  sa však stali ideologickým nástrojom 
vládnúcej strany na uspokojovania základných ľud-
ských potrieb bez poskytovania humánneho plnohod-
notného prostredia.

n od koľko generácií sa počíta pravý Bratislav
čan? nie je vyčíslené, koľko percent historického mesta 
zbúrali architekti - Bratislavčania. určite toho bolo dosť.

n Podhradie je nočnou morou Bratislavy. tri 
vežiaky vytvorili precedens, ktorý mal pokračovanie  
v hradbe river parku.

n dom roh. pôvodný projekt, podľa rozhovoru bol 
študentským projektom. ten realizovaný dom však bol 
postavený tak trochu ako monumentálny zjazdový 
palác po vzore prahy.

n Vzťah k pamiatkam moderny je poznačený nekva-
litou vtedajších stavieb, ktorá dehonestuje ich ideovú  
a architektonickú úroveň. súčasne je v nich vyjadrená 
naivita doby a idealizmus systému. tieto stavby vyža-
dujú náročné rekonštrukcie, pretože nároky užívateľov 
sa zvyšujú.

n Projektovanie dnes je operatívne, kvalitnejšie,  
a to sa nedá súčasnej dobe vyčítať. kvalita stavebných 
realizácií je neporovnateľná s dobou minulou. 
súčasná doba je hlavne pragmatická, komercionalizo-
vaná a poznačená rýchlymi zmenami.
Životnosť stavieb sa skracuje. aj vo svete prebieha 

transformácia stavieb zo 60. rokov. po entuziazme spred  
20 rokov sa vracia rezignácia a sklamanie v spoločnosti  
i v architektúre. objavujú sa spomienky na minulosť, keď 
bolo všetko jednoduchšie, lacnejšie, ale boli sme mladí. 
pre mladých ľudí je z bicykla aj petržalka krásna, pretože 
tam prežívajú mladosť. uvidíme či sa davidovi chipper-
fieldovi podarí naznačiť v Benátkach na 13. Biennále  
architektúry východiská z tejto krízovej situácie.

j .  m .  B a h n a

fóruM archItEktúry
4/201218
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Ing. arch.  
dušan kedro 

23. 9. 1925 – 20. 6. 2012

Narodil sa v Novom Meste nad Váhom 
a zomrel v Bratislave. Vzdelanie ukon
čil na ČVut – fakulte architektúry 
a pozemného staviteľstva II. Štátnou 
skúškou v r. 1950.

v zamestnaní, stavoprojekte Bratislava od začiatku 
sa venoval riešeniu urbanistickej problematiky – 
boli to smerné územné plány menších miest  
a obcí, napríklad pezinok, Zlaté moravce, Galanta, 
hlohovec atď. spolupracoval na smerných plánoch 
Bratislavy pod vedením profesora svetlíka a neskôr 
pod vedením inžiniera hladkého v roku 1956. 
v čase jeho pôsobnosti, ako riaditeľa Úha, vypraco-
vali vládou sr a v roku 1976 schválili územný plán 
hl. mesta sr Bratislavy. v roku 1958 sa stal hlav-
ným projektantom obvodu ružinov v Bratislave,  
čo vykonával až do roku 1963. 

Za dosiahnuté výsledky kolektív pracovníkov 
pod vedením dušana kedra dostal hlavnú cenu 
čssr v umeleckej súťaži v roku 1965. v roku 1967 
získal cenu dušana jurkoviča za urbanistický kon-
cept obytného obvodu ružinov. v roku 1963 ho 
povolali do novozriaďovanej slovenskej komisie  
pre investičnú výstavbu ako hlavného špecialistu 
pre územné plánovanie. 

v roku 1967 d. kedro získal funkciu námestníka 
hlavného architekta Bratislavy a v roku 1969 ho  
oficiálne menovali hlavným architektom Bratislavy. 
Bol ním 10 rokov. na Úha pracoval až do svojho 
odchodu do dôchodku 1. 1. 1991. 

Zúčastnil sa niekoľkých súťaží, napríklad: 
Športová hala v pko Bratislava; sídlisko na 
steinerovej ulici v Bratislave; umiestnenie vysokej 
školy poľnohospodárskej v nitre; kúpeľný areál 
a balneoterapia v dudinciach; kamenné námestie 
v Bratislave; amfiteáter v Bratislave; urbanistické 
riešenie mendlovho námestia v Brne; Brno – nové 
regionálne centrum; Banská Bystrica – južný vstup 
do mesta; podbanské; ostrov porto santo 
v súostroví madeira (portugalsko).

rovnako bol dušan kedro členom v mnohých 
súťažných porotách – napríklad v medzinárodnej 
súťaži na obytné obvody Bratislava – petržalka, 
praha – prosek, nitra – chrenová, Žilina – hliny. 
Ďalej v súťažiach na riešenie centier vybavenosti 
košice – terasa, martin – stred, Bratislava – 
obchodná ulica, veľtržný areál, súťaže na rekreačné 
strediská demänovská dolina jánska dolina, súťaže 
na technické vybavenie letisko praha, diaľnično-
železničný most v Bratislave.

