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The use of trees 
in the urban environment
By Katarína Gécová 
¦ 
¦ 
¦ 
It is the aim of any society to create 
optimal housing and living condi-
tions for its inhabitants. Fast growth 
and development of settlements and 
urbanization in general resulted in 
numerous factors that have negative 
impacts on our environment. This pro-
cess leads to the elimination of the es-
sential part of the urban environment, 
i.e. trees and other vegetation. Great 
part of vegetation is exposed to such 
conditions that mostly do not meet re-
quirements of legislation (e.g. exhaust 
fumes, polluted environments) – the 
ability of woody plants to adapt and 
grow, aff ect and resist such stressful 
conditions vary according to the spe-
cies of woody plants. 

The article addresses the use of 
trees in the urban environment. Trees 
constitute a vital part of the environ-
ment. They provide for ecological and 
social functions but also for aesthetic 
or hygienic functions that are of the 
same signifi cance in the urban envi-
ronment. The amount of greenery and 
spatial relationships between separat-
ed green areas have an impact on the 
state of biodiversity in the urban envi-
ronment. The positive impact of biodi-
versity on a human being living in the 
urban environment is unquestionable. 
Fragmentation of natural elements re-
quires their interconnection into the 
local system of interconnected natural 
elements at the citywide level.

At present the process of urbaniza-
tion brings dynamic changes: an indig-
enous natural environment is being 
replaced with the urban environment. 
This process is related to the high ur-
ban densifi cation on green spaces in-
tended for sporting, leisure and relaxa-
tion activities of local residents, while 
the concept of urban greenery is not 
being respected. Grass spaces are be-
ing replaced with hard surfaced areas; 
parking areas are being enlarged; ma-
ture trees are being cut down, which 
are the consequences of investment 

activities, while the retention eff ect of 
permeable areas is being forgotten. It 
is no secret that construction develop-
ment mostly burdens existing as well 
as potential spaces and directly, to-
gether with the other factors, aff ects 
the condition of trees in the settle-
ment. It is a common phenomenon of 
the present time related to the glob-
al growth of human population, in-
creased concentration of population 
in large cities, but also growing pres-
sure of development companies. This 
problem entails pressure on the envi-
ronment. The quality and accessibil-
ity of green spaces are nowadays much 
more signifi cant indicators than the 
quantity; trees and other vegetation 
are becoming one of the indicators of 
the quality of the settlement residen-
tial area.

Cassovia Architect 
Ľudovít Oelschläger 
Őry Lajos (1896 – 1984)
by Adriana Priatková
¦ 
¦ 
An architect Ľudovít (Ludwig) Oel-
schläger – Őry Lajos (1896 – 1984), 
probably the most important, but 
among the public not very known, rep-
resentative of the interwar architec-
ture who, in his most fruitful period of 
life, worked in Košice (1924 – 1945). It 
was in Košice, his hometown, as well 
as in Eastern Slovakia and former 
Carpathian Ruthenia (Podkarpatskej 
Rusi), which was part of Czechoslo-
vakia at that time, where he left the 
work of extraordinary quality that still 
appeals to experts as well as the gen-
eral public.

He was born in a rich German evan-
gelical family in Košice, coming from 
the Spiš Region. In family he learnt to 
respect the past and acquired classical 
education. The intellectual and spiri-
tual atmosphere of his hometown, 
part of Austria-Hungary Monarchy un-
til the end of World War I, was close 
to that of Budapest, where he acquired 
university education. After fi nishing 
his study he made a longer study trip 
to Germany (1921 – 1922) during which 
he acquainted himself with the latest 
European knowledge in the fi eld.

