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Michal Kravčík
Prial by som si, aby pri našich domoch
v roku 2011 vyrástli dažďové záhrady,
do ktorých sa budú zbierať tie dažďové
vody z našich striech, ktoré prispievali
k povodniam. Namiesto povodňovej
traumy môže každý z nás byť obohatený
o niečo, čo prináša radosť z príjemného
prostredia.
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Ľudovít Jendreják
Vítkovice presadili svoje požiadavky
a spolu s kolektívom: prof. J. Lacko,
L. Kušnír, I. Slameň, prof. A. Tesár
vypracovali a zrealizovali najkrajší
a najatraktívnejší most na celom toku
Dunaja. Avšak za akú cenu?

14
Ľudmila Mičinská
Písané dejiny sa dajú prepísať,
aj architektúru možno prispôsobovať
novým účelom, avšak dobrá architektúra
zostáva aj naďalej dobrou – dôkazov
je veľa. Takým je aj internát Lafranconi.

Wolf Prix - Coop Himmelblau realizoval nový Evanjelický kostol
v rodnom Hainburgu. Stojí na mieste kostola Sv. Martina z 13. storočia
v historickom jadre mesta. Prix obdivuje La Tourette. Kostol zastrešil
trojitým kovovým svetlíkom, ktorý vyjadruje trojjedinnosť.
Antikorová veža so zvonicou stojí samostatne pred vstupom.
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svoju históriu v kontexte slovenskej kultúry a má aj rešpekt u našich zahraničných partnerov. Symbolizuje kontinuitu
našej architektonickej minulosti so
súčasnosťou.

K veci...
Cena Dušana
Jurkoviča 2011

Výnimočným ocenením celoživotnej
tvorby je Cena Emila Belluša. Tohto
roku Prezídium Spolku architektov
Slovenska vyberalo zo štyroch kandidátov. Na základe hlasovania rozhodlo
Cenu Emila Belluša 2011 udeliť profesorovi Rastislavovi Janákovi in memoriam.

Nezabudli ste? Je čas predkladať
návrhy na Cenu Dušana Jurkoviča 2011
Blíži sa leto, končí sa prvý polrok
a po dovolenkách sa pozornosť Spolku
architektov Slovenska sústreďuje na
mapovanie a bilancovanie architektonickej tvorby, ktoré tradične vrcholí
v závere roka udeľovaním cien.
Napriek tomu, že analytici konštatujú aj naďalej ďalší pokles rozvoja
stavebníctva, predsa sa len núka
otázka, či sa ešte prejavia zostatky
stavebného boomu z minulých rokov
v nomináciách na ceny. Neočakávame
nijaké veľké prekvapenia. Slovensko
je malé a o dobrých realizáciách sa
chýr šíri rýchlo.
Očakávame, že v zmysle štatútu
využijú aj tohto roku laureáti Ceny
Dušana Jurkoviča svoje právo predložiť
návrhy na Cenu Dušana Jurkoviča,
rovnako aj predsedovia našich spolkových združení a členovia prezídia
SAS. Cena Dušana Jurkoviča je pre
slovenskú architektúru symbolom
jej najlepších tradícií a súčasne aj

Vlastnú vilu Dušana Jurkoviča postavili v roku 1906 v Brne –
Žabovřeskách. Po rekonštrukcii ju otvorili pre návštevníkov
v apríli 2011.

tradičným reprezentantom našej národnej kultúry.
Pohľad na vlaňajšie nominácie
potvrdzuje zodpovedný a náročný
výber i dôstojnú reprezentáciu súčasnej
tvorby. Aj predchádzajúca cena pre
Digital Park v Bratislave. Osvedčený
a nezávislý systém práce medzinárodnej poroty vo viacerých aspektoch dáva
záruky hľadania nových ideí a domácimi pomermi nezaťažených pohľadov
na tvorbu. Jurkovičova cena rozhodne
nepatrí do šoubiznisom modelovaného
systému udeľovania cien. Vo vzťahu
k nej považujeme rozličné úvahy
o inflácii architektonických cien
za irelevantné. Táto cena má už

V súčasnosti sa predkladajú aj návrhy
na Cenu prof. Martina Kusého. Aj tu
sa už rysujú nádejní favoriti, no aj
tak porota nebude mať jednoduchú
prácu, pretože vyšli mimoriadne knihy.
Systém cien udeľovaných Spolkom
architektov Slovenska je stabilný
a schopný reflektovať súčasné dianie
v architektonickej praxi. Konfliktná
situácia okolo českej Grand Prix pre
nás určite nie je návodom ako diskutovať, vysvetľovať, zbližovať a napokon
aj riešiť prípadné rozdiely v názoroch
na oceňovanie architektonickej tvorby.
Máme jasný cieľ – cieľom Spolku
architektov Slovenska je garantovať
vysokú úroveň a kultúrno-spoločenskú
prestíž udeľovaných cien.
R edakc i a

Vinársky komplex IN VINO, Modra. Autori: Kalin Cakov,
Emil Makara, Ján Obušek, Metodiy Monev, Miloš Ďuračka.
Cena Dušana Jurkoviča 2010 – nominácia

INNER City Residence, Bratislava. Autori: Roman Halmi,
Peter Jurkovič, Lukáš Kordík, Števo Polakovič. Cena Dušana
Jurkoviča 2010 – nominácia

Polyfunkčný dom VELES, Bratislava. Autor: Norbert Šmondrk
Cena Dušana Jurkoviča 2010 – nominácia

Pamätník obetiam holokaustu, Bánovce nad Bebravou. Autori:
Anna Pernecká, Ján Pernecký, Bohuslav Pernecký. Cena Dušana
Jurkoviča 2010 – nominácia
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Architektúra
a spoločnosť
POH Ľ A D

Modré zlato
znamená život
Milí priatelia architekti, pozývam vás
všetkých na spoluprácu na našej spoločnej ochrane pred povodňami, suchom
a klimatickou zmenou. Vytvorme novú
tvár našich miest prostredníctvom vodnej
architektúry.
K histórii našich obcí patrili aj nepísané zákony, že sme sa o vodu starali
ako o oko v hlave. Preto je výzvou pre
nás všetkých prinavrátiť do našich miest
a obcí túto zašlú kultúru, pretože voda
je zrkadlom kultúry človeka.
Potrebujeme, aby našimi obcami
pretekala čistá priezračná voda, pretože
voda je modrá niť života a prináša čisté
vzťahy medzi ľudí a šľachetnosť v správaní človeka.
Na to, aby sa tak stalo, potrebujeme
do nášho života vnášať novú kultúru
vody. Nová kultúra vody znamená
akceptovať zásadu nechaj dažďovú vodu
tam, kde padne. Ak budú pribúdať plochy po celom Slovensku, na ktorých
bude spomínaná zásada platiť, budeme
mať menej povodní i krajinu bohatšiu
na modré zlato, o ktoré sa v iných častiach sveta vedú vojny.
My však máme veľmi poškodenú
krajinu. Máme mechanizmami rozbrázdené lesy, ktoré sa v čase dažďov stávajú jarkami. Máme poškodenú poľnohospodársku krajinu. V čase dažďa sa
správa ako strecha, po ktorej všetko
stečie. Pestujeme „betónovú kultúru“
v mestách a obciach, čím prispievame
k dramatickému rastu povodňových
rizík.
Nová kultúra vody pre intravilány
miest a obcí znamená odkanalizovanú
dažďovú vodu udržiavať v urbánnych
zónach, aby nasycovala pôdu, ochladzovala urbánnu pretvorenú krajinu,
vracala sa do vodného cyklu a neprispievala k povodňovým rizikám. Viac
zadržanej vody v intravilánoch miest
a obcí znamená príjemnejšie a zdravšie
prostredie pre ľudí, viac harmónie
i tolerantnejších vzťahov s príjemnejším
chladom v neznesiteľných letných horúčavách. Architekti, inžinieri, územní
plánovači, vodohospodári, vnášajte do
našich miest vodnú architektúru, niečo,
čo môže prilákať spoznávať Slovensko
práve cez vodné inovácie – keď iné krajiny budú viac vysušované, Slovensko
môže byť vzácnou klimatickou oázou
na mape Európy.
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Svet čelí množstvu globálnych
problémov, medzi ktoré patrí problém
klimatickej zmeny. Možno práve projekty, ktoré mestá a obce dnešným
dňom štartujú, sú skvelou príležitosťou
pre slovenskú vedu a výskum získať
odpovede, ktoré svet hľadá.
Každý občan je závislý od vody.
Prinavrátenie zodpovednosti človeku
za stav vody v prostredí, kde žije, je veľkou výzvou pre občiansky sektor mobilizovať spoločnosť za presadenie novej
vodnej kultúry. Prial by som si, aby pri
našich domoch v roku 2011 vyrástli
dažďové záhrady, do ktorých sa budú
zbierať tie dažďové vody z našich
striech, ktoré prispievali k povodniam.
Namiesto povodňovej traumy môže
každý z nás byť obohatený o niečo, čo
prináša radosť z príjemného prostredia.
M i c h a l K r av č í k
Ing. Michal Kravčík, CSc., je predsedom mimovládnej organizácie Ľudia a voda. Aktívne vyjadruje názory o novom globálnom programe vodného cyklu na kontinentoch, prináša adekvátne
riešenia. Je držiteľom prestížnej Goldmanovej
environmentálnej ceny. Práca jeho organizácie
Ľudia a voda bola tiež ocenená niekoľkými
významnými cenami. Doma sa mu podarilo,
napríklad zastaviť nezmyselnú výstavbu priehrady na Tichom potoku, dostať časť svojej
agendy na udržanie vody v krajine do vládneho
programu, zhromaždiť okolo seba široký okruh
spolupracovníkov a podporovateľov. Vydal
viacero publikácií o vode.

Svetovo uznávaný odborník na
vodu v prírode Michal Kravčík
o tom, prečo už niet na čo čakať
v zodpovednej starostlivosti
o vodu:
 Všetka dažďová voda z miest je
odkanalizovaná dažďovou kanalizáciou.
Podľa odhadov každým rokom je odkanalizovaných z území miest a obcí
Slovenskej republiky asi 100 000 000 m3
dažďových vôd, ktorá v čase sucha na
Slovensku chýba. Príčinou tohto stavu
je, že v minulosti sa navrhli a naďalej sa
navrhujú pri výstavbe spevnených plôch
po celej Európe dažďové kanalizácie,
ktoré odvádzajú dažďovú vodu z územia

mesta, čím spôsobujú jeho vysúšanie.
Tým má mestské prostredie vyššiu tepo
lotu oproti okolitej prírode o 3 – 5 C
v čase letných horúčav (čo znamená
zmenu urbánnej klímy a zhoršenie kvality života pre občanov).
 Odkanalizované, zabetónované
a vysušené mestské prostredie prispieva
k vyšším povodňovým vlnám v povodí
riek. Podľa výskumov v zahraničí dosahujú povodňové prietoky z urbánnych
prostredí 3 – 4 násobok vyšších povodňových prietokov oproti pôvodným –
pri tých istých zrážkových úhrnoch.
Odkanalizované mestské dažďové
vody prispievajú k povodňovým vlnám
a ohrozujú obce po toku smerom nadol.
Doterajší systém budovania kanalizácie
na odvádzanie dažďovej vody neakceptuje princíp solidarity so susednými
sídlami smerom po prúde i proti
prúdu.
 Presušené mestské prostredie zhoršuje kvalitu života pre ľudí, spôsobuje:
vysoké teploty v letnom období, nižšiu
vlhkosť ovzdušia, vyšší výskyt alergénov v ovzduší. To má negatívne dosahy
na zdravotný stav občanov žijúcich
v mestskom prostredí. Mestské zelené
plochy trpia suchom a sú v permanentnom strese z nedostatku vody.
 Riziká zmeny mikroklímy – fenomén
alergických ochorení v urbánnych pro
strediach – súvisí s presušeným prostredím a nízkou vlhkosťou ovzdušia a v pe
ľových obdobiach akýkoľvek pohyb
v prostredí víri peľové zrná, ktoré vdychujú naše deti.
 Mestské vysušené prostredie taktiež
pôsobí ako horúca platňa s výstupnými
termodynamickými prúdmi v čase leta
a v interakcii s okolitým horským lesnatým a chladnejším prostredím spôsobuje vyššiu tvorbu zrážkovej činnosti
v okolitých horských regiónoch. Tento
fenomén vytvára väčšie riziká vzniku
extrémnych prívalových dažďov
a následných povodní, ktoré ohrozujú

nielen horské údolia, ale aj samotné
mestské prostredie.
 V minulosti sa mestská kanalizácia
technologicky riešila na odvádzanie
dažďových i odpadových vôd v jednej
kanalizácii. Takto sú vybudované všetky
mestá na Slovensku i v strednej Európe.
Tento systém je napojený na mestskú
čistiareň odpadových vôd. V bezdažďovom období čistiareň funguje v zmysle
spracovaných technologických postupov čistenia odpadových vôd. V čase
prívalových dažďov sa dažďová voda
mieša s odpadovou a čistiareň kapacitne nestačí – čiže odpadové vody
tečú v čase povodní do riek, čo je
v rozpore s rámcovou smernicou
EÚ o vode.
 Každý vlastník budovy a spevnenej
plochy platí vodárenskej spoločnosti
za odkanalizovanie dažďovej vody.
Ročne občania Slovenska zaplatia
asi 100 miliónov eur. Pri zmene
manažmentu dažďovej vody na území
svojich budov môže každý vlastník
zrealizovať projekty, napríklad zbierania
a využívania dažďových vôd na svoje
potreby.
 Vplyv globálnych a regionálnych klimatických zmien významným spôsobom
zvyšuje riziká zhoršovania mestského
životného prostredia. Tým, že v mestskom prostredí chýba viac vodných
plôch (voda ako termoregulátor aj estetický prvok mestského prostredia),
stráca mesto svoju atraktívnosť s príjemnejším, chladnejším prostredím.
To bude mať významný vplyv na kvalitu
života občanov.

Rozhovor

Chceme prebudiť
verejnosť
Za projektom urbanE.T. (čítaj
urbanity) stoja študenti priesto
rového plánovania Slovenskej
technickej univerzity v Brati
slave. V rozhovore predstavili
svoje veľmi zaujímavé, pod
netné a v mnohých smeroch
u nás aj dosiaľ nevšedné akti
vity zamerané na mestotvorné
aktivity.
Povedali o sebe:
„Sme skupina siedmich poslucháčov
na Slovensku mladého odboru
priestorové plánovanie na Slovenskej
technickej univerzite v Bratislave.
Sme mladí, zapálení a nie sme apatickí k veciam, ktoré sa dotýkajú nás
všetkých. Aj napriek diplomovému
ročníku sme našli v sebe dostatok
entuziazmu na realizáciu projektu
urbanE.T. Hľadali sme spôsob ako
svoje vedomosti a schopnosti nadobudnuté na akademickej pôde zúročiť
a pretransformovať do praxe. Zároveň
sa nám žiadalo dotvárať prostredie
našich miest a obcí krajším a zmysluplnejším spôsobom. Preto sme sa
rozhodli, že pre nami vytýčené ciele
je optimálnym riešením založiť
občianske združenie s rovnomenným
názvom urbanE.T. a pustiť sa do
práce. Sami neprinášame do života
municipalít novú kvalitu, no chceme
byť impulzom, ktorý bude ľudí motivovať si túto kvalitu vytvárať.“
Čo viedlo skupinu mladých ľudí
k tomu, aby sa zamysleli nad
„vecami verejnými“ a rozhodli
sa o nich diskutovať? Čo od toho
očakávate?
V prvom rade to bola potreba realizovať sa, ukázať kreativitu a pomáhať
robiť veci správne a lepšie. Pre túto
snahu sme si zvolili ako objekt práve
mesto. Aj preto, že sme študenti
priestorového plánovania a do problematiky vidíme a máme k nej čo povedať.
Mesto a jeho priestory sú odjakživa mie
stom na priame prejavenie názorov,
skúseností, kontaktov, a dá sa povedať,
že je to javisko, na ktorom sa odohráva
dráma bežného života. Práve pre tieto
unikátne vlastnosti, na ktoré sa v súčasnosti zabúda a nekoncepčným plánovaním sa likvidujú, sme sa rozhodli ukázať
ľuďom mestotvorné procesy z každého
uhla. Vzbudiť u nich záujem o participáciu, pretože mesto je tu pre ľudí, a nie
pre ekonomické záujmy nadradených