Bohatá bola aj jeho publikačná a osvetová čin-
nosť – články v odborných časopisoch i v dennej 
tlači, referáty na kongresoch, sympóziách a seminá-
roch, vystúpenia v čs. televízii a v rozhlase, predo-
všetkým k problematike rozvoja a výstavby v hlav-
nom meste Bratislave. okrem dlhoročného členstva 
vo vedúcich orgánoch Zväzu architektov bol zástup-
com čssr v pracovnej skupine pre urbanizmus uia 
a bol generálnym sekretárom stretnutia urbanistov 
v rámci iX. kongresu uia v čssr.

Za aktívnu účasť v odboji dostal pamätné 
medaily k 20., 30., a 50. výročiu snp.

i v a n  m a r Š Á l e k

Výstava fotografií  
laja kupkoviča

chrámy, kostoly 
a kostolíky

slovo kurátora

„chrámy, kostoly, kostolíky – presné, 
vecné a možno až príliš lakonické 
pomenovanie výstavy fotografií laja 
kupkoviča, ktorú tu dnes uvádzame  
do života.

pomenovanie zodpovedajúce azda 
jeho povolaniu architekta a azda aj jeho 
prístupu k svojim dielam, ktorý akoby 
naznačoval, áno toto som odfotil, toto 
som vám sprostredkoval. a dosť. Bez 
bombastických a expresívnych dopln-
kov, bez vnucujúcich sa komentárov. 
jednoducho, toto vám odovzdávam 
a všetko ostatné je na vás.

chrámy, kostoly, kostolíky. a popri 
nich mešity a baziliky, katedrály 
a pagody.

náboženské stavby, pozemské prí-
bytky božie a zároveň nadpozemské 
vypnutia ľudského ducha.

po tisícročia sprevádzajú ľudstvo, 
jednotlivé národy, cirkevné spoločen-
stvá a napokon, v nemalej miere,  
aj každého z nás. nosia nás do ich  
prítmia ako novorodencov, aby nás 
zasľúbili tomu jedinému lúčia sa tam 
s nami a odprevádzajú...

sú miestom našich sľubov, sú 
miestom očisty od ich neplnenia.

často sa stávali a stále stávajú  
azylom pred besnením ľudskej nená-
visti, stávali sa a často sa aj stávajú 
posledným útočiskom ľudského  
poznania a kultúry.

sú miestom hlbokého rozjímania, 
sú príležitosťou na púhe zamyslenia  
sa. napríklad nad tou nesmrteľnou 
a zdanlivo banálnou otázkou: kto sme 
a kam ideme?

je zrejmé, že autor sa jej nemohol 
vyhnúť, determinovaný svojou profe-
siou, očarený dokonalými tvarmi spo-
dobnených sakrálnych stavieb, že 
nemohol zaprieť svoj vášnivý vzťah 
k architektúre.

slúži mu však ku cti, že nás nezahl-
cuje prehľadom vývoja architektonic-
kých slohov, že nám tu nepredvádza 
mapu jednotlivých vierovyznaní.

nezabudol na človeka, naopak, 
spravil z neho nie doplnok, ale domi-
nujúci prvok tejto výstavy.

neukazuje ho ale otrocky, nasilu,  
na každej fotografii. ale tam, kde ho 
ukáže, necháva vyniknúť nielen jedineč-
nosť jeho vzťahu k božstvám, ale aj  
jeho „tuctový“ prejav v obyčajnom 
živote.

kontrasty, ktoré nám ponúka sú 
úžasné. chrámy matky božej v paríži 
a v rouen, ich zalomené oblúky  
vzpínajúce sa žiadostivo k nebesiam 
a oproti ním drevený kostolík v her-

vartove pokrytý ručne štiepanými  
šindľami, nenáročný a svojou skrom-
nosťou neobyčajný rovnako ako jeho 
patrón – sv. František z assisi.

výsostne svetsky pôsobiaci strapec 
ľudí na montmartre, zavesený pod bazi-
likou najsvätejšieho srdca ježišovho 
a vedľa – modliaca sa žienka z hornej 
oravy, osamotená s vekom poznače-
nými, zopnutými rukami a s rovnako 
starými želaniami.

vznešený kristus nad copa-
cabanou, vták letiaci popri jeho vystretej 
ľavici akoby stelesňoval symbol, ktorý 
sme zvyknutí vídať na obrazoch, nad 
hlavou jána krstiteľa.