The initial period of his work was 
closely connected with the Hungarian 
architecture of that time. His percep-
tion of the Hungarian architecture was 
infl uenced by the work of his Budapest 
colleagues, peers, Bogdanfy and Ger-
loczy in their Budapest architectural 
studio (1923). The specifi c quality of 
Oelschläger`s architectural early work 
was to a  great extent infl uenced by 
5-year close cooperation with a  Hun-
garian architect G. Z. Bosko (1924 – 
1929), who probably came to Kosice 
with the architect. The Orthodox syn-
agogue and school in Košice is proba-
bly the most impressive result of their 
cooperation (1925, 1926 – 1927, 1933, 
NKP). The synagogue was built almost 
concurrently with the Neologic syna-
gogue in Kosice (1924, 1926 – 1927, 
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Uplatnenie stromov 
v urbanizovanom prostredí
Katarína Gécová Medzi človekom a  prírodným prostredím dochádza 

k  stálej interakcii, človek prostredie pretvára a, na-
opak, prostredie spätne formuluje človeka. Človek 
žijúci v  súčasnosti vie, že pokiaľ nezmení svoj štýl 
života, nedožije sa ďalšieho storočia. Na vzniknuté 
problémy možno nazerať z rôzneho uhla pohľadu. Vo 
všetkých sa objavuje jedna spoločná téma – konanie 
človeka vo vzťahu k prírodnému prostrediu. 

Zeleň v  sídlach predstavuje nezastupiteľnú zlož-
ku životného prostredia. Zabezpečuje funkciu nielen 
ekologickú, sociálnu, ale aj spoločenskú a estetickú, 
ktorá je v urbanizovanom prostredí rovnako dôležitá. 
Jej pozitívny vplyv na človeka žijúceho v mestskom 
prostredí je nepopierateľný. 

Slovensko patrí ešte stále k nadpriemerne zalesne-
ným krajinám. Už v roku 1769 cisárovná Mária Terézia 
vydala nariadenie o povinnosti vysádzať stromy „vša-
de tam, kde bolo na vysádzanie vhodné miesto“, pri 
kostoloch, kaplnkách, krížoch na medziach a cestách. 

V súčasnosti sa, bohužiaľ, možno stretnúť s opač-
ným trendom. Stromy a ostatné vegetačné prvky sú 
z miest vytláčané, či už pri rekonštrukciách námestí 
(dláždenie), alebo v rámci stavebných a investičných 
činností. S  rozvojom miest a obcí je spojená zvýše-
ná stavebná činnosť, pričom najčastejšie dochádza 
k  zmenám využitia zelených priestranstiev. Nie je 
tajomstvom, že stavebný rozvoj zaťažuje jestvujúce 
aj potenciálne plochy a priamo sa podieľa na stave 
stromov v sídle. 

Zmenšovaním plôch zelene a  zahusťovaním vý-
stavby dochádza k  postupnému prerastaniu mesta 
do prírodného okolia a  jeho postupnej premene na 
urbanizované prostredie. Tieto javy spätne vyvoláva-
jú potrebu zabezpečenia správneho fungovania plôch 
zelene v podmienkach miest, s cieľom uplatniť eko-
logické, environmentálne a urbanistické funkcie ze-
lene pri tvorbe životného prostredia. 

Stromy a  ostatné vegetačné prvky sú pre sídlo 
zdrojom vitality, svojimi účinkami vyvažujú zvýšený 
tlak na životné prostredie. Kvalita a dostupnosť ze-
lených plôch sú v  súčasnosti oveľa dôležitejšie než 
ich množstvo, stromy a ostatné vegetačné prvky sa 
stávajú jedným z  ukazovateľov kvality obytného 

prostredia sídla. Do bilancie zelene v sídle sa výrazne 
započítava aj zeleň súkromných záhrad, aj keď ostat-
ným obyvateľom neumožňuje aktívne využitie. 

Problematika stromov 
v urbanizovanom prostredí
Sídelné prostredie si ľudia vytvorili „na svoj obraz“. 
Inak povedané, sídlo je adaptovaným prostredím, 
prispôsobené potrebám človeka. Primárne ho formo-
vali potreby bezpečnosti a  prežitia, následne potre-
ba funkčnosti a  pohodlia, čo zodpovedá súčasným 
prioritám1. 