urbanART – výstava v Liptovskom múzeu

skupín. Naše verejné priestory sú tiež
v zanedbanom stave a obyvatelia už
dávno zabudli na ich nesmierny kultúrny, spoločenský a edukačný potenciál. Majú jednu zvláštnu vlastnosť,
a tou je verejnosť. Sú naozaj verejné
a všetko, čo sa v nich udeje alebo do
nich zasiahne, je „vec verejná“. Dnes je
akútna potreba ich koncepčne transformovať a zamyslieť sa nad ich budúcnosťou, a teda aj nad budúcnosťou mesta.
Preto sme sa rozhodli s nimi pracovať,
diskutovať o nich s laickou a zainteresovanou verejnosťou, a byť akýmsi mediátorom medzi týmito dvoma skupinami.
Očakávame od toho zvýšené povedomie

urbanART – expozícia v galérii Ľ. Fullu

a záujem obyvateľov o účasť na plánovacích procesoch, o udržateľné riešenia
problémov, zapojenie sa obyvateľov
do vytvárania a využívania verejných
priestorov a predovšetkým chceme
vrátiť mesto späť do rúk obyvateľov.
Ako by ste charakterizovali hlavnú
ideu projektu?
Ide o kultúrno-sociologicko-komunitný projekt, ktorý pracuje s témou
mesta ako so živou štruktúrou a organizmom. Synergicky sa venuje architektúre, urbanizmu, ako aj modernej spoločnosti v nej, čím môžeme definovať
nielen platformu sociálneho a kultúr-

neho života v našich mestách a obciach,
ale zároveň aj našu hlavnú ideu. Projekt
urbanE.T. si za cieľ kladie deklarovať
verejnú povahu verejných priestorov.
Snaží sa systematicky a dlhodobo poukazovať na možnosti ich tvorby, ako aj
na pestré formy ich pohodlného využívania či moderného užívania. Navyše,
v zmysle posilňovania všeobecného
povedomia o problematike tvorby miest
sa projekt pokúša vtiahnuť do tohto procesu tiež laickú verejnosť a zmysluplne
tak pracovať s verejnou mienkou.
Možností je veľa, urbanE.T. ich chce
sprostredkovať.
Koho predovšetkým chcete oslo
viť? Konkrétne ako?
Tak ako je komplikované konkretizovať konečných užívateľov verejných
priestorov, tak je pomerne nejednoznačná i cieľová skupina, ktorú chceme
osloviť. Do procesu ich tvorby a využívania vstupuje množstvo subjektov,
kde sa my sami snažíme vystupovať
ako spomínaný mediátor. Usilujeme sa
využívať verejnú mienku na budovanie
atmosféry vzájomnej dôvery medzi
obyvateľmi a mestom, čo v konečnom
dôsledku vytvára silnú identitu.
Myslíme si, že len na základe dobrých
vnútorných vzťahov možno udržateľne
vytvárať pozitívny imidž. Navyše dnes,
keď vývoj našich miest a obcí smeruje
k ich autoprofilácii, nie je vhodné zanedbávať aktuálne trendy. Nakoľko zo
sociologického hľadiska stojíme na
prahu postindustriálnej a vedomostne
založenej spoločnosti, považujeme za
nevyhnutné voliť rôzne inovatívne prístupy. Zvyšuje sa tak nielen geografická,
f ó r u m a r c h it e kt úry
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urbanEDU – konferencia a členovia uET Jana Jonasová a Matúš Bizoň predstavuju projekt

urbanTRIP alebo prechádzka mestom s odborným výkladom architekta

urbanEDU – prof. Kováč a Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

urbanART – expozícia v galérii Ľ. Fullu

ale aj sociálna mobilita, čo má za následok rast hodnôt v širokej verejnosti.
Našimi edukačnými či interaktívnymi
aktivitami sa snažíme kráčať ruka v ruke
so zvyšujúcou sa potrebou sebarealizácie jednotlivcov. Pustili sme sa však do
rozmanitých aktivít, a tak je pomerne
náročné ich dostatočne priblížiť, ale
snažíme sa dať priestor naozaj širokej
verejnosti, rôznym vekovým skupinám

a tiež zapájať odborníkov. Samozrejme,
od cieľovej skupiny závisí aj zvolená
forma a jazyk, akými sa prihovárame.
Začali ste v Ružomberku. Prečo
práve tam?
Dobrá otázka (úsmevy). Na úvod sa
musíme priznať, že počas nášho pôsobenia na akademickej pôde sme sa
Ružomberku už v minulosti venovali

urbanART – inštalácia environmentálnych rybárov na sútoku riek s názvom urbanE.T.
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na ateliérovej tvorbe. Semestrálne práce
sa tak stali odrazovým mostíkom, na ktorých projekt urbanE.T. začal budovať
svoju značku. Zároveň však musíme
dodať, že Ružomberok na uvedenie
nášho projektu plne vyhovuje z demografického, ako aj zo sociálneho hľadiska.
V meste je vysoký podiel mladých ľudí –
študentov Katolíckej univerzity.
Nachádzajú sa tu základná, stredná
i vysoká škola umeleckého zamerania.
Pôsobí tu niekoľko mimovládnych či
neformálnych organizácií, rôzne združenia, cechy a podobne. V neposlednom
rade však cítiť z ľudí v meste nádej alebo
akúsi túžbu veci meniť. Ružomberok tiež
nie je typickým stredovekým mestom
s centralizovaným námestím, kde by sa
ľudia stretávali, kde by sa konali rôzne
kultúrne podujatia alebo kde by sa mohli
konať napríklad demonštrácie... Verejné
priestranstvá sú tu priestorovo rozptýlené, čo mesto vníma ako deficit. Naším
úsilím je sa s týmto fenoménom nielen
vyrovnať, ale považujeme za výzvu hľadať
nové inovatívne riešenia na ich tvorbu či
dôstojné dotváranie. Veríme, že v spolupráci s predstaviteľmi mesta, ktoré nám
vychádza v ústrety, sa nám to v budúcnosti podarí.

Aké aktivity ste teda v Ružom
berku už absolvovali?
Ak si odmyslíme prípravné práce,
kde sme prezentovali naše základné
predstavy a vízie projektu, tak uvedenie
projektu urbanE.T. sa konalo v podobe
jedinečného mestského festivalu od
31. marca až do 2. apríla 2011. Počas
týchto dní sme pripravili dvojdňovú
odbornú konferenciu, na ktorej sa zúčastnili nielen renomovaní odborníci, známe
tváre či zástupcovia tretieho sektora, ale
aj zainteresovaná verejnosť so svojimi
aktivitami. Kultúrny i spoločenský život
v exteriéri mesta obohatili výstavy
a expozície, ale tiež koncerty hudobníkov,
vystúpenia tanečníkov, divadelné predstavenie, show afrických rytmov a niekoľko workshopov. Samozrejmosťou boli
rôzne stretnutia s obyvateľmi a v neposlednom rade všedný pohyb mestom
spríjemnili tiež takzvané urbanGAME,
čiže hry v mestskom priestore…
Dostali ste sa už k vyhodnoteniu
dosahu prvého podujatia? Čo
všetko bolo naplánované a čo
všetko sa podarilo?
Ako sme už naznačili, filozofia projektu urbanE.T. spočíva v jeho dlhodo-

urbanART – vernisáž v Galérii Ľ. Fullu

urbanEDU – konferencia Vnesme kultúru do mesta

bom pôsobení, je teda samozrejmé, že
svoje aktivity monitorujeme a dôkladne
ich vyhodnocujeme. Naše aktivity máme
rozdelené do štyroch blokov, ktoré komplexne pokrývajú naše pole pôsobnosti.
Ide o analógiu názvu nášho projektu,
a teda o bloky urbanEDU, urbanART,
urbanTRIP a urbanGAME. Ako už
vyplýva z názvov, v projekte urbanE.T.
sa venujeme edukačnej činnosti, kultúre
a umeniu, spoznávaniu a znovu objavovaniu, ale aj zábave. Takto štruktúrovanú
a príjemne čitateľnú verziu vyhodnotenia
prvého podujatia v podobe mestského
festivalu máme už uverejnenú na našej
internetovej stránke www.urbanet.sk
s názvom Čo sa v rámci mestského
festivalu vlastne udialo? Odporúčame
zablúdiť na: http://urbanet.
sk/2011/04/12/co-sa-v-ramci-mestskeho-festivalu-vlastne-udialo/.

Nechceme však nikoho presviedčať,
že architektúra a urbanizmus sú vecou
verejnou, pretože ňou bez debaty naozaj
aj sú. Ako už bolo spomenuté, nič
nie je verejnejšie ako napríklad ulica.
Tá sa skladá z architektonických objemov, ktoré sú kompozične umiestnené
v územnoplánovacom nástroji.
Či chceme alebo nie, každý z nás tou
ulicou prejde a nevyhne sa pohľadu
na okolité objekty, zahundraniu nad zle
riešeným peším ťahom alebo ohavnou
novostavbou uprostred krásnych historických mestských štruktúr. Už len týmto
spôsobom sa človek nevedomky zapája
do problematiky architektúry, urbanizmu
a plánovania a dáva najavo svoj názor.
Ak by ho mohol, hoci aj takto laicky
povedať v správnej chvíli a kompetentným ľuďom, takéto chyby by sa nestávali.

Myslíte si, že verejnosť je pripra
vená poskytnúť spätnú väzbu? Ako
nás chcete presvedčiť, že archi
tektúra a urbanizmus sú naozaj
„vecou verejnou“?
V súčasnosti sa verejnosť začína
prebúdzať a objavovať svoje práva
a možnosti. Dlho sme boli pod tlakom
plánovania socialistického režimu, ktorého výsledky, či už v podobe urbanizmu, architektúry alebo hospodárstva,
v nás zabíjali kreativitu, chuť prezentovať sa alebo aktívne zúčastňovať na
veciach verejných. Ťažko povedať, či sa
nám ešte podarí pracovať s väčšinou,
ktorá toto obdobie zažila a získať od
nich spätnú väzbu. Každopádne vyrastá
nová generácia ľudí, ktorým životný
priestor nie je ľahostajný, nehovoriac
o svetlých výnimkách rozhľadenej
a uvedomelej staršej generácie, ktorú
sme mali to šťastie stretnúť a spoznať.
Spätná väzba od týchto ľudí je viac ako
poznateľná. Majú chuť a vôľu zapájať sa,
byť aktívnym prvkom, a my sa im zo
všetkých síl snažíme sprostredkovať
nové informácie, dať im priestor na realizáciu a spolu tak robiť mesto krajším
miestom na život.

urbanART – vernisáž v Galérii Ľ. Fullu

Hovoríte o dlhodobom projekte.
Čím a kde najbližšie plánujete
osloviť verejnosť? Na čo sa
môžeme tešiť v budúcnosti?
V spolupráci s mestom
Ružomberok je naplánované verejné
vyhodnotenie mestského festivalu
v Ružomberku spojené s filmovou
projekciou. Premietnu hneď dva filmy,
ktoré dokumentárnym okom kamery
zachytávajú priebeh a organizáciu
festivalu. Vyhodnotenie, spolu s verejnou diskusiou, sa uskutoční 20. júna
od 16. hodiny v kine Kultúra počas
Dní mesta Ružomberok 2011. Tiež
chystáme niekoľko ďalších intervencií
vo verejných priestoroch Ružomberka,
o ktorých zatiaľ nebudeme prezrádzať
podrobnosti, aby sa ľudia mohli
viac tešiť. Môžeme len spomenúť,
že v rámci urbanE.T. chystáme

podprojekt s názvom Learn by City
alebo budeme pokračovať v naštartovanom cykle mestských zásahov.
Tu by mohlo byť, kde nebudeme len
upozorňovať na vzniknuté problémy
či ich kritizovať, ale ich aj priamo
bezprostredne riešiť. V neposlednom
rade chystáme budúci ročník festivalu
urbanE.T., ktorý plánujeme realizovať
prípadne opäť v Ružomberku, no radi
by sme k nemu pridali aj ďalšie mesto
tak, aby naše aktivity prebiehali
v dvoch mestách. Samozrejme,
sme pripravení aj pružne reagovať
na rôzne podnety, ktoré prinesie
už sám život.
Za rozhovor ďakuje
B e ata V r zg u l o v á

Foto: urbanTEAM
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Predstavujeme

Revitalizácia
výrobnej haly
Cukrovaru
v Trnave
Autor: Peter Žalman
Výmera areálu cukrovaru: 25 ha
Pôdorys haly: 90 x 45 m
Výška haly: 22 – 27 m
Plocha: 4500 m2
Stupeň realizácie: jar 2011 – Štúdia
Trnavský cukrovar je už temer celé desaťročie predmetom pokusov na zmenu funkcie. Niekoľko investorov sa vystriedalo
s návrhmi na zástavbu najmä voľnej
plochy v priamej väzbe na hlavnú pešiu
os historického centra – Štefánikovu ulicu.
Atraktívna revitalizácia
Revitalizácia Cukrovaru v Trnave je obľúbenou témou aj pre študentov Fakulty
architektúry v Bratislave. Symbióza historickej a novej, revitalizovanej zástavby bola
aj témou medzinárodného tímu odborníkov v projekte EcoCity, ktorý sa zameral
najmä na dopravný aspekt nového urbanistického riešenia.
Dominantné sú štyri budovy, ktoré
zapísali do zoznamu nehnuteľných
kultúrnych pamiatok. Najrozsiahlejšia
je Výrobná hala. Ako sa v oceliarni
povie: tu sa tavila oceľ, tak tu sa varil
cukor. Dnes verejnosť vníma mohutnú
budovu z okolitých ulíc. Vnútro budovy
je aj po odstránení technológie
monumentálne a pri slnečnom osvetlení
cez horné strešné svetlíky nesmierne
sugestívne.
Čas developerov pre neobmedzenú
výstavbu objektov na zelenej ploche sa
pominul a Cukrovar čaká na nové idey.
Zástupcovia Kauflandu na prvý pokus
tiež chceli umiestniť klasickú „plechovicu“
na voľnej ploche pri Kalvárii. Kto však
vkročí do budovy výrobnej haly, je unesený jej merítkom, veľkolepým vnútorným
priestorom. Tak sa stalo, že majiteľ haly
a Kaufland sa dohodli, že skúsia variant
prestavby haly s ponechaním časti jestvujúcej konštrukcie a s využitím celého
objemu haly – prípadne tiež pristavenej
kotolne.
Prvý variant objemovej štúdie som
riešil tak, aby som maximálne využil
priestorový efekt, potenciál dnešnej haly.
Prevádzka Kauflandu je na prízemí a na
poschodí budú ďalšie obchodné prevádzky. Podlažie má tvar podkovy, takže
návštevník pri vstupe bude vidieť aj
strechu so svetlíkmi.
Stretnutie s novým primátorom mesta
riešilo popri náplni tretieho podlažia
(možno mediatéka, určite kultúrno –

8

fórum archit ek tú ry
3/2011

spoločenská funkcia) aj doplnenie dopravného skeletu v citlivej polohe nového
nákupného centra pri základnom dopravnom okruhu mesta okolo historického
jadra. Mesto nedávno odovzdalo novú
okružnú križovatku pri severnej hranici
Cukrovaru (areál má výmeru 25 ha)
s väzbou na Cukrovú ulicu. Majiteľ
vytvorí popri revitalizácii haly a jej okolia
nové severne – južné prepojenie Škrobá
rovej ulice s Cukrovou. To umožní pohyb
motorových vozidiel aj mimo dnešnú
základnú komunikačnú sieť, ktorá je
preťažená (situácia).
Premena haly
Pôdorysné rozmery haly sú 90 x 45 metrov, pričom vnútro je rozdelené tak, že
35 metrov pri severnom štítovom múre
do mesta bolo pristavané v roku 1926.
Pôvodný Cukrovar bol menší. Výška haly
je rôzna – od 22 do 27 metrov. Južná pristavaná časť má hustejšiu osnovu oceľových stĺpov a sú tu i ponechané artefakty
pôvodnej technológie. Pred tromi rokmi
majiteľ odstránil z interiéru väčšinu oceľových konštrukcií. Cukrovar počas 20. storočia prešiel niekoľkými doplneniami,
zmenami, čo sa odrazilo na vrstvení oceľových prídavných konštrukcií, takže dnes
je pomerne zložité identifikovať pôvodné
oceľové stĺpy a výstuhy.
Popis pri zápise do Zoznamu nehnuteľných pamiatok SR neobsahoval podrobnosti o interiéri, zaznamenal stav fasád.
To je pre návrh priaznivé – umožňuje
rozsiahlejšiu výmenu oceľových vrstvených či poškodených prvkov, ale cesta
investora a architekta je maximálne zachovať genius loci domu – haly. Aj v prípade
odstránenia staršieho prvku z nefunkčnej
konštrukčnej schémy sa pokúsia mu
nájsť nové miesto v novej dispozícii.
Návrh uvažuje o lokalizácii predajne
Kaufland so vstupom zo severu kde
je navrhnuté nadzemné parkovisko.
Zásobovací dvor je navrhnutý zo západu.
Tam je kotolňa, ktorá bude premenená
na skladovacie zázemie veľkopredajne.
K dispozícii je vyše 4500 m2 plochy.
Vstup do Galérie, ktorá sa nachádza
na 1. nadzemnom podlaží je z juhu –
od mesta, zo Šrobárovej ulice.
Pri južnom štítovom múre, v novšej
časti objektu sú eskalátory a prenajímateľné predajne sú rozmiestnené popri
obvodových múroch tak, aby zostal
stredový priehľad na strešný väzníkový
priestor.
Spolupráca s pamiatkovým úradom
Štandardný Kaufland býva navrhovaný
podľa smerníc, predpisov spoločnosti.
Objekt v Trnave treba upraviť podľa konkrétnych podmienok pamiatkovo chráneného objektu. Prvá úvaha majiteľa i architekta bola vymeniť schátralú strechu,
väzníky aj stĺpy. Strechu nemožno pone-

chať v pôvodnej poškodenej skladbe, ale
oceľové stĺpy možno repasovať a zväčša
zachovať. Hala má päť rôznych profilov,
rezov, výšok. Predajný priestor si vyžaduje
variabilnú, veľkorozmerovú univerzálnu
plochu. Rôzne obdobia, prestavby, poznačili aj fasády objektu. Dnešný stav okenných výplní nie je pôvodný. V spolupráci
s Pamiatkovým úradom Trnava bude
navrhnutý stav, ktorý bude najbližšie
k pôvodnému výrazu budovy – zobrazeniam zo začiatku 20. storočia.