a neďaleko portrét gréckeho kňaza 
s úškľabkom, ktorý pôsobí najskôr  
ako zvádzanie dôverčivého spolusedia-
ceho k niektorému zo smrteľných  
hriechov.

lascívne karnevalové masky 
Benátčanov pred chrámom svätého 
marka, priezračné úsmevy peruánskych 
indiánok, kráčajúcich okolo ich sno-
vého kostolíka, skupina indonézanov 
urputne sa snažiacich preniknúť so  
svojimi modlitbami do nebies.

pieta, dokonalosť užialenej  
matky zakliata do kameňa a orientálne 
vyčačkané hlavy drakov a iných príšer 
na chrámoch z východných zemí. 
Gaudího uletená katedrála sagrada 
Familia uprostred Barcelony a v nehu-
dobnom kontrapunkte usporiadané 
cukríkové kostolíky z ostrova  
santorini.

chrámy, kostoly, kostolíky. koho 
ste príbytkom?

tam niekde nás, k tejto otázke,  
či už vedome alebo v ukrytom podve-
domí autora posúva lajo kupkovič.

odpoveď si musíme nájsť každý 
sám. možno nám pomôže fotografia, 
najskvostnejšia.

starec z oravskej lesnej, polosedí, 
pololeží na polozakvitnutej lúke pri 
nahnutej pajte, ktorá onedlho odíde  
na večnosť s ním. hľadí do diaľky  
a my skôr cítime, než vidíme, že pohľad 
upiera nad obzor, na klenbu nahého, 
nevyzdobeného neba. v ruke drží  
modlitebnú knižku a my ani netušíme, 
či sa modlí alebo rozmýšľa nad vecami 
rýdzo pozemskými. nachádza sa však 
vo svojom chráme, najväčšom z naj-
väčších.

l o j Z o  m a r s i n a
júl 2012

Grécko, santorini

indonézia, Bali

indonézia, Bali

slovensko, oravská lesná

slovensko, hervartov 
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cena dušana jurkoviča 2012

spolok architektov slovenska a Fond výtvarných umení kaž-
doročne udeľujú cenu dušana jurkoviča, ako trvalú poctu 
pamiatke zakladateľa modernej slovenskej architektúry. cena 
dušana jurkoviča sa udeľuje autorovi alebo autorskému 
kolektívu za realizované architektonické alebo urbanistické 
dielo, ktoré prispieva k zvýšeniu úrovne a prestíže architek-
tonickej alebo urbanistickej tvorby na slovensku.

okrem ceny dušana jurkoviča sa udeľujú aj nominá-
cie – ocenenia – podľa rozhodnutia poroty, ktorá bude 
zasadať 27. – 28. septembra 2012 v priestoroch spolku 
architektov slovenska v Bratislave.

program zasadnutia poroty:
27. 9. 2012 – voľba predsedu poroty, výber architekto-

nických diel, ktoré budú predmetom obhliadky, obhliadky 
diel v Bratislave a blízkom okolí.

28. 9. 2012 – obhliadky diel v ostatných regiónoch, dis-
kusia a hlasovanie o udelení ceny dušana jurkoviča 2012

tento rok bude o udelení ceny dušana jurkoviča 2012 
rozhodovať porota v zložení:

andreas Gerner (rakúsko), krzysztof ingarden (poľsko), 
jan Šépka (česko), Branislav hovorka (za kolektív laureátov 
ceny d. jurkoviča 2011), václav kohlmayer (slovensko), 
ivan masár (slovensko) a róbert dúbravec (slovensko).

l .  j Á c h i m o v Á
kancelária sas

cena prof. jozefa lacka  
za akademický rok 2011/2012

cenu profesora jozefa lacka udeľuje spolok architektov 
slovenska a Fond výtvarných umení v spolupráci so ško-
lami architektonického zamerania na slovensku autorovi 
za najlepšiu absolventskú (magisterskú) diplomovú prácu 
v danom školskom roku.

Zasadanie celoštátneho kola sa uskutoční 18. septem-
bra 2012 v sieni dušana jurkoviča spolku architektov 
slovenska. do celoštátneho kola nominovali 14 diplomo-
vých prác.