Mestské prostredie je najviac pozmenené od prí-
rodného prostredia, respektíve je narušené, a  to vo 
všetkých svojich zložkách. Má zmenenú mikroklímu, 
znečistené ovzdušie i pôdu, nachádza sa tu najmen-
šie množstvo prírodných prvkov. Charakteristická je 
veľmi zvýšená hlučnosť a prašnosť, elektromagnetic-
ké či elektrické polia a iné negatívne vplyvy na živé 
organizmy vrátane človeka. Stromy a ostatné vege-
tačné prvky sú jediným pôvodným prírodným prv-
kom, ktorý má prirodzenú schopnosť tieto negatívne 
vplyvy čo najviac eliminovať. Často sú vzhľadom na 
svoje rozličné schopnosti prežívať v mestskom pro-
stredí nevhodne vysádzané, nedostatočne udržiava-
né, či už úmyselne, alebo neúmyselne poškodzované. 
Niekedy sú plochy vegetácie koncentrovane umiest-
nené v jednom mieste územia, čím môžu byť nedos-
tačujúce pre sťaženú alebo namáhavú prístupnosť 
obyvateľstva k  zeleni, buď z  hľadiska dopravného, 
alebo časového. Optimálne rozloženie a  vzájomná 
prepojenosť plôch vegetácie umožňuje život a mig-
ráciu rôznym druhom živočíchom, a tým dáva pries-
tor na oživenie mestského prostredia. 

Reálne použiteľná výmera urbánnej vegetácie je 
v skutočnosti omnoho nižšia. Veľakrát sa môžu spo-
menuté typy plôch zelene javiť ako plochy nedosta-
čujúce z dôvodu neestetického alebo nefunkčného 
využitia. Z  uvedeného vyplýva, že v  mestách často 
nie je problémom nedostatok plôch zelene, ale ich 
funkčná účinnosť. Stromy v sídlach plnia na jednej 
strane významné priestorové, estetické, hygienické, 
mikroklimatické, ekologické a  sociálne funkcie, na 

strane druhej sú vystavené nepriaznivým vplyvom 
prostredia a konfliktom záujmov spoločnosti. 

Verejná zeleň v  tomto smere predstavuje jeden z 
najdôležitejších prostriedkov na zlepšenie situácie, 
ktorý je navyše premenlivý počas ročných období, ale 
i v procese svojej existencie.

Zeleň je jediný prvok v urbanizačnom procese, kto-
rý pôsobí polyfunkčne so zvýraznením renaturalizač-
ného a  sanačného významu2. Nedostatok vegetácie 
v  urbanizovanom prostredí sa prejavuje v  kvantita-
tívnych aj v  kvalitatívnych znakoch. Veľké rozdiely 
sú medzi navrhovanými ukazovateľmi potreby m² 
zelene na jedného obyvateľa a  skutočnosťou. Naj-
častejšie a  najviac obyvateľstvom vnímané je malé 
plošné zastúpenie sídelnej vegetácie. Množstvo zele-
ne a priestorové vzťahy medzi jednotlivými zelenými 
plochami majú vplyv na stav biodiverzity v urbani-
zovanom prostredí. Fragmentácia prírodných prvkov 
vyžaduje zelené plochy vzájomne prepájať do miest-
neho systému vzájomne prepojených prírodných 
prvkov na celomestskej úrovni. Základným cieľom 
požiadaviek v  oblasti verejnej zelene je zabezpečiť 
obyvateľstvu kvalitné životné prostredie. Týka sa: 

 – zohľadnenia trendov a scenárov budúceho rozvoja 
mesta 

 – zohľadnenia časovej dostupnosti zelených plôch 
určených na krátkodobú rekreáciu pre všetky vrstvy 
a vekové skupiny obyvateľov 