Prezentovaný stav je z jari 2011 – stupeň Štúdia. Investora čaká ešte dlhá cesta,
rokovania s užívateľmi, mestom a najmä
bankami. Rekonštrukcia je vždy časovo
i finančne náročnejšia ako výstavba na
zelenej lúke. Azda sa nám podarí malý
zázrak a dokážeme zmysluplne zachrániť
a obnoviť industriálnu pamiatku. Nákupné
centrum v historickej budove v takom rozsahu – to je téma u nás úplne nová.
AUTOR
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Zo sveta

Architektúry
V Seville dokončili
novú ikonu európskej architektúry
Kto nebol v Seville nevie čo je zázrak
To hovorilo príslovie o hlavnom meste Andalúzie v minulých storočiach a platí to aj dnes.
Sevilla má za sebou bohatú históriu, veľa oslnivých úspechov i hlbokých pádov. Dnes
vidíme prekvitať toto prívetivé, usmievavé vyše sedemstotisícové moderné mesto nielen
z bývalého minaretu, teraz katedrálnej veže Giraldy, ale aj z promenády na streche novej
dominanty mesta Metropol Parasol.
Pri prvom pohľade na monumentálnu drevenú štruktúru vytvárajúcu akési „parasol“
nad námestím De la Encarnacion sa vám nadlho zastaví dych. Architekti z ateliéru
Jürgen Mayer H. s inžiniermi od Owe Arupa tu vytvorili organickú najväčšiu drevenú
konštrukciu na svete – 150 x 75 metrov. Vo výške až 28 metrov nad námestím sa tiahne
tento protislnečný „parasole“. Približne 5000 metrov štvorcových drevených lamiel
vytvára monumentálny oblak s rastrom 1,5 metra tieniaci plochu námestia. Tieň a aj
rosenie sú nutnými predpokladmi pre prežitie vo verejných priestoroch pri vonkajších
teplotách nad 40 stupňov.
Pôvodne chcelo mesto pod trhovým námestím vybudovať podzemné garáže. Po objavení archeologických nálezov bolo potrebné tento zámer zmeniť. Vypísali medzinárodnú
architektonickú súťaž, ktorú vyhral v roku 2004 nemecký architekt Jürgen Mayer H. s inžiniermi Owe Arupa. Koncom apríla 2011 bolo námestie otvorené pre verejnosť. Jeho podzemné podlažie s vykopávkami tvori archeologické múzeum. Na prízemí zostala tržnica
s reštauráciou. Monumentálnym schodiskom a eskalátormi sa vyveziete na zvýšené
námestie Placa Mayor, kde v príjemnom tieni komunikujú ľudia a 12. mája tam uskutočnili
basketbalový turnaj detských „manšaftov“. Na úrovni nad námestím, v drevenej konštrukcii, sa tiahne 400 metrov dlhá vyhliadková panoráma s kaviarňou nad strechami starého
mesta.
Realizácia námestia v Seville prináša nový typ verejného priestoru, rozvíjajúci
vertikálne rôzne funkcie. Možno to bude príklad novek typológie tvorby námestí.
Sevilla 12. 5. 2011
J. M. Bahna
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Kto všetko je
v kríze bývania ?
Europe and Central Asia
Housing Forum
Fórum bývania Európy
a centrálnej Ázie
V Budapešti sa 4. až 6. apríla 2011 uskutočnilo Fórum bývania Európy a centrálnej Ázie – 1. medzinárodná konferencia
tohto druhu, ktorej cieľom bolo nájsť
spoločné menovatele problematiky bývania a možnej spolupráce. Iniciátorom
a hlavným organizátorom podujatia je
Habitat for Humanity, veľká medzinárodná humanitárna organizácia podporujúca zabezpečenie primeraného bývania
pre všetkých na svete. Jej regionálna
pobočka práve pre Európu a Centrálnu
Áziu sídli v Bratislave, avšak na Sloven
sku samostatnú pobočku nemá. Do organizácie boli prizvané inštitúcie s medzinárodnou pôsobnosťou: Rozvojový
Program Organizácie Spojených Národov
(UNDP), Ekonomická komisia pre Európu
OSN (UNECE) a Medzinárodná federácia
spoločností Červeného kríža a Červeného
polmesiaca.
K bývaniu ako komplexnému problému sa pristupovalo zo štyroch zorných
uhlov, podľa ktorých sa viedli paralelné
diskusie počas programu Fóra: téma
bývania ako politickej agendy, téma
zraniteľnosti bývania, téma bývania po
kritických udalostiach a téma bývania
a ľudského rozvoja. Pritom sa uznáva,
že zlepšovanie bývanie spája sily politické, ekonomické, sociálne s víziou
udržateľnosti a zároveň etický prístup.
Najvýraznejším prínosom tohto rozdelenia bolo nachádzanie protirečení, ktoré
vznikajú keď sa rieši len jeden dielčí
problém bývania. Zároveň sa ukázalo,
že harmónia všetkých zložiek je v praxi
takmer nedosiahnuteľná, najmä preto,
že bývanie je dynamický proces, ktorý
reaguje na stále zmeny spoločnosti.
Slovensko malo na Fóre zastúpenie
v organizácií Člověk v tísni Slovensko.
Autor článku prezentoval projekt Expe
rimentálneho slameno-hlineného domu
pre sociálne slabších v Spišskom Pod
hradí - jeho vyhodnotenie a ďalšie aktivity
organizácie v programe bývania. Na tému
bývania marginalizovaných skupín
obyvateľstva, predovšetkým Rómov vo
vylúčených lokalitách, osadách, ktoré
obdobne ako u nás existujú vo všetkých
krajinách Strednej Európy, vznikla podnetná výmena skúseností. Prezentovali sa
Maďarské výskumy chudoby bývania, príklad zo Srbska o výstavbe sanity v rómskych osadách, mikropôžičkový program
z Kaukazských krajín a mnohé iné.
Príklady z krajín regiónu Centrálnej
Ázie boli obohacujúce z hľadiska kultúrnych a ekonomických rozdielov. Nižšia
životná úroveň východných krajín predstavuje aj zdanlivo hlbšiu chudobu chudobných. Avšak hrozivý štandard bývania
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chudobných je porovnateľný aj napríklad
s rómskymi osadami u nás alebo slumami v afrických mestách. Rozdiely
sú najmä v kultúrnych prejavoch, a teda
aj kultúrneho vnímania prezentovaných
prípadov. Naopak, práve riešenia z týchto
oblastí s nižšou ekonomickou výkonnosťou môžu byť veľmi inšpiratívne.
Všeobecným trendom, ktorý vlastne
aj inicioval vytvorenie fóra, je postupný
presun aktivít rôznych inštitúcií na poli
bývania z terénu do oblasti advokácie
dobrých politík bývania. Humanitárne
a rozvojové organizácie prichádzajú na
to, že mravčou prácou a stavbou niekoľkých domov nikdy nepokryjú obrovské
množstvo ľudí v nevyhovujúcom bývaní.
Práve tlakom na politických predstaviteľov je možná pomalá, ale veľkoplošná
zmena za cenu obrovskej námahy.
Najmä v krajinách v našom regióne –
post sovietskych republík a ich satelitov
– sa nedostatok bývania netýka len ľudí
na okraji spoločnosti, ale širokých vrstiev
obyvateľstva. Masívna privatizácia bytového fondu, typická pre všetky tieto krajiny, privodila stav, kedy štátne nájomné
bývanie takmer neexistuje.
Tejto téme sa venoval napríklad
Magnus Hammar z medzinárodnej organizácie nájomníkov a vo svojej prezentácií spomínal často Slovensko. Spomedzi
európskych krajín je práve Slovensko na
„vedúcich“ priečkach. Podiel nájomného
bývania je niekde okolo 3 % a z hľadiska
dostupnosti bývania sme podľa štatistík
EuroStat medzi najhoršie umiestnenými
krajinami. Priemerný vek odchodu
z rodičovskej domácnosti je 31,4 rokov
u mužov a 30 rokov u žien, čo je európske maximum. Dôvod? Nedostupnosť
bývania. Najrýchlejšie sa osamostatňujú
mladí ľudia v krajinách s vysokým podielom štátneho nájomného bývania:
Švédsku, Fínsku, Holandsku, Nemecku.
Pritom pred dvoma desaťročiami boli
u nás skoro všetky byty štátne.
Iným spoločným fenoménom rýchleho predávania bytov za symbolickú
cenu nájomníkom je neschopnosť týchto
sa o nehnuteľnosti starať. Po dlhých
rokoch socializmu, často bez údržby, sa
nájomníci stali majiteľmi nehnuteľnosti,
ktorá vyžaduje rekonštrukciu. V centrách
miest, kde sa cení lokalita je možnosť byt
predať a odísť.V malých mestách sa však
ľudia ocitajú v pasci, pretože cena ich
bytu v havarijnom dome je príliš nízka
aby si mohli dovoliť presťahovať sa.
Fórum bývania teda nebolo len
o krízových situáciách po prírodných
a technologických katastrofách, o pomoci
ľuďom v chudobe v rozvojovom svete,
u nás, ale aj o otázkach bývania ako
celospoločenskej problematiky. Jedným
zo záverečných odporúčaní Fóra bolo
umiestniť bývanie do stredu pozornosti
európskej politiky a neodsúvať ho za
iné čiastkové priority.
Michal Sládek
(autor je architekt, pracuje na Programe
bývania neziskovej organizácie Člověk v tísni
Slovensko: www.clovekvtisni.sk)

Osudová cesta
Jančárikovcov

Stanislav Jančárik sr.
slovenský architekt v Argentíne
(narodil sa 1905 v Slušoviciach – zomrel
1969 v Buenos Aires, Argentína)
Prax: 1949 – 1963 samostatný architekt
a staviteľ v Buenos Aires
1963 Estanislao Jancarik e Hijo SRL,
Buenos Aires
(Štefan Šlachta o ňom a jeho diele viac publikoval v časopise Fórum architektúry 6/2005).

Hľadanie strateného domova

Kniha
SVET NARUBY
Povojnová skúsenosť, rodičovská zodpovednosť a láska k rodnej krajine i materinskej reči určili martinskému rodákovi
Stanislavovi E. Jančárikovi (*2. 3. 1936)
celoživotný údel exulanta. Jeho transkontinentálne putovanie za dôstojným životom
je podobné tisícom utečencov unikajúcich
pred totalitnými režimami. No jeho opis
autentických udalostí (v prvej časti knihy),
ako aj vízie a krátke výlety do osudov svojich priateľov a známych (v druhej polovici) odhaľujú jedinečný a bohatý vnútorný
svet vlastenca, ktorému spolupatričnosť
k svojim rodákom nevzala ani vzdialenosť,
odluka a čas. Dôsledky na duši utečenca
sú však trvalé. O to vzácnejšie sú jeho
skryté, metaforické otázky nad budúcnosťou rodiny, toleranciou medzi národmi
a existenciou civilizácie.
Hľadanie strateného domova v knihe
poviedok Stanislava E. Jančárika SVET
NARUBY nie je genézou úspechov
a kariéry mladého emigranta, láskavého
manžela a otca, úspešného podnikateľa,
či kultúrneho aktivistu a obetavého činovníka Svetového kongresu Slovákov.
Je symbolickou výzvou k zachovaniu
genetického vzťahu k vlasti, vierou
v dobro, ľudskosť a spravodlivosť.
J á n Fa k l a
vydavateľ knihy Svet naruby

Stanislav E. Jančárik jr.
Stanislav E. Jančárik sa narodil 2. marca
1936 v Turčianskom Svätom Martine rodičom Stanislavovi a Elene rod. Kianičkovej.
Obaja rodičia, príslušníci martinských
rodín, odmalička vštepili svojmu synovi
lásku k domovu a slovenskému slovu,
ktorú si udržal až podnes.

Stanislav E. Jančárik
na pôde SAS
V priestoroch Spolku architektov Sloven
ska sa 17. mája uskutočnilo v rámci
prezentácie knihy Stanislava Jančárika jr.
Svet naruby diskusné stretnutie na tému
Slovenskí architekti vo svete.
Následne pozvali SAS a Úrad pre
Slovákov žijúcich v zahraničí záujemcov
na predstavenie knihy prostredníctvom
prednesenia poviedok z nej Františkom
Kovárom, Tomášom Janovicom a ďalšími
osobnosťami.
Pri tejto príležitosti vyšla vo Vydava
teľstve SAS menšia publikácia mapujúca
osudy Jančárikovcov a ich dielo a príhovor
vydavateľa knihy Svet naruby.

Myslenie
a rozprávanie
o architektúre
Mozog je zázračný orgán; tento najúčinnejší
algoritmický kompresor informácií začína
pracovať vo chvíli keď vstaneme ráno
z postele, a neprestane, pokiaľ nedorazíme
do nejakej oficiálnej inštitúcie.
(Parafráza citátu Roberta Frosta.)