Zloženie poroty: Ľubomír Boháč, miroslav minca, 
sebastián nagy; tajomníčka: eva oravcová.

slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie ocenení sa 
uskutoční 23. októbra 2012 v sieni dušana jurkoviča 
spolku architektov slovenska, kedy bude aj vernisáž oce-
nených prác v priestoroch Galérie architektúry sas.

l .  j Á c h i m o v Á
kancelária sas

mestská časť košice – Západ, spolok architektov slovenska 
a Fond výtvarných umení si vás dovoľujú pozvať na:

Výstava víťazných študentských 
návrhov ideových súťaží kino 
družba a Peší ťah terasa košice

4. septembra 2012 o 17.00 h. Galéria architektúry sas, 
Balassov palác, panská 15, Bratislava
výstava potrvá do 21. 9. 2012
otvorené denne, okrem soboty a nedele 11:00 – 17:00 h

Výstava chrámy, kostoly,  
kostolíky

spolok architektov slovenska a Fond výtvarných umení 
pozvali 15. augusta na vernisáž výstavy chrámy, kostoly, 
kostolíky - fotografie lajo kupkovič, kurátor lojzo 
marsina. v Galérii architektúry sas v Bratislave výstava 
trvala do 31. augusta 2012.

V súťaži Wienerberger Brick 
award 2012 uspel aj Pavol Paňák 

na slávnosti vo viedenskej radnici 4. mája vyhlásili víťazov 
12. ročníka súťaže Wienerberger Brick award 2012.  
do užšieho výberu sa dostalo 50 projektov z 28. krajín  
a 5. kontinentov. medzinárodná porota ocenila v piatich 
kategóriách architektov za projekty, ktoré využili ako sta-
vebný materiál tehlu.

v kategórii „konverzia“ zvíťazil architekt pavol paňák. 
premenil bývalú pec na pálenie tehál v čachticiach na 
víkendové bývanie a ateliér s podlahovou plochou 28 m2. 
víťazovi prestížnej medzinárodnej súťaže blahoželáme.
spolok architektov slovenska

Výstava  
prof. architekt 
dimitrije 
Mladenović
50 rokov  
architektonickej 
tvorby

v Galérii architektúry sas sa od 27. 6. do 27. 7. 2012 
konala výstava prof. architekt dimitrije mladenović –  
50 rokov architektonickej tvorby. 

Za 50 rokov profesionálneho pôsobenia na poli architek-
túry a urbanizmu vytvoril viac ako 60 súťažných projektov, 
zúčastnil sa na 11. medzinárodných súťažiach, na šiestich 
z nich víťazne. podľa jeho projektov zrealizovali viac rodin-
ných domov a tri veľké obytné sídliská v Štipe, valeje  
a Belehrade. Bol blízkym spolupracovníkom Bogdana 

Bogdanoviča. mimoriadne významná a bohatá bola je  
jeho práca so študentmi.

diskusia – Projekt zahy hadid

spolok architektov slovenska a regionálna rada 
sas Bratislava pripravili pre svojich členov a záujemcov 
pódiovú odbornú diskusiu na tému: projekt Zahy hadid, 
čulenova ulica – Bratislava.

podujatie sa uskutočnilo 12. júna 2012 v sieni 
dušana jurkoviča, panská 15, Bratislava.

projekt prezentoval miroslav hrušovský – penta. 

pódiovími hosťami boli ingrid konrad, Štefan Šlachta 
a juraj Šujan. pódiovú odbornú diskusiu moderoval 
matúš vallo.

Projekt 2/2012

vyberáme z obsahu časopisu projekt slovenská architekto-
nická revue 2/2012, ktorý vychádza v týchto dňoch:
n anna dobrucká: čo je krajinno-architektonická tvorba
n súťaž vyhliadková lavička pre staré mesto 
n nina Bartošová: cvernovka. spätný pohľad na vytráca-

júcu sa pamiatku
n Zoja droppová: tak trochu ne(o)logická synagóga 

alebo o Zateplenom vzduchu v historickom centre

j ú l  2 0 1 2  

 1. 7. 1947 Ľubomír FARKAŠ B. BYSTRICA 65
 1. 7. 1952 Ivan PRELOVSKý  BRATISLAVA 60
 1. 7. 1962 Miroslav MINCA BRATISLAVA 50
 2. 7. 1962 Andrea BACOVÁ BRATISLAVA 50
 5. 7. 1942 Alexandra BERKOVÁ B. BYSTRICA 70
12. 7. 1952 Robert ŠPAČEK BRATISLAVA 60
13. 7. 1947 Ivan JAMNICKý  BRATISLAVA 65
15. 7. 1952 Pavol IMRICH BRATISLAVA 60
24. 7. 1932 Karol TISONČÍK ZVOLEN 80
31. 7. 1952 Andrej GÜRTLER BRATISLAVA 60

a u g u s t  2 0 1 2

13. 8. 1942 Ľudmila HUSOVSKÁ BRATISLAVA 70
10. 8. 1942 Milena SOLOVIČOVÁ BRATISLAVA 70
15. 8. 1942 Igor EICHLER ŽILINA 70
27. 8. 1957 Ľubomír BOHÁČ BRATISLAVA 55