 – ochrany biodiverzity na urbanizovaných územiach 
 – hospodárenia s dažďovou vodou a zvýšenie retenč-
nosti urbanizovaného prostredia 

 – zabezpečenia vhodnej mikroklímy 
Za jeden z hlavných problémov uplatnenia stromov 
v urbanizovanom prostredí patrí nezáujem obyvate-
ľov o verejné priestory. Tieto priestory sú stále v po-
lohe územia patriaceho všetkým, ale pritom nikomu. 
Kvalita verejných sídliskových priestorov na Sloven-
sku tak výrazne zaostáva za kvalitou súkromného 
a polosúkromného priestoru bytov a domov. Pozitív-
ne príklady zo zahraničia sú dôkazom toho, že cesta 
k ich kultivácii vedie cez zapájanie občanov do spo-
lurozhodovania o svojich verejných priestoroch, o ich 
premene a využívaní.

Uplatnenie stromov v uliciach 
a na parkoviskách 
Uličné stromoradia sú významné prírodné prvky 
mestských štruktúr spájajúce jednotlivé plochy ve-
getácie do uceleného systému mestskej zelene. Sú 
to najproblematickejšie a najnáročnejšie objekty ze-
lene na realizáciu a  údržbu. Úspešnosť pestovania 
stromov v uliciach do značnej miery závisí od správ-
nej voľby drevín. Okrem vonkajších morfologických 
znakov, akými sú veľkosť stromov (výška a šírka), tvar 
a  hustota koruny, textúra, sezónne efekty (kveten-
stvo, plody, sfarbenie listov) do popredia v ostatnom 
čase vystupujú vlastnosti drevín, medzi ktoré patrí 
tolerantnosť k nepriaznivým podmienkam prostredia 
a k stresovým faktorom (vysoká teplota v lete, sucho, 
posypové soli, utláčanie a spevnenie povrchu pôdy), 
regeneračná schopnosť nadzemných a  podzemných 
orgánov po mechanickom poškodení, dlhovekosť 
a podobne. Záujem o vegetačnú štruktúru urbanizo-
vaného prostredia narastá so zhoršujúcimi sa pod-
mienkami vplývajúcimi na zdravý rast a  existenciu 
stromov v tomto prostredí. Rýchle starnutie a odu-
mieranie stromov, ale aj necitlivý výrub uličných ale-
jí núti odbornú verejnosť k zamysleniu sa nad celou 
problematikou. Okrem prioritných zmien, ktoré je 
potrebné vykonať v  oblasti zlepšenia ekologických 
podmienok pre rast drevín v uliciach, možno hľadať 
východisko aj vo výbere vhodných taxónov, naprík-
lad do úzkeho uličného priestoru používať stromy 
s pravidelnými, kompaktnými korunami guľovitého, 
stĺpovitého alebo vretenovitého tvaru (napr. Acer 
campestre ’Compact’ – javor poľný, Acer platanoides 
’Globosum’ – javor mliečny, Catalpa bignonioides 
’Nana’ – katalpa bignóniovitá, Fraxinus excelsior 
’Nana’ – jaseň štíhly, Prunus cerasifera ’Nigra’ – sliv-
ka čerešňoplodá, Robinia pseudoacacia ’Bessoniana’ 
– agát biely, Robinia pseudoacacia ’Umbraculifera’ – 
agát biely, Ulmus caprinifolia ’Umbraculifera’ – brest 
hrabolistý, Quercus robur ’Fastigiata’ – dub letný, Py-
rus calleriana ’Chanticleer’ – okrasná hruška a pod.). 
Pre ulice stredné a široké možno použiť stromy vyš-
šie, s  pravidelnou, kompaktnejšou korunou vajco-
vitého tvaru, alebo stromy s  korunou oválnou, vo 