Slovenská televízia odvysielala 24. marca 2011
tematický večer o slovenskej architektúre. Názor na
jeho priebeh, respektíve jeho druhú diskutovanú
tému o súčasnej slovenskej architektúre vyslovil
J. Bahna vo Fórum architektúry č. 2/2011, „...skončila rozhárane“. Na jednej strane voláme po popularizácií a priblížení architektúry (zahrňujúcej aj
urbanizmus) širšej verejnosti, na druhej strane
takúto príležitosť premárnime. Kde sa stala chyba?
Zdá sa, že relácia nebola najšťastnejšie pripravená
a neboli asi primerane pripravení aktéri diskusie
z radov architektov. Pre mňa bolo prekvapením
zistenie, že diskutérom zlyhávala ako by slovná
zásoba k predmetnej téme, ktorú niektorí mimovoľne nahradzovali gestikuláciou. Možno to bolo
spôsobené vedomím nepripravenosti relácie,
možno aj psychickým tlakom z reflektorov v štúdiu. (Zabandážované, chronicky prechladnuté
hrdlo môže byť tiež hendikepom). Mne v relácii
predovšetkým chýbali výpovede skúsených osobností architektúry z reálnej praxe, tribúnov architektonickej obce s nadštandardnou rétorickou
schopnosťou, lebo užitočné teórie o architektúre
a vízie do budúcnosti sa rodia najskôr za „rysovacou doskou“.
Podľa všetkého, na podobnú reláciu v TV sa
treba lepšie a dôslednejšie pripraviť. Otázky treba
asi naformulovať dopredu a vložiť ich do úst
moderátora, na ktoré by si mali diskutujúci architekti odpovede aspoň rámcovo pripraviť dopredu.
Otázka je, či takáto relácia má byť nasmerovaná
do radov architektov, lebo do radov účastníkov
komplexného stavebno-investičného procesu
a predovšetkým investorov, alebo čo najširšej
verejnosti na popularizáciu architektúry a jej
tvorby vo vzťahu k formovaniu životného prostredia (obytného, pracovného, prírodného, atď.).
To, že problematika architektúry u nearchitektonickej verejnosti rezonuje, a že sa relácii nepodarilo dosiahnuť to, čo si pôvodne asi zaumienila,
naznačujú aj telefonáty a maily mojich známych.
So záujmom sledovali reláciu, ale práve jej druhá
polovica v nich vyvolala „zmiešané pocity“ aj
z dôvodu nezrozumiteľnosti niektorých diskusných vstupov a povrchného pomenovania problémov v našom prostredí prípravy, realizácie
a smerovania architektúry.
Myslenie je viazané na reč. Pojmy ako nástroje
myslenia získavame v jazyku. Reč je teda nenahraditeľným médiom nášho myslenia (asi aj jeho hranicou). Čím bohatšia slovná zásoba, tým hlbšia
schopnosť premýšľania a väčšia pohotovosť vyjadrovať sa rečou. Slovnou zásobou dobre vybavený
jedinec je schopný svoje vedomé originálne konanie zdôvodniť aj pomenovať. Keď nemá dostatočnú
slovnú zásobu pre vedomé konanie, nahradiť ho
môže konaním intuitívnym, ak na to má talent.
V takom prípade sa snažia okomentovať alebo
pomenovať jeho konanie pohotoví teoretici
(v politike hovorcovia). Častý jav vo výtvarnej

sfére, keď kvetnaté až nezrozumiteľné expozé
historikov umenia na vernisážach, prehnaným
používaním cudzích slovíčok, dokáže vyraziť
dych aj autorovi vystavovaných artefaktov. Niečo
podobné sa občas deje aj vo sfére architektonickej.
(Človek dokáže byť najmúdrejší len v jednom
jazyku. Tak nech je ním jazyk materinský, ktorý
sme povinní používaním zveľaďovať, ak chceme
ako národ prežiť.) V „Dejinách teórie architektúry“
od Hanno-Walter Krufta je preukázané, že výstižný
a zrozumiteľný názor na dobovú architektúru
dokáže vypovedať len skúsený a kontemplatívny
architekt – projektant, účastný realizácií svojich
architektonických diel. (Mnohí, ktorí nie sú pre
vedomé konanie vybavení dostatočnou slovnou
zásobou a nemajú ani talent na konanie intuitívne,
hľadajú „tretiu“ cestu.)
Dobré ovládanie jazyka umožňuje jedincovi,
teda aj architektovi, nielen rozlet ľudského ducha,
identifikovať nevyhnutné orientačné body, šírku
pohľadu a  potrebnú slobodu pre každé vlastné
rozhodnutie, ale aj formovať svoj program, formulovať k nemu tézy a obhajovať jeho napĺňanie.
Impulzom tvorivosti je vždy sila slova. Každý
v reálnej praxi však musí začať od začiatku, pretože
sediment skúseností sa učením dá odovzdať len
v obmedzenej miere. V napredovaní mu úmerne
pomôže znalosť a schopnosť používania jazyka.
Ukazuje sa však, že úroveň ovládania jazyka (spisovného) má od nástupu „mediálnej civilizácie“
(písal som o nej v čísle 12/2010) vo všeobecnosti
klesajúcu tendenciu, čo sa prejavuje v rétorike aj
u väčšiny súdobých absolventov VŠ, umocnenej
aj slabším návykom etikety. Kde sú kvalitné, aj
keď socialistické, gymnáziá zo 60. rokov minulého
storočia, s pestovaním kultúry jazyka pri výchove
adeptov na VŠ štúdiá? Nechýbajú na FA STU profesori kvalít Belluša, Karfíka, Hrušku, Piffla, Koulu,
Lacka, Alexyho, Ilkoviča, Medeka, Harvančíka
a niektorých ďalších, intelektuálov s bohatou praxou a vysokou kultúrou zrozumiteľnej reči? Ako
chceme potom budovať vedomostnú spoločnosť,
hlásajúcu „ústredím EU“, keď sme kvalitu vyučovania nahradili kvantitou bezobsažných informácií?
(„Ústredie EU“ už vylúštilo kto v nej bude žať
a kto orať a siať?!)
Západná filozofia, zapodievajúca sa v rôznych
dobách všetkými predmetmi bádania, sa snažila
vyriešiť hádanku bytia sveta a človeka v ňom, na
ktorého je od Sokrata predovšetkým upriamená.
Proces tvorby architektúry, postupne priberajúci
stále väčší počet rôznych disciplín k spolupráci,
ovplyvňujúcich jej kreovanie, obdobne v rôznych
dobách rieši základnú otázku prežitia civilizovaného homo sapiens sapiens v spoločenstve na
Zemi, s cieľom dať rozmanitosti jeho sociálno-kultúrno-ekonomických záujmov zmysel („zhmotnením ideí“). Vývoj naznačuje, že prioritným cieľom
architektúry by už nemalo byť len nelimitované
napĺňanie pragmatických zámerov ľudstva, ale aj
ochrana práv matičky Zemi na jej životné prostredie, resp. jej ochrana pred seba zničujúcou činnosťou ľudí. V každej dobe podávala architektúra
na túto základnú otázku vlastnú odpoveď. Mala
by tu byť odpoveď aj tej súčasnej a mala by sa
verejnosti predostrieť ako posolstvo nie ezotericky
abstraktné, ale zreteľne načrtnuté a vo vízii povzbudzujúce k podpore umu, vôle a ducha na vyššom
stupni.
(Ak sa mi nepodarilo výstižne vyjadriť to, čo
v mojej mysli predmetná relácia vyvolala, potom
som sa mal držať zásady, že „najvyššia múdrosť
je mlčanie“.)
P e t e r H o lý

Ako to bolo s mostom SNP
Petržalka potrebovala prepojenie s mestom. Bola určená presná trasa,
a to z Petržalky cez Dunaj, Rybné námestie na Židovskú cestu. Tento
problém mala vyriešiť architektonická súťaž, ktorú za tým účelom
vypísali. Považoval som za povinnosť zúčastniť sa tejto súťaže a hľadať
optimálne riešenie. Prepojenie malo mať výlučne mestský charakter
a v tomto duchu som vypracoval aj súťažný návrh.

Návrh trasy vyústenia mosta SNP od Ľudovíta Jendrejáka.
Foto: archív, Projekt

Bolo mi jasné, že v tomto zadaní je niekoľko kľúčových bodov.
Súdobými prostriedkami preklenúť Dunaj bez pilierov. Neporušiť
nábrežnú časť v starom meste. Zachovať v pôvodnom stave Rybné
námestie a historické jadro podhradia aj so synagógou a neporušiť
prepojenie na Vydricu.
Most cez Dunaj som riešil ako závesný lanový most s jednoduchým
pilierom na Petržalskej strane. Pred brehom na Bratislavskej strane ešte
nad vodou Dunaja som z každej strany mosta spustil dopravné rampy,
ktoré zaústili do jestvujúcej dopravnej tepny na nábreží. Rampy slúžili na
schádzanie z mosta ako aj na výjazd na most. Tým pádom bola vyriešená
doprava. Ďalšia časť mosta v patričnej výške pokračovala nad Rybným
námestím so synagógou na Židovskú ulicu bez toho, aby bolo čokoľvek
narušené. V historickom jadre podhradia bolo zachované aj prepojenie
s Vydricou.
Porota mi udelila za súťažný návrh cenu s tým, že sa tento návrh
má realizovať. Realizovať ho mala z hospodárskych dôvodov maďarská
strana, ktorá s tým súhlasila. S profesorom A. Tesárom sme vždy koncom týždňa cestovali do Budapešti na konzultácie s maďarskými kolegami, ktorí sa vehementne začali zaoberať realizáciou. Treba však
podotknúť, že v tomto čase bola výpočtová technika u nás v plienkach
a profesor A. Tesár, ako špičkový statik, na konzultáciách významne
pomohol pri statickom výpočte zaveseného mosta so spustenými
rampami nad vodou Dunaja.
Zrazu nastal zlom
Vítkovice začali kovové konštrukcie spájať zvarovacou technikou. Maďari
uplatňovali nitovanie kovových prvkov. Vítkovice potrebovali uznanie
a reklamu, a preto bolo rozhodnuté, že most v Bratislave budú realizovať
Vítkovice. Mali však výhrady k nášmu rozpracovanému riešeniu
s Maďarmi, a to pre zložitú realizáciu obojstranne spustených rámp
z mostového telesa a vybrali si most zo súťažného návrhu prof. J. Lacka
a kolektívu, ktorí získali od poroty odmenu. Samostatný most cez Dunaj
bol jednoduchý a elegantný, najviac s reštauráciou na pilieri bol aj veľmi
atraktívny a pre Vítkovice bol ideálny aj z reklamných dôvodov. Bol to
však iba most cez Dunaj. S ďalšou, pre mesto veľmi vážnou časťou sa
súťažný kolektív prof. J. Lacka až tak dôsledne už nezaoberal, aj keď
o žiadnom búraní historického jadra neuvažoval.
Vítkovice presadili svoje požiadavky a spolu s kolektívom:
prof. J. Lacko, L. Kušnír, I. Slameň, prof. A. Tesár vypracovali a zrealizovali najkrajší a najatraktívnejší most na celom toku Dunaja. Avšak
za akú cenu? Ďalšiu časť trasy začali rázne riešiť dopravní inžinieri,
pojem jednoduchý mestský most zanikol a výsledkom bola zbytočne
náročná a komplikovaná spleť dopravy, ktorá si vyžiadala aj búranie
historického jadra podhradia aj so synagógou a bol prerušený kontakt
mesta s podhradím a Vydricou.
Mestské orgány a príslušné inštitúcie mali Vítkovice presvedčiť
a donútiť realizovať ocenený návrh porotou. Nemali by sme síce atraktívny most cez Dunaj, ale zachované a neporušené historické jadro
podhradia aj so synagógou a s prepojením na Vydricu.
Ľudovít Jendreják
f ó r u m a r c h it e k túry
3 / 2011
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Alternatíva A:
Kultúra a občania
na prvom mieste
Zachovanie PKO je vo verejnom
záujme
Občianski aktivisti a aktivistky združení
v iniciatíve Bratislava otvorene (BAO) už
niekoľko rokov presadzujú zachovanie unikátneho urbanistického celku na jednom
z najcennejších území Bratislavy – komplexu
PKO na dunajskom nábreží. V rámci verejnej
diskusie o nábreží preto predkladajú ideový
návrh alternatívy A, spočívajúci v zachovaní
a zveľadení celého PKO. Východiská riešenia
PKO a nábrežia, ktoré sú základom tejto alternatívy, verejne 12. mája 2011, na stretnutí
s médiami a záujemcami, prezentovali
architektky spolupracujúce s BAO
Mgr. art. Zuzana Žúžiová a Bc. Katarína
Šimončičová ml.
Alternatíva A najlepšie vystihuje
potreby mesta v nasledujúcich oblastiach
(alternatívy B a C podstatne obmedzujú
verejný priestor a verejný záujem napĺňajú
neporovnateľne slabšie):

 Zachovanie verejného priestoru –
Každé moderné mesto vie, že verejné
priestory, parky, kultúrne a spoločenské
inštitúcie tvoria dušu mesta. Sú to priestory,
kde sa občania všetkých sociálnych skupín
môžu slobodne pohybovať, stretávať sa, relaxovať a tvoriť. Nábrežia sa vo všeobecnosti
považujú za najcennejšie a najatraktívnejšie
verejné mestské priestory, sú pýchou a vizitkou mnohých vyspelých miest po celom
svete. Sú venované predovšetkým občanom,
kultúrnym, voľnočasovým, športovým a iným
spoločenským aktivitám. V snahe zabezpečiť
pestrosť verejného spoločenského života na
nábreží musí byť funkcia bývania a administratívy nutne limitovaná. Žiaľ, v Bratislave sa
deje opak – administratívno-obytný komplex
River Park svojím riešením a funkčnou náplňou život na nábreží skôr utlmuje. Zbúraním
PKO a neregulovaným pokračovaním
súkromného River Parku až po internát
Lafranconi by sa tento priestor zmenil na
semiprivátny. Vzhľadom na ekonomicky najsilnejšie sociálne skupiny, ktorým je River
Park určený, by následne celkom prirodzene
spel k sociálnej segregácii obyvateľstva
a vytesňovaniu niektorých aktivít a skupín
(deti a mládež, ľudia v seniorskom veku,
sociálne slabší) i k ďalšej privatizácii
pôvodne verejného priestoru – napríklad
k zaberaniu mestskej promenády pri Dunaji
automobilovou dopravou obyvateľov River
Parku.
 Zachovanie budov pre kultúru
a spoločenský život – Priestory samotného PKO nemajú v Bratislave, resp. na
celom Slovensku obdobu ani alternatívu.
Neexistuje taký kvalitný priestor pre kultúru
s celkovou kapacitou asi 4300 ľudí, ideálne
štruktúrovaný do troch samostatných a pritom ľahko prepojiteľných celkov, s mnohými
priestormi pre zázemie, klubovú a krúžkovú
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činnosť, administratívu a iné. Ide o priestory
overené praxou, desať tisícami podujatí,
priestory s kvalitnou akustikou, tanečným
parketom, architektúrou, umeleckým stvárnením a dielami a dnes už aj s pamiatkovou
hodnotou.

 Zachovanie histórie, tradície
a identity – V každom európskom hlavnom
meste existuje kontinuita historického vývoja,
každá doba v ňom necháva stopu a odkaz
v podobe architektúry, umeleckých diel,
parkov a verejných priestorov. Búranie
a diskontinuita vznikala hlavne v mestách
s komunistickou minulosťou. Múdre samosprávy však charakteristické hodnoty svojich
miest uchovali. Zachovanie PKO predstavuje
presne tento trend – ctí si históriu, generáciami vybudovanú tradíciu a uchováva ducha
miesta (genius loci), identitu a historickú
pamäť mesta aj pre jeho budúcich obyvateľov
a návštevníkov.
Veľmi dôležitou súčasťou alternatívy A –
zachovania PKO je fakt, že budovy zostanú
v majetku mesta. Mesto nie je v dobrej
finančnej situácii, nemôže si dovoliť nové
stavby na kultúrne účely. Budovy ešte pred
5. mesiacmi fungovali, ročne sa tu uskutočnilo asi 800 podujatí. PKO si svojou prevádzkou pokrylo náklady a do mestskej pokladnice prispelo rádovo v miliónoch korún.
Treba napraviť nezodpovedné a trestuhodné
správanie bývalého primátora Ďurkovského,
ktorý svojvoľne zbavil Bratislavu tohto
výnosného majetku a netransparentne
(aj úplne nelogicky) predal pozemky pod
PKO. Namiesto dobre fungujúcej a zárobkovej ustanovizne vnútil mestu nevýhodný
prenájom zatiaľ neexistujúcej haly,
ktorú mesto po 20. rokoch stratí
a dovtedy na nej ešte aj prerobí!

Park kultúry a oddychu
Dúfam, že môj príspevok nebude len spomienkou na PKO, ale aj krátkou históriou,
na ktorú si pamätáme my starší, ale aj niektorí mladší. Park kultúry a oddychu bol
viac ako šesťdesiat rokov v Bratislave centrom spoločensko-kultúrnych podujatí,
a teraz mu hrozí zánik. Pretože majiteľom pozemkov v tejto lokalite na ľavom brehu
Dunaja stal sa podnikateľ, ktorý „vraj“ chce vybudovať nový objekt s použitím umeleckých artefaktov z pôvodného architektonického diela. Viem, že naši politickí
a mestskí predstavitelia sa snažia zachrániť PKO, no uvidíme, či zvíťazí cit, spomienky a aj rozum nad financiami. Možno, že znehodnotenie architektúry priblížim
aj spomienkou na košický Dóm sv. Alžbety, ktorý je pýchou gotiky na našom území.
Historici vedia, že v osemnástom storočí tento skvost znehodnotili snahou vytvoriť
krajší interiér spomenutého dómu. Opravári v istej nevedomosti tejto doby posunuli
vnútorné piliere hlavnej lode do zákrytu. Viem, že som použila dosť komplikovaný
príklad, ale pokúsim sa ho vysvetliť. Pri pôvodnej výstavbe tohoto diela, nachádzal
sa na mieste terajšej hlavnej lode malý kostolík, takže piliere podopierajúce klenby
neboli v zákryte, ale sledovali obrys už spomenutého kostolíka. Presunom pilierov
sa narušila pôvodnosť gotickej architektúry. Niečo podobné sa môže udiať, keby sa
umelecké artefakty z PKO znovu zakomponovali do novej stavby. Samotné premiestňovanie by ich mohlo narušiť. Aj táto úvaha smeruje k tomu, aby pôvodné PKO
zostalo, veď je to naša kultúrna história. Ak nám ho zoberú, tak nás ochudobnia
o naše spomienky na našu mladosť.