Srdečne blahoželáme

j u b i l e á

SaS 
informuje
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Výzva / medziMEstskÉ zásahy 
košice Prešov 2012

po úspešnej premiére prvého ročníka 
projektu „ke! – mestské zásahy košice 
2011“, organizátori oslovili verejnosť 
s novou výzvou pod názvom: medzi-
mestskÉ ZÁsahY košice prešov 
2012 – alias vranokoňovo 2012.

tento rok zahŕňajú do projektu okrem košíc aj mesto 
prešov, pričom samostatnú časť projektu bude tvoriť sku-
pina zásahov riešiaca celý priestor medzi týmito krajskými 
mestami.

v oboch mestách, prípadne v samotnom medzimestí, 
sa stále nájdu takéto priestory a vyzývatelia veria, že prí-
dete s rôznorodými, niekedy až „uletenými“ nápadmi,  
ako priestory využiť v prospech ich obyvateľov.

treba mať na pamäti, že jednoduchšie a finančne 
nenáročné návrhy majú väčšiu šancu zaujať kompetentné 
orgány, resp. potenciálneho investora a dožiť sa tak reali-
zácie. ako samostatná časť bude (formou workshopu)  
riešený urbanistický vývoj priestoru medzi košicami  
a prešovom v dlhodobom výhľade. pôjde o prvé návrhy 
funkčného prepojenia blízkych metropol a snahu o formo-
vanie povedomia o tomto významnom a vitálnom území 
slovenska.

výstupom projektov bude publikácia a výstava spojená 
s vernisážou v košiciach a následne aj v prešove.

nad celým projektom medzimestských ZÁsahov 
prebrali záštitu primátor mesta košice richard raši a pri-
mátor mesta prešov pavel hagyari.

Finálny deadline odovzdania projektov/návrhov/nápa-
dov je 15. október 2012.

na prihlasovacom formulári organizátori pracujú. na 
kontaktovanie a zaslanie projektov môžete využiť možnosť 
„napísať správu“ na facebook profile http://www.facebook.
com/…nterventions

Výstava Bratislavské motívy  
vo výtvarnom umení  
a umeleckom remesle 

múzeum mesta Bratislavy v starej radnici, vo výstavnej 
sieni mmB pripravilo od 14. júna 2012 do 30. septembra 
2012 výstavu Bratislavské motívy vo výtvarnom umení  
a umeleckom remesle zo zbierok múzea mesta Bratislavy. 

počas letnej sezóny 2012 múzeum mesta Bratislavy 
pripravilo výstavu približujúcu historické podoby Bra-
tislavy vo výtvarnom umení a na úžitkových predmetoch  
zo svojich zbierok. ide o historicky prvú prezentáciu 
výsledkov dlhoročnej akvizičnej činnosti múzea, ktorá sa 
tiež zameriava aj na výtvarnú dokumentáciu mesta, jeho 
celkovej podoby, ale aj jednotlivých lokalít, významných 
historických budov alebo vytrácajúcich sa, respektíve už 
neexistujúcich mestských zákutí.

kurátorkou výstavy je Zuzana Francová.
informácie tiež na: www.muzeum.bratislava.sk

Práce na hrade krásna hôrka

Národná kultúrna pamiatka hrad krásna hôrka 
bol 10. marca 2012 poškodený následkom roz
siahleho požiaru. slovenské národné múzeum 
(sNM) informovalo 7. júna 2012 v tlačovej správe 
o postupe a aktuálnom stave obnovy hradu. 
Vyberáme z nej:

krajský pamiatkový úrad košice vydal 18. mája 2012 
rozhodnutie, že predložený zámer obnovy hradu krásna 
hôrka je prípustný z hľadiska pamiatkového zákona 
a nariadil správcovi hradu vykonať pamiatkový architekto-
nicko-historický výskum, výskum v objektoch hradu, ako 
aj vyhotovenie projektovej dokumentácie obnovy. všetky 
časti dokumentácie obnovy hradu musia byť v zmysle plat-
ného zákona predložené a prerokované s pamiatkovým 
úradom, ktorý bude vykonávať aj dohľad nad celou prípra-
vou a realizáciou obnovy.

v týchto dňoch má snm už vypracovanú projektovú 
dokumentáciu na obnovu striech, ktorá bola odborne 
posudzovaná a schválená krajským pamiatkovým úradom 
v košiciach...

slovenské národné múzeum každý krok pri obnove 
hradu krásna hôrka konzultuje v zmysle zákona s pamiat-
karmi, stavebnými expertmi a špecialistami. proces 
obnovy je zložitý a prebieha podľa harmonogramu. snm 
pri obnove dodržiava všetky ustanovenia, postupy a lehoty 
stavebného zákona, zákona o verejnom obstarávaní ako  
aj múzejného a pamiatkového zákona.