Komorný vnútroblok Rozadol v Bratislave. Výsadba 
stromov a kríkov vychádza zo statickej – geometrickej 
koncepcie. Farebnosť fasád obytných domov korešponduje 
s farebnosť stromov – Prunus cerasifera ’Nigra’ (slivka 
čerešňoplodá), ktoré sú vysadené vo vyvýšených záhonov. 
Voľné trávnaté plochy ostávajú v úrovni chodníka – priestor 
vnútrobloku opticky rozširujú. Foto: Katarína Gécová

Átrium Apollo centrum v Bratislave. Koncepcia riešenia 
vychádza z potrieb podzemného parkovania (výsadba 
vzrastlých stromov do vyvýšeného terénu), ako aj 
z potrieb zadržiavania dažďovej vody v území, čo je novou 
požiadavkou územného plánu. Foto: Katarína Gécová

Pozitívny príklad uplatnenia stromov v kontaktnom 
priestore vodného prvku so športovou a oddychovou 
funkciou. Vegetačné prvky sú uplatnené aj na 
fasádach budov, Francúzsko. Foto: Katarína Gécová
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Ľudovít (Ludwig) Oelschläger – Lajos Őry (1896  – 
1984) sa narodil v  Košiciach 5. marca 18961 ako 
najmladší zo štyroch súrodencov2 zámožnej evanje-
lickej rodiny obchodníka a podnikateľa Ľudovíta Oel-
schlägera3 a  jeho manželky Etely4, rodenej Fiedler5. 
Bohatá nemecká obchodnícka a podnikateľská rodi-
na zohrala významnú úlohu v hospodárskom, cirkev-
nom a politickom živote Košíc, najmä po roku 19186.

Starší synovia podnikateľa Ľudovíta Oelschläge-
ra Štefan7 a František8 sa po boku svojho otca stali 
spolumajiteľmi veľkoobchodu so železom v  známej 
košickej firme Fleischer a Schirger9. Najstaršia dcé-
ra Elisabeth bola od Ľudovíta o desať rokov staršia 
a meno dostala po otcovej sestre10. 

Z raného obdobia života Ľudovíta Oelschlägera ml. 
vieme zrekonštruovať málo. Môžeme len predpokla-
dať, že bolo šťastné. Ako najmladšiemu sa mu dostá-
valo dostatok pozornosti a lásky nielen od vlastných 
rodičov, starých rodičov a  početného kruhu dospe-
lých príbuzných, ale aj od jeho troch starších súro-
dencov. Košice v období jeho detstva a mladosti boli 
príjemným multikultúrnym mestom, na ktoré s nos-
talgiou a láskou dodnes spomínajú viacerí Košičania, 
ktorí o tomto období veľa počuli od svojich rodičov 
a starých rodičov.

„Intelektuálne a duchovné ovzdušie rodného mesta 
ho (človeka) v  rozhodujúcej miere determinuje, kde-
koľvek sa vo svete nachádza11.“

Ľudovít svoje stredoškolské vzdelanie ukončil 
v  rodnom meste rovnako ako jeho starší súrodenci. 
Po úspešne vykonanej maturite na gymnáziu pre-
monštrátov v  Košiciach12, ktorá prebehla v  rámci 
„rýchlokurzu13“ v roku 1914, sa zapísal na Maďarskú 
kráľovskú technickú univerzitu Nádora Józsefa (Pa-
latína Jozefa – kráľovského miestodržiteľa) v Buda-
pešti, v  tom čase nazývanú ako „Polytechnika“. Tú 
musel kvôli vojnovým udalostiam čoskoro prerušiť. 
Narukoval a  už ako 19-ročný dostal striebornú me-
dailu chrabrosti (Vitézségi Érdemrend ezű fokozata), 
čo bolo v tom čase veľmi vysoké vyznamenanie.