Vysokoškolský internát Lafranconi
V susedstve PKO je internát Lafranconi, o ktorom vie každý študent, aj keď v ňom
nebýval. Bola som poslucháčkou tretieho ročníka Fakulty architektúry a pozemného
staviteľstva SVŠT v Bratislave a písal sa rok 1951. Takže je tomu práve šesťdesiat
rokov. Cez letné prázdniny som absolvovala brigádu na Priehrade mládeže pri
Púchove. Mládežnícke brigády boli povinnosťou pre študentov, ktorí sa uchádzali
o ubytovanie v internátoch. Keďže som všetky podmienky splnila, ubytovanie v internáte som mala isté. Po vzore ZSSR začali sa aj u nás praktizovať koedukačné internáty. Pre študentov Stavebnej fakulty, Fakulty architektúry, Právnickej Fakulty
a Fakulty telesnej výchovy a športu určili internát Lafranconi. Zvlášť pre študentov
telocvikárov to bolo vynikajúce ubytovanie. Internát mal športoviská, ihriská, tenisové
kurty, ba aj plávať sa dalo priamo v Dunaji. Autorom internátu bol architekt Klement
Šilinger (realizácia v rokoch 1930 až 1933). Je to vynikajúca architektúra, ktorá spĺňala a spĺňa všetky podmienky internátneho ubytovania. Ešte chcem vysvetliť pomenovanie internátu, ktoré sa používa dodnes. Je to podľa pôvodného majiteľa pozemku
pána Lafraconiho, ktorý bol Talian. Teraz bývam v Dúbravke, a tak pri občasnom cestovaní do mesta električkou, ktorej trasa vedie popri Lafranconi a PKO, si vždy spomeniem na moje študentské roky a moju mladosť.
Ešte sa chcem zmieniť o romantickej atmosfére, ktorú nám bývajúcim na
Lafranconi poskytoval Dunaj. Nádherné západy slnka, ktoré sa zrkadlilo v Dunaji.
Dunaj má aj svoju vôňu, ktorú je ťažko slovami opísať, tá sa dá len cítiť. No a po
Dunaji sa plavili a plavia medzinárodné plavidlá. Každá loď je podľa právnych predpisov označená vlajkou svojej domoviny a vlajkou štátu, na ktorého území sa plaví.
Takže podľa vlajok sme poznali juhoslovanské plavidlá. V tom čase vládlo politické
nepriateľstvo medzi ZSSR a mierumilovnou Juhosláviou. Keďže ČSR musela rešpektovať sovietske názory, boli sme nútení sa aj tak správať. Študenti však boli vždy
v opozícii, tak sme juhoslovanským lodiam mávali uterákmi a kričali: "Zdravo
Jugoslavia". Bolo to riskantné, veď keby sa bol našiel medzi nami zradca, boli by
sme museli školu opustiť. Chvalabohu, nik nás neudal. Školu sme ukončili, boli
promócie, a potom sme sa venovali najkrajšiemu povolaniu. Veď aj v období socializmu vzniklo u nás veľa významných architektúr. Teraz, pri odchode našich kolegov
do večnosti, sa zvyknú spomínať ich diela...
Architektúra je a zostáva ako pamätník na dobu, v ktorej vznikla. Písané dejiny
dajú sa prepísať, aj architektúru možno prispôsobovať novým účelom, avšak dobrá
architektúra zostáva aj naďalej dobrou – dôkazov je veľa. Takým je aj internát
Lafranconi.
Ľudmila Mičinská

Premostenie SNG
Desať rokov zatvorené
Generálna riaditeľka SNG Katarína Bajcurová sa
rozhodla zatvoriť 1. marca 2001 premostenie SNG
z havarijných dôvodov a už 3. apríla bolo odstavené
od energie. Stalo sa tak po 24. rokoch od jeho
otvorenia (1977). Tento stav spôsobili predovšetkým
posuny a zmeny oproti pôvodnému projektu a nedokonalá realizácia stavby, predovšetkým zatekanie
a nemožnosť dosiahnuť a udržať stabilnú klímu,
čo je pre vystavené umelecké diela prioritou. Galéria
tak prišla o približne 1800 m² výstavnej plochy určenej hlavne na prechodné výstavy. V dôsledku toho
musela výrazne modifikovať dramaturgický plán
expozícií a výstav, pretože „de facto“ na výstavy
zostalo iba 1200 m² expozičnej plochy. To v praxi
znamená tri podlažia Esterházyho paláca (zrekonštruované v roku 2005), ktoré pri štandardnej vyťaženosti
ponúkajú adekvátny priestor asi 7. výstavným projektom do roka.
K problémom spojeným s redukovaním výstavných priestorov sa časom pridali oveľa vážnejšie
nedostatky vyplývajúce z nedostatočnej kapacity
depozitárov, nevhodne umiestnených a ohrozovaných
vodou Dunaja v suteréne pod premostením (evakuované v roku 2003) a v prízemí historickej budovy
Vodných kasární v Bratislave. Práve nevyužitý potenciál areálu spolu s nevyriešeným hlavným vstupom,
neexistujúcim spoločenským priestorom pre vernisáže, koncerty, iné spoločenské a kultúrne podujatia
a katastrofálnym vlhkým letom 2010 spôsobili,
že nedostatok výstavných priestorov je dnes naším
najmenším problémom, pretože priestorové a prevádzkové problémy SNG ako celku sú oveľa širšie ako len
havarijný stav premostenia.
Havarijný stav sa začal riešiť hneď v roku 2001,
o rok na to vláda SR svojím uznesením (č. 244/ z 13. 3.
2002) schválila návrh projektu Rekonštrukcie a mo
dernizácie areálu SNG a program ich financovania
na roky 2003 – 2009 ako rezortnej priority kapitoly
MK SR. Keďže pôvodný stavebný zámer navrhoval
len nevyhnutnú, minimálnu rekonštrukciu, pomerne
rýchlo sa ukázala akútna potreba komplexného prehodnotenia pôvodného zámeru, najmä vzhľadom na
možnosť realizácie rozvojového modelu SNG – vybudovania multifunkčného galerijného pracoviska, zodpovedajúceho európskym štandardom 21. storočia.
Riešenie sa hľadalo architektonickou súťažou (2003,
2005) a víťazný návrh súťaže stal podkladom pre
vypracovanie stavebného zámeru Rekonštrukcia
a modernizácia areálu SNG (autori: Martin Kusý
a Pavol Paňák). Celkový náklad stavby bol stanovený
na 871 498 tis. Sk bez DPH (v cenovej úrovni roku
2005); a tak bol prijatý uznesením Vlády Slovenskej
republiky č. 284 z 21. marca 2007. K dnešnému dňu
je už dva roky odovzdaná na MK SR kompletná tendrová dokumentácia celej stavby a SNG má k dispozícii všetky stavebné rozhodnutia, ktoré sú stále právoplatné. V roku 2009 bola Modernizácia a dostavba
areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave pozastavená z dôvodu krízy.
Prevádzka zrekonštruovanej novostavby SND ukázala návratnosť a opodstatnenosť nákladov v kultúre.
V Bratislave je aspoň jeden dôstojný kultúrny komplex, ktorý spĺňa súčasné európske štandardy. Navyše
sa nová budova SND celkom prirodzene stala centrom
spoločenského a kultúrneho života. To isté nastane
v zrekonštruovanom areáli SNG o to viac, že architektonické riešenie tento návrh vťahuje do štruktúry mesta
a vo veľkej miere pamätá na neplatiaceho diváka.

Zmenil tvár Šanghaja
V Banskej Bystrici sa 16. mája 2011 v Europa Cinemas,
v kinosále č.3, uskutočnila premiéra dokumentárneho
filmu režiséra Ladislava Kaboša o architektovi Ladislavovi
Hudecovi, rodákovi z mesta Banská Bystrica. Film uviedli
v rámci XVII. ročníka medzinárodného festivalu filmov
o životnom prostredí ENVIROFILM.
Po filme bola beseda s jeho autorom Ladislavom
Kabošom a historičkou architektúry Klárou Kubičkovou
o súčasných aktivitách na počesť architekta Ladislava
Hudeca.

Kto bol L. E. Hudec ?
Architekt Ladislav Hudec (1893 – 1958) sa narodil
v Banskej Bystrici a je tam aj pochovaný. Svoje životné
dielo však vytvoril v rokoch 1920 – 1947 v Šanghaji.
Postavil tu desiatky prvotriednych stavieb: kostoly, hotely,
nemocnice, kultúrne inštitúcie, polyfunkčné budovy.
Z približne 60. realizácií je jedna tretina chránená
ako kultúrna pamiatka. Hudec bol priekopníkom zakladania
výškových stavieb na močaristom podloží. Jeho unikátny
22 poschodový Park Hotel bol desaťročia najvyššou
budovou Ázie. Jediná jeho stavba mimo Číny je kostolík
Panny Márie Kráľovnej
vo Vyhniach na Slo
vensku.
Banská Bystrica –
Slovensko – Európa –
Šanghaj
Slovensko sa k jeho
odkazu prihlásilo počas
Svetovej výstavy EXPO
2010 v Šanghaji svetovou premiérou filmu
Ladislava Kaboša
Zmenil tvár Šanghaja
(3. 9. 2010). Táto premiéra inšpirovala čínskych partnerov – v Hudecovom
dome na bývalej Columbia Rd. plánujú zriadiť Centrum
L. E. Hudeca. Veľkorysý projekt areálu „Hudec Village“
by mala dotvoriť aj novopostavená trojposchodová budova
s niekoľkými galériami, multifunkčným priestorom pre
vzdelávanie, vedecký výskum a rozvíjanie čínsko-európskych kontaktov.
Súbežne s ich plánmi sa zrodila aj v Banskej Bystrici
idea vytvorenia Centra L. E. Hudeca v jeho rodičovskom

dome. Je to krásna meštianska vila z roku 1906 na
Skuteckého ulici 13., zapísaná ako národná kultúrna
pamiatka. Dom vyprojektoval a postavil otec Juraj Hudec
a v súčasnosti je v súkromnom vlastníctve.
Centrum L. E. Hudeca
Mimoriadny význam osobnosti architekta Hudeca, tak na
domácej ako aj na medzinárodnej scéne plne zdôvodňuje
vytvoriť v tomto dome Centrum L. E. Hudeca ako inštitúciu
jednak dokumentácie jeho životného diela, jednak strediska mladých architektov pre ich vzdelávanie ako aj konfrontáciu a prezentáciu ich tvorby v duchu odvahy, otvorenosti a profesijnej zodpovednosti L. E. Hudeca.
Centrá v Šanghaji a Banskej Bystrici budú v budúcnosti úzko spolupracovať a vytvárať predpoklady pre mnohostrannú spoluprácu v oblasti kultúrnych vzťahov.
Nadačný fond L. E. Hudeca v rámci Komunitnej
nadácie Zdravé mesto
Na realizáciu týchto plánov bol založený 7. februára 2011
Nadačný fond L. E. Hudeca. Jeho cieľmi sú príprava,
vytvorenie a činnosť Centra L. E. Hudeca v Banskej
Bystrici, a to najmä vytvorenie priestorových podmienok
kúpou budovy bývalého rodinného domu rodiny
Hudecových na Skuteckého 13, alebo postavenie novej
budovy, prípadne prenájmu, získavanie všetkých druhov
muzeálnej dokumentácie, súvisiacich s tvorbou a životom
L. E. Hudeca, ich ochranu, odborné spracovanie
a všestrannú prezentáciu. Podporovanie tvorivej architektonickej činnosti hlavne mladých architektov, (súťaže,
workshopy, sympóziá), vedecko-výskumnej a edičnej činnosti, vzniku audiovizuálnych diel, poskytovanie štipendií
študentom a absolventom univerzít v EÚ a ČĽR, pre rozvoj
vzájomných slovensko – čínskych, ale i európsko –
čínskych kultúrnych vzťahov.
Viac informácií na www.ladislavhudec.eu
Zakladatelia Nadačného fondu Fondu L. E. Hudeca v rámci
Komunitnej Nadácie Zdravé mesto: Mgr. Ladislav Kaboš,
režisér a producent, ladislav.kabos@gmail.com;
PhDr. Klára Kubíčková, PhD, historička architektúry
kubickova@bb.telecom.sk; tel. +421 48 4142060,
0907/368008, Skuteckého 26, 974 01 Banská Bystrica,
Slovensko; Ing. arch. Igor Teplan, architekt, viceprezident
Spolku architektov Slovenska, teplanarchitekt@teplanarchitekt.sk
L. E. Hudec – otec ázijských mrakodrapov, pionier nových
technológií, osobnosť, ktorú si Číňania nesmierne vážia,
bol donedávna na Slovensku takmer neznámy.
Prihlásme sa k jeho odkazu, k jeho dielu! Pomôžme
vytvoriť na Slovensku ďalší významný bod na kultúrnej
mape Európy! Podporme spoločne projekt vytvorenia kultúrnej inštitúcie Centra L. E. Hudeca v Banskej Bystrici,
v rodnom meste mimoriadneho a slávneho slovenského
architekta!
Bankové čísla: ČSOB 4008444691/7500; Tatra banka
2626098141/1100; SLSP 0302943100/0900;
U každého bankového čísla je nutné uviesť variabilný
symbol: 080193
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ing. arch.
marián
marcinka

Prebudené
piano nobile
v Balassovom
paláci

výber z architektonickej
tvorby
V priestoroch vestibulu Fakulty architektúry na Námestí slobody 19 sa 3. mája
uskutočnila vernisáž výstavy ing. arch.
marián marcinka – výber z archi
tektonickej tvorby. O deň neskôr
autor výstavy pripravil prednášku
o vlastných prácach.
Prinášame príhovor prezidenta
Spolku architektov Slovenska Jána
Bahnu na vernisáži výstavy Mariána
Marcinku:
„Osobnosť architekta Mariána
Marcinku sa u mňa spája so šesťdesiatymi rokmi, kedy ich generácia, tretia
generácia slovenských architektov podľa
klasifikácie prof. M. Zervana, založila
prvé súkromné ateliéry. Tam vznikla
dovtedy nevídaná šanca aj pre mladých
architektov, mojich spolužiakov, pracovať v tvorivej atmosfére bez byrokracie
Stavoprojektu. Aj keď toto zlaté obdobie
pominulo, zostala spomienka a hodnotné diela, ktoré vtedy vznikli a architekt Marcinka bol pri tom.
Marián na začiatku šesťdesiatych
rokov významne ovplyvnil vývoj názorov
na výstavbu školských stavieb. Jeho
škola v Prievoze znamenala prielom
v koncepcii školskej architektúry.
Pre Mariána priniesla prvé aj medzinárodné úspechy. Práve v rezorte školstva
sa ukázalo ako dôležitá bola osobnosť
architekta. Jeho kolegovia priviedli
výstavbu škôl do absurdnej typizačnej
schémy, ktorú podporoval aj skostnatelý
režim. Pre našu architektúru sa tu
nevyužila šanca vytvoriť inšpiratívne
prostredia pre výchovu mladej
generácie.
Z pozície prezidenta Spolku architektov Slovenska musím spomenúť aj
Mariánove zásluhy pri budovaní Zväzu
architektov, ktorého členom bol od
konca päťdesiatych rokov. V druhej
polovičke šesťdesiatych rokov bol aj
členom predsedníctva, ktoré nesúhlasilo
s vývojom politickej situácie po príchode sovietskych vojsk. Toto ich
stanovisko znamenalo postihy v práci
i osobnom živote...
Druhou významnou oblasťou
Marcinkovej práce bola architektúra pre
vedu a výskum. Na základe víťazstva
v architektonickej súťaži projektoval
a realizoval množstvo objektov v areáli
Slovenskej akadémie vied na Patrónke.
V ich rukopise cítim sympatické dánske
inšpirácie, ktoré boli v tých rokoch
blízke aj nám.
Významnú kapitolu v Marcinkovej
tvorbe tvoria stavby pre kultúru a rekonštrukcia pamiatok i stavieb v historickom prostredí. Táto kapitola Mariánovej
práce vyvrcholila rekonštrukciou
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Grasalkovičovho paláca v Bratislave pre
prezidenta Slovenskej republiky. Túto
šancu dostal po spoločenských premenách roku 1989, kde sa významne pričinil o očistenie svojich kolegov hlavne
prof. Kramára a architekta Svetka.
Marián Marcinka sa aj v súčasnosti
významne zúčastňuje na spoločenských
akciách. Aj jeho zásluhou sú živé generačné kontakty medzi českými a sloven-

skými architektmi v rámci Bloku.
Je naším veľvyslancom na českej architektonickej scéne. Spolok architektov
Slovenska pripravuje pripomenutie
jeho budúcoročného jubilea výberovou
výstavou v prezidentskom paláci,
v objekte, o ktorého znovuzrodenie
sa zaslúžil.
J. M. Bahna