naďalej pokračuje verejná zbierka na obnovu hradu 
krásna hôrka. ku dňu vydania správy bolo vyzbieraných  
96 127,07 eur.

seminár a kurz prolignum 

seminár prolignum drevo v meste – zahusťovanie 
a transformácia mestského priestoru, sa konal  
10. 5. 2012 v priestoroch hotela crowne plaza 
v Bratislave.

všetky prednášky sú zverejnené na stránke:  
http://www.prolignum.sk/seminar/prednasky/

kurz základy moderných drevostavieb – 
Zdokonaľovací kurz o najnovších výrobkoch a konštruk-
ciách z dreva sa uskutoční v od 8.11. do 9.11. 2012 
v Žiline. informácie o kurze z roku 2011 sú k nahliadnutiu 
na: http://www.prolignum.sk/kurz/kurz-zaklady-moder-
nych-drevostavieb/. 

Integrovaný rozvoj mesta 
a dopravy

hlavná architektka ingrid konrad pozvala vo štvrtok  
14. júna 2012 záujemcov na odbornú prednášku z cyklu 
impulzy pre rozvoj mesta – 03 integrovaný rozvoj mesta 
a dopravy. Ústrednou postavou podujatia, ktoré sa konalo 
vo Faustovej sieni mestského múzea, radničná 1, 
Bratislava bol profesor hermann knoflacher z inštitútu 
dopravného plánovania, technickej univerzity viedeň.

tohtoročný stavebný trh poklesne

podľa odhadu väčšiny lídrov stavebného sektora zazna-
mená slovenské stavebníctvo aj v tomto roku ďalší pokles. 
negatívne očakávania z februára sa však zmiernili. 

aktuálne by mal pokles dosiahnuť 3,9 percenta. vyplýva to 
z najnovšej štúdie slovenského stavebníctva, ktorú pripra-
vila spoločnosť ceec research v spolupráci s kpmG na 
slovensku. Zverejnili ju 29. mája 2012 na stretnutí lídrov 
slovenského stavebníctva 2012.

osobnosť Petržalky

počas 15. ročníka festivalu dni petržalky v areáli 
Závodiska v starom háji v Bratislave odovzdali 16. júna 
2012 ocenenie osobnosť petržalky 2012. vladimír Bajan 
odovzdal čestnú plaketu piatim výnimočným petržal-
čanom.

Za aktívnu prácu pre seniorov dostala ocenenie 
ružena Borzová. Bývalého prednostu na miestnom úrade 
Františka Gutha ocenili za aktivity pri budovaní petržalky. 
osobnosťou petržalky sa stal za celoživotnú literárnu 
tvorbu anton hykisch. práci s deťmi predškolského veku 
sa venuje mária králiková. riaditeľka materskej školy 
dostala ocenenie za výnimočné výsledky v tejto oblasti. 

čestnú plaketu si prevzal tiež architekt Bohumil kováč. 
ocenili ho za prínos v oblasti urbanizmu a architektúry. 
ako obyvateľ petržalky je nielen špičkový odborník,  
ale do jej života sa zapája tiež formou občianskeho  
aktivistu. 

Informácie z Východného  
pobrežia

východné pobrežie viac ako tri roky hľadá, obnovuje, 
vytvára, udržiava, vylepšuje a dbá na mestský charakter 
miest a sídiel. vyberáme informácie z druhého „newslettra“ 
východného pobrežia. 

29. augusta v Benátkach začne 13. Bienále 
architektúry. Východné pobrežie reprezentuje 
v československom pavilóne dvoma projektmi (víťazný 
oblúk & tu sa nenachádzate); www.labiennale.org;  
www.askingarchitecture.sk; www.fb.me/vitaznyobluk

18. až 22. septembra vyrazí do Benátok na  
13. Bienále architektúry mnohopočetná delegácia 
východného pobrežia.

13. Bienále architektúry Benátky

výstava 13. Bienále architektúry Benátky a jej sprievodné 
akcie sa budú konať od 29. augusta do 25. novembra 2012 
v historických areáloch Giardini della Biennale a arsenale, 
i na ďalších miestach Benátok. 

projekt asking architecture je víťazným návrhom na 
realizáciu expozície v pavilóne českej a slovenskej repub-
liky, ktorý vybrala odborná komisia spomedzi 30 súťažných 
projektov. autorom návrhu je združenie rese arch pod 
vedením architekta jána perneckého.

Panelová diskusia zo série  
„regi arch“

„rese arch“ a „truc sphérique – stanica žilina/záriečie“ 
pozvali záujemcov na panelovú diskusiu zo série  
„regi arch“.

téma: kritické módy architektúry; 13. Bienále archi-
tektúry v Benátkach.

hostia: 13 m3 – mária rišková ,marián lukačka; 4am 
fórum pro architekturu a média – jaroslav sedlák, jakub 
kopec; atrakt art – Barbora Šedivá, slávo krekovič; truc 
sphérique – dušan dobiaš, marek adamov.