Štúdium na vysokej škole v Budapešti preto ukon-
čil štátnou záverečnou skúškou vykonanou v decem-
bri v roku 1921 až po skončení vojny14. Budapeštian-
ska škola bola v čase jeho štúdia inštitúciou, kde sa 
kládol dôraz skôr na 

inžiniersko-konštrukčné majstrovstvo než na ume-
lecké novátorstvo. Profesori, ktorí tu pôsobili, boli 
zviazaní s  historizmom a  eklektizmom, preto viedli 
poslucháčov k tradičnému ponímaniu architektúry15. 
Maďarská kráľovská technická univerzita v Budapeš-
ti bola prvou školou v Uhorsku s vyučovaním archi-
tektúry na univerzitnej úrovni, s povesťou serióznej, 
no tradičnej inštitúcie, ktorá vychovávala prakticky 
orientovaných projektantov.

Obdobie po skončení školy a  študijnom poby-
te v  Nemecku, kde absolvoval prax v  projekčných 

kanceláriách v  Berlíne, Mníchove a  Stuttgarte16 
(1922 – 1923) a  práci v  budapeštianskom ateliéri 
(1923 – 1924), môžeme charakterizovať ako obdobie 
učenia, hľadania sa a postupného vytvárania si vlast-
ného architektonického názoru. Hlboko zažité klasic-
ké cítenie, ktoré pravdepodobne získal v  domácom 
meštiackom kultúrnom prostredí, sa utvrdilo tra-
dičným, klasickým vysokoškolským vzdelaním. Úctu 
k minulosti a ku klasike nadobúdal mladý architekt 
aj počas ročného pracovného pôsobenia v budapeš-
tianskom ateliéri, kde sa práve realizovala pohrebná 
kaplnka v Hatvanpuszte17 v neobarokovom slohu. 

Architektonická kancelária Bogdánfy18 a Gerlóczy19 
patrila v tom čase k zavedeným budapeštianskym fir-
mám a mladý Oelschläger tu mohol nasávať atmo-
sféru fungujúceho, prosperujúceho architektonické-
ho ateliéru.. Organizačné aktivity, aktívna účasť na 
medzinárodných súťažiach, ale aj kultúrna rozhľade-
nosť kolegov pôsobili na mladého architekta a  po-
stupne dotvárali jeho názory. Architekt Gerlóczy bol 
zberateľom umenia s  vynikajúcim vkusom. Mal ne-
mecké vysokoškolské vzdelanie, diplom získal v Mní-
chove, ktorý bol v prvých desaťročiach 20. storočia 
jedným z európskych architektonických centier. Ta-
mojšia vysoká škola patrila v čase Gerlóczyho štúdia 
k najlepším školám v Nemecku, s povesťou serióznej, 
hoci skôr konzervatívnej inštitúcie. Pravdepodobne 
práve od neho získal mladý architekt impulz k svojej 

nemeckej ceste „za poznaním“, ako aj inšpiráciu na-
ďalej rozvíjať svoj záujem o umelecké stránky archi-
tektúry. Nemalým úspechom a dobrou skúsenosťou 
architekta počas pôsobenia v tomto ateliéri bolo zís-
kanie 1.  miesta v  architektonickej súťaži na projekt 
obchodnej akadémie s internátmi v Mukačeve20.

Po krátkom pracovnom pôsobení v  Mukačeve21, 
kde mal zriadený architektonický ateliér kvôli reali-
zácii budovy akadémie, si otvoril filiálku aj v Užho-
rode22. V  tom istom roku (1924) sa rozhodol, prav-
depodobne aj s odporúčaním rodiny, pre definitívny 
návrat do rodných Košíc, kde po sebe zanechal výraz-
nú stopu.