Do objektu Balassovho paláca a jeho piana
nobile som po prvýkrát vstúpil ako študent
v prvej polovici 70. rokov. Bola tam komisia
Zväzu slovenských architektov, ktorá zasadala
vo veľkej zasadačke, posudzujúca úroveň študentských projektov reprezentujúcich našu alma
mater a tvorivý zväz na kongrese UIA v roku
1974. V rokoch 1981 až 1987 som chodieval
do tohoto priestoru ako predseda členskej
organizácie Občianske stavby MO ZSA a člen
Mestského výboru ZSA v Bratislave a jeho
pracovných komisií na pravidelné zasadnutia.
Po celý ten čas, som ani nemal potuchy –
a nebol som jediný – na aké účely sa používali
priestory v parteri na prízemí, na druhom
poschodí a v podkroví. Bol to palác postavený
na spoločenské a reprezentačné účely slúžiaci
administratíve s patričným zázemím prevádzkových miestností, skladov... Dom, ktorý žil iba
v pracovnom čase počas dňa a v pracovné dni.
Vo veľkej zasadačke sa riešili celospoločenské
problémy architektúry, architektov, padali konštruktívne rozhodnutia, tvorivé nápady, tak ako
i direktívy a tvrdé uznesenia či konsolidačné
disciplinárne rozhodnutia. Tak ako všetko patrilo všetkým, Balassov palác patril i nepatril
architektom.
Nemusím, a nie je tu na to ani priestor,
vysvetľovať čo sa všetko zmenilo. Balassov
palác však patrí architektom a je sídlom SAS
aj SKA. Administratíva tu, dá sa povedať,
zostala. Avšak palác sa stal živým domom,
žije svojim životom i do neskorej noci, počas
každého dňa v roku. Reaguje a slúži na účely,
ktoré profesijne vieme exaktne definovať, navrhnúť, naprojektovať, posúdiť, recenzovať i kritizovať. Má prvoradú funkciu slúžiť nám architektom, ale očakáva sa od neho prispieť svojou
hrivnou do kultúrno-spoločenského života
hlavného mesta. Niet pochýb, že veľa kolegov
nie je s dnešnou situáciou spokojná. Nie je
však už tá doba, kedy osobnú nespokojnosť
nemožno odstrániť podnetným konštruktívnym
návrhom.
Preto mi nedá napísať týchto pár riadkov.
Pri ostatnej vernisáži architektonickej výstavy
konanej 24. mája piano nobile Balassovho
paláca ožilo. Kultúrny program prezentovaný
pedagógmi a študentmi bratislavského konzervatória pri tónoch Capua, Dusíka, Pucciniho
a Mozarta nemalou mierou prispel svojou
živou vodou k tomuto prebudeniu. V predchádzajúcich výstavných priestoroch Balassovho
paláca by to určite nebolo možné. Sólový
operný spev v tejto reprezentačnej palácovej
sále zaznel podľa dlhoročného funkcionára
ZSA i SAS po prvý krát. A tak mi nedovolí
citovať návštevníka vernisáže, ktorý hlboký
kultúrny umelecký zážitok sólového operného
spevu komentoval slovami: Sila a kvalita
spevu patrí do tejto sály, nielen naplnilo
piano nobile, ale aj celý neskorobarokový
palác.
Andrej Gürtler

Slovenská rada
pre zelené budovy
Na Slovensku vznikla nová organizácia, ktorej cieľom je,
aby sa energeticky úsporné budovy a ekologická výstavba
stali v našej krajine štandardom. Slovenská rada pre zelené
budovy (Slovak Green Building Council – SKGBC) združuje popredné spoločnosti a odborníkov z oblasti stavebníctva: developerov, architektov a projektantov, dodávateľov
stavebných systémov, materiálov a technologií, či finančníkov. SKGBC sa po prvýkrát predstavila verejnosti na tlačovej konferencii 1. 4. 2011v rámci regionálneho fóra
BUILD2GETHER.
Naša krajina patrí aj v pokrízovom období medzi
pomerne rýchlo sa rozvíjajúce ekonomiky, čo so sebou
prináša aj viacero pripravovaných, či rozpracovaných projektov v oblasti výstavby. Mnohé však stále majú rezervy
z hľadiska environmentálnej uvedomelosti a ohľaduplnosti
k životnému prostrediu a spoločnosti. Alarmujúce je, že aj
Európska únia bojuje s termínmi a hrozbou nenaplnených
cieľov v rámci stratégie 2020 pre zvýšenie energetických
úspor. Zakladatelia SKGBC preto vidia veľký priestor na
zvýšenie aktivity, ktorá by mohla podchytiť plánovanú
výstavbu, či zastrešiť a usmerniť vzorové projekty a rekonštrukcie verejných budov.
„Táto problematika je u nás stále pomerne nová
a nielen verejnosť, ale ani mnohí odborníci presne nevedia, čo `zelené` projekty so sebou prinášajú. Alfou
a omegou je informovanosť – ľudia musia vedieť, aké
sú na trhu možnosti, aby sa odvážili požadovať nejaké
nové riešenia. Potenciálny zisk musí prevážiť riziká. Ak
nebudú mať investori a developeri dostatočné informácie,
mnohí si radšej vyberú tradičné a „bezpečné“ riešenie.
Na Slovensku preto treba vytvoriť prostredie, v ktorom by
ľudia chápali, prečo sú „zelené koncepty“ z dlhodobého
hľadiska výhodnejšie,“ povedala Vladimíra Bukerová,
výkonná riaditeľka SKGBC a pokračovala: „Naši členovia
nie sú žiadni ideológovia, ale racionálni biznismeni, ktorí
vnímajú všetky tri piliere udržateľnosti – ekonomiku, ekológiu aj sociálne aspekty – a uvedomujú si, že všetky tri
musia byť v prípade zelených budov v súlade.“
Organizácia plánuje v krátkom čase dosiahnuť:

 rozšírenie aktivít na celú verejnosť (využiť vhodný čas
a medzinárodnú motiváciu na zmenu verejnej mienky
v prospech zelenej výstavby);
 kvalitný prieskum trhu, názorov investorov, developerov a ďalších mienkotvorných subjektov a na základe toho
skoncipovať reálnu stratégiu (prieskumy, prípadové štúdie, odporúčania pre vládu a investorov);
 prípravu a propagáciu vzorových projektov, ktoré
pomôžu upevniť „zelené myslenie“ a otestovať konkrétnu
spoluprácu;
 podporu kvality vo výstavbe.
Združenie čerpá z bohatých skúseností sesterských organizácií v zahraničí, najmä však Svetovej rady pre zelené
budovy (World Green Building Council) so sídlom
v Toronte, ktorá v súčasnosti zastrešuje vyše 80 národných organizácií. Spoločne vyvíjajú stratégie na podporu
udržateľného rozvoja a transformáciu svetového stavebného priemyslu.
Medzi zakladajúcich partnerov SKGBC patrí 15 spoločností z rôznych sektorov stavebníctva, ktoré pôsobia
na slovenskom trhu: ABB, Arch.Design Slovakia, Bischoff
et Compagnons, DNA Slovakia, EHBstav, Elektrodesign
Ventilátory, e-Dome, Helika, Knauf Insulation, PBA
International, Redesign, SaveEnergy, Schneider Electric,
Traficon Slovakia, Velox-Werk a Zumtobel Lighting.
Slovenská rada pre zelené budovy je otvorená všetkým
firmám a ďalším subjektom, ktoré majú záujem spolupracovať na podpore zelenej výstavby na Slovensku.
Zdroj: SKGBC

Dve výstavy
Slovenského centra
dizajnu
v Dome umenia:
Národná cena za dizajn 2011 / 20 rokov SCD
Slovenské centrum dizajnu (SCD) otvorilo dve
významné výstavy venované dizajnu. Jednou z nich je
výstava Národná cena za dizajn 2011, druhou výstava
pri príležitosti dvadsiateho výročia založenia SCD.
Obe výstavy budú prezentované súčasne v Dome
umenia na Nám. SNP v Bratislave.
Národná cena za dizajn 2011
V apríli Slovenské centrum dizajnu v Bratislave informovalo o stretnutí komisie súťaže Národná cena za
dizajn 2011, ktorá rozhodla o cenách. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže, odovzdanie cien víťazom a otvorenie výstavy súťažných produktov a návrhov sa konalo
27. mája 2011 v Dome umenia na Námestí SNP
v Bratislave.
Ide o desiaty ročník súťaže, do ktorej sa tento rok
prihlásilo celkovo 150 prác (v kategórii produktový
dizajn 46, v kategórii komunikačný dizajn 27, v kategórii
študentský produktový dizajn 65, v kategórii študentský
komunikačný dizajn 12.)
Podľa riaditeľky SCD, Kataríny Hubovej: „Pre súťaž
tohto typu je nesmierne dôležitá kontinuita a možnosť
porovnávať, vyhľadávať nové zaujímavé produkty, sledovať vývoj komunikačného dizajnu, konkurencieschopnosť výrobkov a od roku 2005 aj úroveň vzdelávania
v tejto oblasti.“
Medzi prihlásenými autormi – dizajnérmi a firmami,
ktoré sú prezentované formou výstavy s rovnomenným
názvom Národná cena za dizajn 2011, nájdeme známe
mená dizajnérov – Mária Štraneková, Dana Kleinert,
Martin Žilinský, Martin Mistrík, Tibor Uhrín, Tono
Bendis, Patrik Illo, aj firiem – Rona, OMS, TULI,
Chirana – Dental, ale aj nové mená budúcich profesionálov – študentov zo všetkých slovenských vysokých
škôl so študijným odborom dizajn.
Okrem tradične udeľovaných cien v súťaži bola
v tomto roku po prvýkrát udelená Cena Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania, ktorá
je určená inovatívnemu progresívnemu študentskému
návrhu.
Práce prihlásené do súťaže NCD sú publikované
v katalógu vydanom pri príležitosti výstavy.
20 rokov SCD
Rok 2011 je pre Slovenské centrum dizajnu jubilejným
– organizuje desiaty ročník Národnej ceny za dizajn
a oslavuje 20. výročie svojho vzniku. Organizátori
z SCD preto otvorili počas slávnostného večera
27. mája 2011 aj druhú výstavu venovanú výročiu
založenia inštitúcie pod názvom 20 rokov SCD. Táto
výstava predstavuje nielen výnimočný dizajn z predchádzajúcich dvoch desaťročí, ale ponúka aj pohľad na
najzaujímavejšie súčasné výsledky mladej generácie
grafických a produktových dizajnérov.
Výstava pripomína obdobie začiatku 90. rokov,
keď narastala dôležitosť dizajnu pre ekonomiku aj
pre vzostup kvality života a podpora dizajnu sa stala

hlavným zmyslom činnosti novozaloženej inštitúcie –
Slovenského centra dizajnu. Centrum začalo organizovať výstavy, súťaže, vydávať publikácie. Bola založená
Národná cena za dizajn, začal vychádzať časopis
Designum, slovenský dizajn sa objavil na domácich
a medzinárodných prehliadkach.
V časti výstavy nazvanej Od designu k dizajnu
(kurátorky: Katarína Hubová, Adriena Pekárová) sú
predstavené podstatné akcie organizované SCD –
výstavy, súťaže a prehliadky, domáce aj medzinárodné –
prostredníctvom dizajnov, ktoré na nich prezentovali
a ocenili v období od roku 1992 do roku 2010.
Návštevník tu nájde aj sústredené informácie o výstavnej a publikačnej činnosti a prehľady publikácií z produkcie SCD.
Jednou z dôležitých iniciatív, ktorá je už niekoľko
rokov súčasťou koncepcie činnosti centra sú snahy
o založenie múzea dizajnu. Kolekcia produktov (a ich
príbehov) pod názvom Dizajn v pamäti predstavuje
vzorku budúceho muzeálneho depozitu.
Výstava má aj dve časti, ktoré neprezentujú priamo
výsledky činnosti SCD, no organizátori majú v úmysle
predstaviť dôležité fenomény, ktoré charakterizujú rozvoj
dizajnu na Slovensku za obdobie posledných 20. rokov.
Jednou z kolekcií je Typokabinet kurátora Pavla
Bálika. Ide o výstavu súčasnej tvorby písma na Slo
vensku. Výstava predstavuje dizajn textových a titulkových písiem renomovaných aj začínajúcich talentovaných písmiarov tvoriacich doma i v zahraničí.
Druhú kolekciu pod názvom Dizajn v akcii (+ 100%)
kurátorsky pripravila teoretička Mária Rišková. Pred
stavuje nástup iniciatív – skupín, neziskových organizácií,
teoretických a informačných projektov, kolektívnych
designshopov v období niekoľkých posledných rokov.
K výstave 20 rokov SCD vydali sprievodcu
výstavou.
Výstavy v Dome umenia na Námestí SNP
v Bratislave sú prístupné verejnosti
do 19. júna 2011.
Počas trvania výstav pripravilo Slovenské centrum
dizajnu niekoľko sprievodných akcií, prednášok a prezentácií slovenských dizajnérov a teoretikov. Uskutočnia
sa v Infobode v centrálnej sále vždy v utorok a piatok
o 16.00 h.
Akcia sa koná v rámci festivalu architektúry
a dizajnu DAAD. Podujatie mediálne podporili aj Fórum
architektúry a Projekt – slovenská architektonická revue.
V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte:
michlikova@sdc.sk, klimackova@sdc.sk
f ó r u m a r c h it e k túry
3 / 2011
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18. ročník súťažnej
prehliadky Grand Prix
architektů 2011
Prestížnu súťažnú prehliadku súčasnej českej
architektúry Grand Prix architektů – Národní cenu
za architekturu vypisuje Obec architektov pod
záštitou primátora hl. m. Prahy, Ministerstva
kultúry, Ministerstva pre miestny rozvoj,
Ministerstva životného prostredia, Ministerstva
priemyslu a obchodu, Ministerstva školstva,
mládeže a telovýchovy a Ministerstva zahranič
ných vecí, Senátu Parlamentu Českej republiky
a Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej
republiky. Projekt se uskutočňuje za finančnej
podpory Ministerstva kultury; spoluporiadateľom
je Národná galéria v Prahe. Hlavným mediálnym
partnerom je časopis ARCHITEKT.
Do tohto ročníku súťaže prihlásili celkovo 84 projektov
v siedmich kategóriách:
Novostavba – 27 realizácií; Rekonštrukcie –
12 realizacií; Rodinný dom 14 – realizacií; Urbanizmus
– 5 realizácií; Krajinárska architektúra a záhradná
tvorba – 3 realizácie; Architektonický design, drobná
architektúra a výtvarné dielo v architektúre –
13 realizacií; Interiér 10 – realizacií.
Odborná porota pracovala v zložení: Thomas
E. Bitnar, USA – predseda poroty; Juri Troy, Rakousko;
Zhank Ke, Čína; Zbysczek Mackow, Polsko; Juraj
Hermann, Slovensko.
Porota udelila Cenu GPA 2011 a celkom 11 cien
a 6 čestných uznaní v jednotlivých kategóriách.
Výsledky súťaže oficiálne zverejnili 10. mája 2011 na slávnostnom vyhlásení a udelení cien vo Veľtržnom paláci
v Prahe. Výstava prihlásených diel sa konala v týchto
priestoroch od 11. do 24. mája 2011. Ďalej bude putovať
po českých mestách a následne do zahraničia.
Ocenenie Grand Prix:
Bytový dom s telocvičňou
Autor: Petr Burian
Lokalita: Lodecká 1, Praha 1
Kategória: Novostavba
Ceny získali:
Bytový dom Ostravská brána
Autor: Tomáš Pilař, Ladislav Kuba
Lokalita: Kostelní náměstí, Moravská Ostrava
Kategória: Novostavba
Novostavba krytého plaveckého bazénu
Autor: Antonín Novák, Petr Valenta, Radovan Smejkal,
Radek Štefka / ARCHITEKTI DRNH
Lokalita: Litomyšl
Kategória: Novostavba