Moderátor: ján pernecký.
Program: panelová diskusia hostí, diskusia publika 

s hosťami – o architektúre ako médiu a predmete kritic-
kého myslenia.

diskusia sa uskutočnila 5. augusta na stanici Žilina/
Záriečie v Žiline.

kontakty: diskusie@rese-arch.org; www.rese-arch.
org; facebook.com/rese.arch.org

SerViS 
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Mies van der rohe award 2011

cena európskej únie za diela súčasnej architektúry.
kurátorka výstavy: diane Gray, Fundació mies van der 
rohe – Barcelona.

cenu mies van der rohe, jednu z najprestížnejších 
cien za architektúru v európskom priestore, založili 
európska komisia, európsky parlament a nadácia mies 
van der rohe – Barcelona. koná sa každý druhý rok a je 
honorovaná sumou 80 000 eur. Z 343 prihlásených pro-
jektov v roku 2011 postúpili do užšieho kola 6. porota 
napokon za víťazný vybrala projekt nového múzea 
v Berlíne z ateliéru david chipperfield architects v spolu-
práci s julian harrap. 

putovná výstava približuje 45 vybraných projektov 
s asi 20. ďalšími nomináciami z rakúska. 

miesto konania: architekturcentrum Wien, alte halle, 
mQ, museumplatz 1

výstava potrvá do 8. októbra  2012.
otvorené denne od 10 do 19 h.
vstupné: 7,00 eur (4,50 zľavnené).
informácie: www.azw.at/event.php?event_id=1204

konferencia docoMoMo

archív modernej architektúry.
termín konania: 28. – 29. 9. 2012
miesto konania: rio de janeiro (Brazília).
informácie: http://www.docomomo.org.br/docomemos/
retificacao-chamada-2encontrodocomomo.pdf

z kalendára podujatí Ifla a Efla

kongres Ifla.
krajina v prechode.
termín konania: 5. – 7. 9. 2012.
miesto konania: kapské mesto (južná afrika).
http://www.ifla2012.com/

Ifla konferencia pre oblasť ázie a oblasť 
tichomoria
termín konania: 20. – 22. 10. 2012.
miesto konania: shanghai (čína).
informácie: http://www.2012iflaaprc.com/Front/index_en

jaN kotĚra
ohlasy lidového umění.  
Po stopách moderny

jan kotěra spolu s dušanom jurkovičom sú považovaní za 
zakladateľov česko-slovenskej modernej architektúry. obaja 
ctili ľudové umenie, ján kotěra sa však nechal inšpirovať 
ľudovou tvorbou až počas štúdií u otta Wagnera vo viedni. 

výstava predstavuje tú časť tvorby, kde sa vzťah 
k tomuto umeniu prejavil najviac. 

miesto konania: jurkovičova vila, ulica jana nečase 2, 
Brno-Žabovřesky.

výstava potrvá do 30. novembra 2012.
vstupné: 100,- kč (zľavnené 50,- kč, rodinné 220,- kč)
len na ZÁklade reZervÁcie na http://www.morav-

ska-galerie.cz/jurkovicova-vila/navsteva-vily/rezervace.aspx

v cene vstupného je prehliadka jurkovičovej vily 
s výkladom.

prehliadka sa koná pri účasti jedného prihláseného 
záujemcu avšak maximálne do 15 osôb.

informácie: tel: +420 532 169 501/502,  
jurkovic@moravska-galerie.cz a 

http://www.moravska-galerie.cz/jurkovicova-vila/
navsteva-vily/rezervace.aspx

alfonz Mucha

slovanská epopej

výstava dvadsiatich veľkoformátových obrazov z obdobia 
rokov 1912 – 1926.

výstavu pripravila Galerie hlavního mesta prahy.
výstava trvá do 30. septembra 2012.
miesto konania: veletržní palác, velká dvorana, 

dukelských hrdinů 47, praha 7 holešovice.
vstupné: do veletržního paláca 240,- kč / zľavnené 

120,- kč /, len na slovanskú epopej 180,- kč, držitelia 
kariet opencard a členovia klubu priateľov Ghmp  
144,- kč, deti od 6 do 15 rokov 90,- kč. 

otvorené denne utorok - nedeľa od 10 – 18 h.
informácie: www.ghmp.cz, alice lenská,  

tel.: 224 826 391 alebo e-mail: pr@ghmp.cz alice

architekt ladislav rado

kurátor: profesor Peter lizoň

architekt ladislav rado sa narodil v čadci, architektúru 
vyštudoval na čvut v prahe. pred nacistickou okupáciou 
emigroval z československa. v roku 1945 založil v usa 
spoločný ateliér s českým emigrantom, rodákom z kladna 
antonínom raymondom. s jeho menom sa spája rad 
významných diel v usa a v japonsku. na slovensku je 
známe najmä jeho spoluautorstvo na niektorých význam-
ných stavbách: gymnázium v martine, kúpalisko Zelená 
žaba v trenčianskych tepliciach. americká odborná i laická 
verejnosť ho vnímala ako „veľkého, starého muža americ-
kej kultúry“. v Galérií spolku architektov slovenska bola 
výstava inštalovaná v roku 2011.

termín konania v usa: 28. 8. – 21. 10. 2012
miesto konania: the american institute of architects, 

1735 new Your avenue, nW, Washington dc 20006,  
usa.

následne výstavu reinštalujú vo veľvyslanectve 
slovenskej republiky vo Washingtone. v rodisku autora,  
v čadci, sa budú môcť s výstavou zoznámiť návštevníci  
od 24. septembra 2012.

z kalendára podujatí uIa

13. ročník Bienále architektúry
termín konania: 28. august – 25. november 2012
miesto konania: Benátky (taliansko)
informácie: http://labiennale.org/it/home.html

svetové fórum na tému: urbanizmus
termín konania: 1. – 7. 9. 2012
miesto konania: Naples (taliansko) 
informácie: http://www.unhabitat.org/categories.asp?ca-
tid=672

3. globálna konferencia na tému: Priestor 
a mesto
termín konania: 3. – 6. 9. 2012
miesto konania: oxford (veľká Británia)
http://www.inter-disciplinary.net/critical-issues/ethos/spa-
ce-and-place/call-for-papers/ 

4. ročník medzinárodnej konferencie: 
harmonizácia medzi architektúrou a prírodou
termín konania: 5. – 7. 9. 2012 
miesto konania: kos (Grécko) 

traNsEd 2012
13. ročník konferencie na tému: Mobilita a preprava 
seniorov a ľudí s telesným postihnutím
termín konania: 17. – 21. 9. 2012
miesto konania: New delhi (india) 
http://www.transed2012.in/

festival architektúry – juhoafrická republika
termín konania: 20. – 24. 8. 2012
miesto konania: cape town (severná afrika) 
http://www.architectureza.org/aza2012

Bienále architektúry –severná amerika
termín konania: 26. – 28. 8. 2012
miesto konania: Mendoza (argentína)
http://www.bas2012.com.ar/bas_2012/Bienal_de_
arquitectura_sudamericana_-_mendoza_2012.html

8. ročník Bienále architektúry fcaa
termín konania: 27. – 30. august 2012
miesto konania: Bridgetown (Barbados) 
http://fcaabiennale2012.com/

zasadnutie výboru uIa
termín konania: 29. – 30. 8. 2012
miesto konania: tbilisi (Gruzínsko) 
uia Bureau meeting

súťažná prehliadka realizovaných stavieb

grand prix architektů

Národní cena za architekturu 2012

v tomto roku účastníci súťažili v kategóriách: novostavba; 
architektonický design, drobná architektúra; krajinárska 
architektúra a výtvarné dielo v architektúre a záhradná 
tvorba; interiér, výstavníctvo, scénografia; rodinný dom; 
urbanizmus; rekonštrukcia. porota rozhodovala v zložení: 
macjej hawrylak (poľsko); andrea klimková (slovensko); 
paul katzberger (rakúsko); ian Bogle (veľká Británia);  
petr kratochvíl (česko).
cenu Grand prix architektů 2012 získali autori: miroslav 
cikán, pavla melková / mca atelier s.r.o., spoluautori: 
peter Buš, pavel košťálek za „revitaliZace Bastionu  
u BoŽích muk, praha 2“ v kategórii novostavba.

Z hotnotenia poroty: ...revitalizace Bastionu u Božích muk 
je cenným příkladem kultivovaného a citlivého obnovení 
zapomenutého prostoru dlouho zanedbávané lokality. 
splňuje bohatě kritéria několika kategorií – rekonstrukce, 
krajinné architektury, zahradní tvorby, drobné architektury, 
interiéru a městského mobiliáře. na stávajícím pozemku 
byl navržen objekt malé kavárny s galerií pro odpočinek  
a pořádání společenských aktivit. klidná dispozice 
vytvořených objektů implementovaných do fortifikačního 
charakteru místa přirozeně komunikuje s upraveným teré-
nem. stoupání chodníku a rampy podporuje vnímání nád-
herných výhledů na město, nabízí duši pocit otevřenosti  
a lehkosti. je vskutku pozitivním příkladem implementace 
veřejného prostoru do stávajících struktur města.
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