Radek Jaroušek, Magdalena Rochová / JRA:
Novostavba rodinného domu v Malé Lhotě – Cena
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Petr Burian: Bytový dom s telocvičňou – Grand Prix

Marian Karel: Brána času – Cena

Alena Šrámková, Tomáš Koumar, Lukáš Ehl / Šrámková architekti
s.r.o.: Nová budova ČVUT v Prahe – Cena

Tomáš Pilař, Ladislav Kuba: Bytový dom Ostravská brána – Cena

Triplex súbor bytových domov
Autor: Boris Redčenkov, Prokop Tomášek,
Jaroslav Wertig / A69 – architekti s.r.o.
Lokalita: ul. Pražská silnice, Karlovy Vary
Kategória: Novostavba

Mestská knižnica v Soběslavi – záchrana gotického hradu
Autor: Jaromír Kročák / Ateliér Kročák – architekt
Lokalita: Horní příkopy 76, 392 01 Soběslav
Kategória: Rekonštrukcia

Nová budova ČVUT v Prahe
Autor: Alena Šrámková, Tomáš Koumar,
Lukáš Ehl / Šrámková architekti s.r.o.
Lokalita: Praha 6
Kategória: Novostavba
Pešia zóna Cheb
Autor: Boris Redčenkov, Prokop Tomášek,
Jaroslav Wertig / A69 – architekti,
spolupráca Lenka Mašková, Pavel Jahelka / A69 –
architekti.
Lokalita: Třída Svobody, Cheb
Kategória: Urbanizmus

O. Hájek, L. Fecsu, T. Pavlík, J. Koníř, J. Šafer / Šafer Hájek
architekti: Areál voľného času Ladronka – Cena

Novostavba rodinného domu v Malé Lhotě
Autor: Radek Jaroušek, Magdalena Rochová / JRA
Lokalita: Malá Lhota
Kategória: Rodinný dom
Ocenění: Cena
2011 Dom v Perninku, Krušné hory
Autor: Pavel Nasadil / FAM Architekti
Lokalita: Pernink, Krušné hory
Kategória: Rodinný dom
Jedáleň PRE
Autor: S.H.S. architekti
Lokalita: Na Hroudě 4, Praha 10
Kategória: Interiér

Jaromír Kročák / Ateliér Kročák – architekt: Mestská knižnica
v Soběslavi – záchrana gotického hradu – Cena

Literárna súťaž
Téma súťaže
KREATIVITA – ARCHITEKTÚRA – IDENTITA
Architektúra má mnoho významov. Zhmotňuje idey, ideály, duchovné hodnoty; vyjadruje funkcie, organizuje život, slúži; reprezentuje; odráža individuálnu a kolektívnu kreativitu, má potenciál vyjadriť výnimočnosť miesta a času.
Môže byť symbolom, značkou, identitou, impulzom ekonomických, kultúrnych a spoločenských aktivít. Stáva sa marketingovým urýchľovačom. Môže
byť súčasťou kreatívneho priemyslu – obchodnou značkou, reklamou, znakom firemnej kultúry, firemnej identity? ČO JE DNES ARCHITEKTÚRA?
Cieľ súťaže
Spolok architektov Slovenska v spolupráci s British Council a občianskym
združením Archimera organizuje národnú literárnu súťaž na tému KREATIVITA
– ARCHITEKTÚRA – IDENTITA, s cieľom vzbudiť najmä u mladých ľudí záujem o architektúru, priblížiť im problematiku architektúry a súčasne získať ich
názory na budúce formovanie slovenskej architektúry a urbanizmu.

Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig / A69 – architekti s.r.o.Triplex súbor bytových domov – Cena

Areál voľného času Ladronka
Autor: O. Hájek, L. Fecsu, T. Pavlík, J. Koníř,
J. Šafer / Šafer Hájek architekti
Lokalita: Praha 6, Břevnov, Park Ladronka
Kategória: Krajinárska a záhradná tvorba
Brána času
Autor: Marian Karel
Lokalita: Náměstí Krále Jiřího, Cheb
Kategória: Architektonický design – drobná
architektúra – výtvarné dielo v architektúre

Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig /
A69 – architekti, spolupráca Lenka Mašková, Pavel
Jahelka / A69 – architekti: Pešia zóna Cheb – Cena

Pavel Nasadil / FAM Architekti: 2011 Dom v Perninku,
Krušné hory – Cena

Antonín Novák, Petr Valenta, Radovan Smejkal,
Radek Štefka / ARCHITEKTI DRNH:
Novostavba krytého plaveckého bazénu – Cena

Harmonogram súťaže
Vyhlásenie súťaže: 1. máj 2011
Termín na odovzdanie súťažných prác spolu s vyplnenou prihláškou:
26. september 2011 osobne (do 16.00 h.) alebo poštou
Termín zasadnutia poroty: október 2011
Vyhlásenie výsledkov: október – november 2011
Podmienky a požiadavky na účasť v súťaži
1.	Súťaž je určená občanom Slovenskej republiky, jednotlivcom (autorovi,
autorskému kolektívu) vo veku do 35 rokov.
2. Forma a obsah práce: Práce písané formou eseje v slovenskom jazyku
fontom Times New Roman 12 (riadkovanie 1,5) majú byť v rozsahu
maximálne 5 normostrán t.j. 9000 znakov. Práce musia zodpovedať téme.
Podklady prijaté do súťaže sa nevracajú.
3.	Esej v troch výtlačkoch, 1 krát v digitálnej podobe na CD nosiči spolu
s vyplnenou prihláškou (1 krát) je potrebné doručiť poštou (rozhoduje
pečiatka na poštovej zásielke) alebo osobne do 26. septembra 2011
do 16.00 h.
Adresa na doručenie: Spolok architektov Slovenska, Panská 15,
811 01 Bratislava.
Prihláška do súťaže je k dispozícií na www.britishcouncil.sk
a www.sasarch.sk.
Text zaslaný do súťaže nesmie byť do termínu vyhlásenia výsledkov nikde
publikovaný ani inak zverejnený resp. sa uchádzať o cenu v inej súťaži.
Práce, ktoré nespĺňajú podmienky súťaže budú bez upozornenia vyradené
so súťaže.
Spolok architektov Slovenska si vyhradzuje právo ako prvý publikovať
ocenené resp. zúčastnené diela.
4. Účasť v súťaži je bez účastníckeho poplatku.
Zverejnenie a propagácia súťaže
1.	Výsledky súťaže budú zverejnené na internetových portáloch
www.sasarch.sk, www.britishcouncil.sk, www.archimera.sk
a www.archinet.sk, prostredníctvom stredných a vysokých škôl,
vo Fóre architektúry (dvojmesačník Spolku architektov Slovenska),
prostredníctvom tlačových agentúr a médií, prípadne inou formou.
2.	Ocenené práce, prípadne ďalšie vybrané práce budú uverejnené
v tlačových médiách Spolku architektov Slovenska.
Porota
Práce prihlásené do súťaže bude hodnotiť porota zložená z odborníkov
z oblasti architektúry a literatúry. Porotu vymenuje Prezídium SAS na svojom
zasadnutí v júni 2011. Porota z prihlásených prác vyberie tie, ktoré najlepšie
spĺňajú ciele súťaže a rozhodne o udelení troch cien s finančnou odmenou.
Ceny
Porota udelí 3 ceny: 1. cena s finančnou odmenou 500 Eur,
2.cena s finančnou odmenou 300 Eur a 3. cena 200 Eur.
Atribútom Ceny je diplom.
Informácie o súťaži: 02/ 5443 1078, e-mail: z_sas@euroweb.sk

S.H.S. architekti: Jedáleň PRE – Cena
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SAS

informuje

Utópie 70. a 80. rokov
Vernisáž výstavy Utópie 70. a 80. rokov sa v Galérii
architektúry SAS, Panská ulica 15, Bratislava uskutočnila
24. mája 2011.

Výstava Cena Dušana Jurkoviča
2010

Cena Dušana
Jurkoviča 2011
Spolok architektov
Slovenska a Fond
výtvarných umení
každoročne 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
architektonickej alebo urbanistickej tvorby na Slovensku.
Okrem Ceny Dušana Jurkoviča sa udeľujú aj nominácie podľa rozhodnutia poroty, ktorá bude zasadať
22. – 23. septembra 2011 v priestoroch Spolku architektov
Slovenska v Bratislave.

V radnici v Banskej Bystrici sa uskutočnila výstava Cena
Dušana Jurkoviča 2010.
Návštevníci sa od 2. do 12. mája mohli zoznámiť s prihlásenými dielami a výsledkami Ceny Dušana Jurkoviča
2010. Kurátorom výstavy bol P. Mikloš.
Výstava je členená na tri časti, tri témy, ktoré dominovali 70. a 80. rokom. Sú to urbanistické koncepty, hľadanie
kontextu domu v meste a architektonická kresba ako nové
architektonické médium. Expozíciu dopĺňa výber z drobností jednotlivých architektov.
Výstavu kurátorsky pripravili: J. Bahna, A. Gürtler,
F. Kalesný.

Architekti BB ± 50
v Galérii architektúry SAS

Architektonická súťaž
Vodný svet Košice
Reinštalácia výstavy Architekti BB ± 50 (premiéru mala
v Banskej Bystrici) sa uskutočnila 6. až 21. apríla 2011
v Galérii architektúry SAS na Panskej ulici 15 v Bratislave.
Kurátorkou bola Danica Turčanová.

Členstvo v porote Ceny Dušana Jurkoviča na tento rok
potvrdili:
Andreas Lichtblau (Rakúsko), Jaroslav Wertig (Česko),
Ľubica Vítková (FA STU), Kalin Cakov (nominácia na Cenu
D. Jurkoviča 2010), Ladislav Bradiak (SAS), Ivan Kubík
(SAS).
Návrhy na Cenu Dušana Jurkoviča majú právo predkladať
členovia Prezídia SAS, laureáti Ceny Dušana Jurkoviča,
jednotliví predstavitelia regiónov, tvorivé združenia
a jednotliví členovia SAS (vrátane autorov) Kancelárii
SAS do 30. júna 2011.
Formulár je k dispozícii na www.sasarch.sk.
Informácie:
Kancelária SAS
tel.: 54 431 078
e-mail: k_sas@euroweb.sk

Laureátom Ceny Emila Belluša 2010 za celoživotné dielo
sa stal architekt Ladislav Kušnír. Jeho tvorbu si mohli od
29. marca do 4. apríla 2011 pozrieť záujemcovia v priestoroch radnice v Banskej Bystrici. Kurátorom výstavy bol
B. Somora.

J u b i l e á
máj 2011
V Galérii architektúry SAS na Panskej ulici 15 v Bratislave
sa predstavili od 28. apríla do 13. mája 2011 práce prihlásené do architektonickej súťaže Vodný svet Košice, a tiež
výsledky tejto súťaže. Kurátorom výstavy bol Martin
Jerguš.

Dielo Ladislava Kušníra na
výstave v Banskej Bystrici

1. 5. 1951
1. 5. 1961
3. 5. 1936
5. 5. 1956
6. 5. 1931
8. 5. 1961
9. 5. 1951
12. 5. 1936
14. 5. 1956
19. 5. 1961
22. 5. 1931
29. 5. 1946

Eva BAKITOVÁ
Milan REŠOVSKý
Anton VRANKA
Tibor ZELENICKý
Ján FIBINGER
Alfréd RAJNIC
Jozef MRAVEC
Juraj SILVAN
Daniela VANKOVÁ
Juraj FECANIN
Róbert UJETZ
Mária SAMOVÁ

Banská Bystrica
Prešov
Bratislava
Nitra
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Michalovce
Bratislava
Bratislava
Bratislava

60
50
75
55
80
50
60
75
55
50
80
65

Žilina
Bratislava
Košice
Bratislava
Žilina
Bratislava
Kalná
nad Hronom
Bratislava
Bratislava
Trnava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Tlmače – Lipník
Bratislava
Košice
Bratislava
Bratislava

75
60
60
80
50
60

jún 2011
2. 6. 1936 Stanislav TOMAN
2. 6. 1951 Dušan KRAMPL
3. 6. 1951 Róbert GABZDIL
4. 6. 1931 Oľga MAŇKOVÁ
5. 6. 1961 Ladislav MIRT
7. 6. 1951 Július ŠURKALA
7. 6. 1956 Vladimír BEŇO
		
9. 6. 1946 Alfréd GERS
14. 6. 1956 Branislav HNÁT
17. 6. 1946 Jozef DANÁK
19. 6. 1936 Anna KOLLÁROVÁ
22. 6. 1951 Juraj ULIČNý
22. 6. 1956 Jela PLENCNEROVÁ
23. 6. 1961 Štefan DRAPČAT
26. 6. 1951 Peter CHOLUJ
27. 6. 1961 Anna MAREKOVÁ
28. 6. 1946 Milan HORSKý
29. 6. 1951 Dagmar KUČEROVÁ
Srdečne blahoželáme
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55
65
55
65
75
60
55
50
60
50
65
60

SErvis
domáce podujatia
Výstava Saint-Etienne – Design –
Bratislava
V Galérii Francúzskeho inštitútu, Sedlárska 7, Bratislava
sa 25. mája uskutočnila vernisáž výstavy Saint-Etienne –
Design – Bratislava. Kurátorom výstavy, ktorá potrvá
do 25. júna 2011 je Zdeno Kolesár. Výstava 6. dizajnérov
zo Saint-Etienne a Bratislavy: Eric Jourdan, Denis
Coueignoux, Rodolphe Dogniaux, Stanislav Stankoci,
Štefan Klein, Silvia Jokelová sa koná v rámci Dní architektúry a dizajnu DAAD.
Viac informácií na: www.daad.sk

Prednáška francúzskeho
architekta Dominique Perraulta
Francúzsky inštitút v Bratislave, Slovenská národná galéria, Ateliér BOGÁR KRÁLIK URBAN pozvali záujemcov
na prednášku architekta Dominique Perraulta  METROPOL
IS? Prednáška so simultánnym tlmočením sa uskutočnila
18. mája 2011
v kinosále Slovenskej
národnej galérie
v Bratislave.
V tomto období
sa Dominique Perrault
zúčastňuje na aktivite
dotýkajúcej sa budúcnosti „veľkého Paríža“
a ďalších francúzskych miest. V tejto
súvislosti ho poverila francúzska vláda, aby sa stal generálnym komisárom Francúzskeho národného pavilónu na
Svetovom bienále architektúry v Benátkach v roku 2010,
ktorého ústrednou myšlienkou sa stala téma Metropolis.
S touto témou súvisela aj jeho prednáška v SNG, ktorá
bola polemickou úvahou o budúcnosti mesta a jej názov
znel rovnako „Metropolis?“.
Viac informácií prinesieme v nasledujúcom čísle Fóra
architektúry.

Konferencia
Udržateľnosť v architektúre
a vo výstavbe
Prvý ročník Medzinárodnej odbornej konferencie
Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe sa konal
26. mája 2011 v hoteli TREND Austria v Bratislave.
Organizátorom podujatia bolo Vydavateľstvo EUROSTAV.
Motto konferencie: Stratégia udržateľnosti architektonickú tvorivosť neobmedzuje, patrí k „novým“
výzvam.
V súvislosti s európskymi cieľmi o potrebe znižovania
energetickej náročnosti budov o 20 %, zvyšovania podielu
využitia obnoviteľných zdrojov energie o 20 % a znižovania emisií skleníkových plynov o 20 % do roku 2020, stoja
aj pred Slovenskom veľké výzvy. Od roku 2018 sa budú
musieť stavať všetky verejné budovy v takmer pasívnom
štandarde a od roku 2020 táto povinnosť bude záväzná
aj pre všetky ostatné budovy.
Tieto ciele súvisia s potrebou ochrany životného
prostredia a s potrebou zabezpečenia udržateľnosti života,

architektúry aj výstavby. Práve preto sa Vydavateľstvo
EUROSTAV rozhodlo usporiadať medzinárodnú odbornú
konferenciu o udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe
a sprostredkovať počas jedného dňa projektantom, architektom, investorom a všetkým účastníkom investičného procesu dôležité odborné informácie, súvisiace s európskymi
cieľmi „20/20/20“ a ich implementáciou na Slovensku.

Spojenie exkluzívneho dizajnu
a zvuku
Spoločnosti MediaTech a Ekoma Design pozvali 26. mája
do Showroomu na Bajkalskej 29 v Bratislave záujemcov
na večer organizovaný v duchu „La dolce vita“.
Pripravili spojenie exkluzívneho dizajnu a zvuku.
MediaTech predstavil v slovenskej premiére najnovšie
High-End reproduktorové sústavy AudioResolution Wave
a lákadlom Ekoma Design bola jedinečná kuchynská linka
vytvorená pri príležitosti 70. výročia vzniku talianskej
značky Salvarani.
Večer zorganizovali v spolupráci s festivalom
Dni architektúry a dizajnu 2011.

Nízkoenergetické domy
nie sú luxus ani utópia
Mnohí investori sa bránia nízkoenergetickým projektom,
pretože sa obávajú vysokých vstupných investícií.
Skutočne efektívna budova však nepredstavuje výrazne
zvýšené stavebné náklady. Vyžaduje si hlavne kvalitné
know-how a odklon od tradičného štýlu architektúry
a konvenčných stavebných postupov.
„Na ilustráciu vhodne poslúži príklad – ak by mala
dosiahnuť štandard energeticky pasívneho domu klasická
tehlová stena, musela by mať hrúbku 80 až 100 cm,“ uvádza Miroslav Zliechovec zo spoločnosti Knauf Insulation
a dodáva: „Pri tomto probléme sú jedným z možných
riešení konštrukcie sendvičových drevostavieb. Podstatnú
vnútornú časť takýchto stien tvorí tepelná izolácia, najvhodnejšia je minerálna vlna. Drevostavba s vrstvou
minerálnej izolácie poskytuje rovnaký tepelný odpor ako
štandardné murivo pri zhruba polovičnej hrúbke stien.
Rozdiel získaný úsporou hrúbky stien môže predstavovať
až 12 m2 obytnej plochy navyše.“
Nová sklená minerálna vlna s ECOSE® Technology
získala ako prvá na svete prestížny certifikát Zlatý štandard
kvality vzduchu v interiéri od renomovanej spoločnosti
Eurofins.
O kvalitách progresívnych technológií sa zástupcovia
médií mali príležitosť presvedčiť na stretnutí na stavbe nízkoenergetického rodinného domu v rakúskom Hainburgu,
ktoré sa uskutočnilo 14. apríla 2011.

Slovenská časť súťaže YCE
Design and Fashion je súčasťou programu British Council
International Young Creative Enterpreneur Awards (YCE).
Určená je kreatívnym podnikateľom v oblasti módy, dizajnu
a architektúry.
Viac informácií o súťaží nájdete na www.britishcouncil.sk

Vizuálne premeny Slovenska
Vo výstavných priestoroch ARTOTÉKA – vstup
do Mestskej knižnice – Kapucínska 1 (podkrovie),
Bratislava, (otvorené: Pon, Uto, Štv, Pia: 8.00 – 19.00;
Str: 12.00 – 19.00 h.) sa do 10. júna 2011 koná výstava
Vizuálne premeny Slovenska.

SErvis
Zahraničné podujatia
24. svetový kongres architektúry
2011 UIA
DESIGN 2050
Od katastróf cez solidaritu k udržateľnosti
V Tokiu zasadal 8. – 9. apríla 2011 koordinačný výbor
na prípravu 24. svetového kongresu UIA. Výbor podrobne
zhodnotil situáciu po ničivom zemetrasení a cunami, ktorá
postihla Japonsko v marci tohto roku. Koordinačný výbor
vyvinie maximálne úsilie na zabezpečenie úspešného
priebehu kongresu, Valného zhromaždenia a zasadnutia
výboru UIA.
Architekti a študenti z celého sveta budú diskutovať na témy:
 Životné prostredie
 Kultúra
 Život
Termín konania kongresu: 25. – 28. september 2011
Miesto konania: Tokyo (Japonsko)
Informácie: www.uia2011tokyo.com

Dobrodružné mesto
(Pre deti od 6 rokov)

Miesto konania: Architekturzentrum Wien, Museumplatz
č.1, Viedeň
Tvorivé dielne: 4. júl 2011 – 7. júl 2011
Vstupné: 3,50 Eúr
Termíny konania: pondelok 4. júl až štvrtok 7. júl vždy
od 10.00 do 12.00 h.
Na podujatie sa treba dopredu nahlásiť
na 01-522 31 15 oder office@azw.at
Počas letných prázdnin si malí návštevníci budú môcť
vyskúšať napr. prácu architekta, územného plánovača
či vedúceho na stavbe. Na vlastnej koži si vyskúšajú ako
funguje „mini mesto“ a oboznámia sa s históriou vývoja
mesta a s funkciami, ktoré musí mesto spĺňať.
Informácie: Lisa Kusebauch-Kaiser, tel: +43 (1) 522 31 15,
e-mail: office@azw.at alebo na http://www.azw.at/event.
php?event_id=1153

Výstava Alexander Brodsky
It still amazes me that I became
an architect
Miesto konania: Architekturzentrum Wien – Alte Halle,
Museumsplatz 1, 1070 Viedeň
Termín konania: 30. jún 2011 – 3. október 2011
Otvorené denne od 10.00 h do 19.00 h
Vernisáž výstavy: streda 29. jún 2011 o 19.00 h
Vstupné: 7,00 Eúr (zľavnené 4,50 Eúr)
Výstava architekta, vizionára a umelca Alexandra
Brodskeho približuje jeho tvorbu, ktorá je poznačená
čistou jednoduchosťou a teatrálnou vážnosťou. Narodil
sa v roku 1955 v Moskve, v osemdesiatych rokoch sa
mu dostalo medzinárodného uznania ako predstaviteľovi
ruských „paper architects“. V roku 1996 odišiel
do New Yorku, kde založil svoj kontroverzný ateliér.
V súčastnosti žije a pracuje v Moskve. Realizoval
množstvo rodinných domov, reštaurácií, architektonických
diel a sôch.
Informácie: http://www.azw.at/event.php?event_id=1123
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Architecture week 2011
Tento rok sa bude konať už 5. ročník medzinárodného
festivalu architektúry a urbanizmu. Architecture week
organizujú Czech Architecture Week s.r.o v spolupráci
so Správou Pražského hradu. Nosnou témou tohtoročného
festivalu bude projekt Architektúra a urbanizmus
Vyšehradskej štvorky, ktorého obsahom budú štyri samostatné výstavy: Visegrad 4 Capitals Exhibition 2011,
Visegrad 4 Urban Planning 2011, Visegrad 4 Architecture
Exhibition 2011 a Visegrad 4 Young Architecture
Exhibition 2011. Nosná časť bude nainštalovaná
v Letohrádku kráľovny Anny na Pražskom hrade.
Termín konania: 10. – 23. október 2011
Miesto konania: Praha (Česká republika)
Informácie: http://www.architectureweek.cz/

Prehliadka stavby č. 156
Pasívny obytný dom MEXICO
Termín konania: 1. júl 2011 o 16.00 h.
Miesto prehliadky: An der unteren alten Donau 91/169
Miesto stretnutia: na rohu ulíc Ecke Industriestraße 68/
Johann Ströckgasse 1, pred pekárňou Ströck.
Architektonický ateliér: pichler architekt[en]
Informácie: www.oegfa.at/event.php?item=6395

Prehľad podujatí IFLA a EFLA
48. Svetový kongres IFLA
Z mestskej urbánnej krajiny k alpským záhradám
Termín konania: 27. – 29. jún 2011
Miesto konania: Zürich (Švajčiarsko)
Informácie: www.ifla2011.com

Prehľad podujatí Medzinárodnej
únie architektov – UIA
Júl 2011
Festival architektúry Kuala Lumpur
Termín konania: júl 2011
Miesto konania: Kuala Lumpur (Malajzia)
Informácie: http://www.pam. org.my/
Glenn Murcutt medzinárodná architektonická
Master Class
Termín konania: 10 – 14. júl 2011
Miesto konania: Sydney (Austrália)
Informácie: www.ozetecture.org
August 2011
ARCASIA Forum and Council Meeting
Termín konania: 15. – 20. august 2011
Miesto konania: Danang (Vietnam).
Informácie: www.arcasiaforum16.com
4. medzinárodná konferencia modernej
architektúry Alva Aalto
Termín konania: 27. – 28. august 2011
Miesto konania: Jyväskylä (Fínsko)
Informácie: http://aaltoacademy.files.wordpress.
com/2010/12/aalto_highrise_meeting_2011.pdf
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Letné prehliadky
Architektúra & Dizajn
Od Adolfa Loosa až po Jeana Nouvela
Miesto stretnutia: Haas-Haus, Stock-im-Eisen-Platz 4
1010 Viedeň
Termíny prehliadok: piatky – 13. máj, 10. jún, 8. júl,
5. august a 2. september vždy od 17.20 do 19.30 h.
Vstupné: 16.00 Eur
Prehliadka prevedie históriou dizajnu vo Viedni.
Vychádzajúc od historického American Bar (Kärntner Bar)
od Adolfa Loosa a Postsparkasse od Otta Wagnera povedie
k legendárnym obchodným interiérom a lokálom a zaručuje pohľady na trendových nováčikov ako Hotel Sofitel
alebo prístav Wien City na kanáli Donau.
Prehliadky sa budú konať za každého počasia pri účasti
minimálne 3. osôb.
Informácie: Anneke Essl na tel +43 (1) 522 31 15 – 11,
e-mail: essl@azw.at alebo www.azw.at.

Letné prehliadky 2
Návrat do moderny
Wagner, Loos a ich doba
Miesto stretnutia: pred hlavným vchodom Postsparkasse,
Georg Coch-Platz 2, 1010 Viedeň
Termíny prehliadok: sobota 28. máj, 25. jún, 23. júl,
20. august a 17. september 2011 od 15.50 do 18.00 h.
Vstupné: 16.00 Eúr
Prehliadky prevedú viedenskou modernou od Wagnerovej
Postsparkasse, Loosov American Bar, známym „Looshaus“
na Michaelerplatzi a priblížia architektonické skvosty tejto
jedinečnej doby. Prehliadky sa konajú za účasti minimálne
troch záujemcov a uskutočňujú sa v nemeckom jazyku.
Informácie: www.azw.at/event.php?event_id=1140

Prednáška Stalker
STALKER – Primaveraromana; Walking for a U Turn.
Common design practices for social change
Prednáška sa uskutočňuje v anglickom jazyku a je realizovaná v rámci ťažiskovej témy projektu Solidarita –
Ako vznikajú demokratické priestory?
Termín konania: piatok, 17. 6. 2011 o 19.00 h.
Miesto konania: Priestory ig-Architektur, Gumpendorfer
Straße 63b, Viedeň
Informácie: www.oegfa.at/event.php?item=6391

Cena Vassilisa Sgoutasa 2011
Cenu Vassilisa Soutasa udeľujú za prínos v oblasti odstránenia chudoby a následkov katastrof. Vytvorili ju v roku
2008 a odovzdávajú pri príležitosti svetového dňa bývania
Habitat – Unesco.
V tomto roku porota rozhodla o udelení cien nasledovne:
V individuálnej kategórii hlavnú cenu získal Fabricio
Carola z Talianska za celoživotný prínos pri zlepšovaní
životných podmienok v mnohých afrických mestách
s využitím miestnych, dostupných materiálov – rešpektujúc miestnu kultúru.
V tejto kategórii udelili tiež dve špeciálne odmeny:
Francis Kéré (Nemecko) za projekt v Burkina Faso a Mali;
Alexander Kuptsov (Ruská Federácia) za originálny koncept recyklovateľných prístreškov pre bezdomovcov.
V kolektívnej kategórii hlavnú cenu získal Expacio

Maximo Costo Minimo z Mexika pod vedením architekta
Carlosa Gonzaleza Loba za projekt nízkonákladového
bývania v prostredí Latinskej Ameriky a Maureánie.
V tejto kategórií udelili aj dve špeciálne odmeny:
Ideal Space Studio z Číny pod vedením architektov Qu Lei
a He Qing. (Prostredníctvom inteligentne vytvorenej
stránky ponúkajúcej prácu upozorňujú, že aj konštrukční
pracovníci si zaslúžia primerané životné podmienky);
Savage+Dodd z Juhoafrickej republiky za ozdravný
projekt v Johannesburgu.
Porota, ktorá zasadala 6. apríla pod vedením Mauria
Rivera Borrella (1. viceprezident UIA) pracovala v zložení:
Patricia Emmett (2. viceprezidentka UIA), Albert Dubler
(UIA viceprezident I. regiónu), Lisa Siola (UIA viceprezidentka II. regiónu), Kazuo Iwamura (UIA viceprezident IV.
regiónu), Goh Chong Chia (UIA pokladník), Jordi Farrando
(UIA vedúci sekretariátu), Cui Kai (riaditeľ súťažných komisií UIA) a Vassilis Sgoutas (bývalý prezident UIA). Porota
celkom rozdelila 8000 Eúr.
Informácie: www.uia-architectes.org/texte/england/
Menu-5/1-objectifs.html

Grand Prix architektov 2011
Národná cena za architektúru v Českej republike má
už po 18. krát svojich víťazov. 84 súťažných diel posudzovala porota v zložení: predseda Thomas Bitnar (USA),
Juri Troy (Rakúsko), Zhank Ke (Čína), Zbysczek Maćków
(Poľsko) a Juraj Hermann (Slovensko).
Výstava prihlásených diel bola inštalovaná
od 11. – 24. mája 2011 v Národnej galérie v Prahe
vo Veľtržnom paláci. Porota udelila celkom 11 cien
a 6 čestných uznaní v jednotlivých kategóriách.
Grand Prix architektov 2011 – Národnú cenu za architektúru tento rok získal Bytový dom s telocvičňou. Autor: Petr
Burian, spolupráca: Jan David, Petr Malinský.
Viac informácií: http://www.grandprix-architektu.cz/

Pritzkerova cena putuje
do Portugalska
Medzinárodná porota, ktorá zasadala 28. marca 2011
v Los Angeles zvolila Eduarda Souta de Moura za držiteľa
Pritzkerovej ceny 2011. Spolu so svojim učiteľom Álvaro
Sizou, ktorý získal toto ocenenie v roku 1992, je považovaný za najvýznamnejšieho žijúceho portugalského
architekta. Medzi jeho známe stavby patria Múzeum
Pauly Rego pri Lisabone, administratívna budova Nurgo
Tower, kláštor Amares, stanica metra v Porte ako aj školy,
galérie, rodinné domy a nákupné centrá. Známa je jeho
stavba futbalového štadióna v meste Braga. Eduardo
Souto de Moura zdôrazňuje, že budovy treba navrhovať
tak, aby splnili svoju funkciu a zároveň „zapadli“ do okolia. Často používa prírodné materiály a neobvyklé farby.
„Neexistuje nič ako ekologická, inteligentná alebo trvale
udržateľná architektúra – je len dobrá architektúra,“
povedal v roku 2004.
V tomto roku porota pracovala v zložení: Lord Peter
Palumbo (Veľká Británia) – predseda, Alejandro Aravena,
Carlos Jimenez, Glenn Murcutt, Juhani Pallasmaaa,
Renzo Piano, Karen Stein a Martha Thorne. Podľa poroty:
„Takisto ako poézia, sa aj jeho dielo prihovára tým, ktorí
si nájdu čas aby načúvali“. Predseda poroty lord Peter
Palumbo tiež povedal: „Jeho stavby majú unikátnu
schopnosť vyjadriť protiklady – silu a jemnosť, autoritu
aj intimitu“. Pritzkerovu cenu za architektúru založil v roku
1979 americký podnikateľ Jay Pritzker a jeho manželka
Cindy.
Ďalšie informácie: www.pritzkerprize.com/2011mediakitphotos.pdf www.pritzkerprize.com

Vila na Bradlianskej.
Foto: Peter Gula
Dom zlomu v Kynceľovej.
Foto: hovorka pauliny architekti
Clip House Madrid.
Foto: Bernalte-Leon

V čísle 1/2011
Domy elegantne a inteligentne:
Vila na Bradlianskej ulici od Emila Belluša
Autori rekonštrukcie: Matej Galanda,
Peter Hažer, Juraj Radošovský;
Element AA Bratislava
Dom zlomu v Kynceľovej
Autori: Branislav Hovorka, Martin Pauliny;
hovorka pauliny architekti Banská Bystrica
Clip House Madrid
Autori: F. Javier Bernalte a Jose Luis Leon;
Bernalte-Leon y Asociados, Španielsko
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