Medzivojnové obdobie na Slovensku charakterizo-
vala stavebná konjunktúra, stavalo sa veľmi veľa. Ne-
bolo to ináč ani v Košiciach, druhom najväčšom mes-
te na Slovensku. Napriek tomuto trendu a relatívne 
malému počtu vzdelaných architektov, získavanie 
objednávok ani tu nebolo jednoduché, aj keď určitý 
realizačný priestor poskytovalo rozšírenie republiky 
smerom na východ. Štátne objednávky aj v Košiciach 
realizovali najmä českí architekti priamo z  centier. 
Viacerí českí inžinieri a  architekti sa po roku 1918 
etablovali v Košiciach (napr. Václav Janoud, Rudolf 
Brebta, Alois Novák, Miloslav Kopřiva a  i.). Okruh 
potenciálnych stavebníkov bol pre Oelschlägera (a aj 
pre iných vynikajúcich domácich staviteľov a archi-
tektov, ako Vojtech Šipoš, Alexander Klein, Július 

Košický architekt Ľudovít Oelschläger 
Öry Lajos (1896 – 1984)

Adriana Priatková Židovská škola a spoločenský dom v Užhorode Zdroj: dobová 
publikácia z 30rokov: Arbeiten des dipl. Ing. Architekt Ludwig 
Oelschläger Košice. Bratislava, Verlag Otto Waldes Bratislava, 
Šturgasse 9/a. Knihovňa univerzity Komenského XXI.B.786
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NKP) designed by L. Kozma, an archi-
tect from Budapest.

In the early 1930s the author`s style 
started to shift towards simplicity. 
Oelschläger gradually, in his own way, 
transforming the signifi cant infl uence 
of European Modernism, abandoned 
his special style of abstraction of his-
torical conception and started to de-
sign his fi rst works of art that refl ect 
modernist formal, structural and dis-
positional preferences of the function-
al architecture. His individual projects 
sensitively respond to the locality, 
the construction typology class, and 
the client`s requirements. Modern-
ism gradually became a symbol of sta-
tus of not only higher but also middle 
classes in Eastern Slovakia.

In the late 1930s, probably under the 
infl uence of adverse political situation 
and clients` demands, the architect re-
turned to the historical conception of 
architecture, in his special combina-
tion with modernism, eclectically com-
bining various inputs into an accept-
able whole. In 1945 he and his family 
were forced to leave Košice. He spent 
the rest of his life in Budapest (1984).

The Architecture of Diplomacy
The embassies in the history 
of Slovakia
by Ján Pavúk
¦ 
¦
The architecture of diplomacy – an 
embassy is an environment where cit-
izens of a foreign state can meet an-
other country, another state for the 
fi rst time. They experience diff erent 
culture and identity, diff erent civili-
zation level and character. They learn 
about the conduct and manners and 
mentality of people from another 
country. The architecture of diplo-
macy, the embassies in the context 
of history of Slovakia, is less explored 
building typology, development of 
which dates back to the constitution 
of Czechoslovakia in 1918. The aim of 
this essay is to summarize and bring 
an overview of the selection of embas-
sies, built to the present time, in the 
context of historical development of 
Slovakia pursuing the styles of par-
ticular political periods. Furthermore, 
we will analyze the functionality and 
artistic rendition, the setting in the 
urban zone, the relationship between 
concept and context in the environ-
ment, etc. We will also look at mean-
ing of the architecture of diplomacy 
and compare the creation and contri-
bution of Czech and Slovak authors, 
the infl uence of political systems and 
their instruments on creation. 

The eff orts of authors to achieve the 
functionality and artistic rendition 
and accomplishment of the relation-
ship between concept and context in 
the environment were represented at 
the high level mainly in the period of 
renaissance in the 1960s and 1970s. 
But in other decades the architecture 
of this type of buildings was also rep-
resentative. At present the embassies 
of Slovakia also do not fall behind the 
current trends in the world architec-
ture. However, it is a pity that their 
current creation and reconstruction 
is largely limited because of fi nancial 
resources of the state. In projection 
of the embassy the task of the archi-
tect is to infl uence the perception of 
our country positively by foreigner 

nationals through architecture repre-
senting the state. Architects fi ll the 
local program, with its specifi c re-
quirements for operation; logistics 
and security, with their special autho-
rial approach and opinion as well as 
their creed.

Eff ective Urban 
Structures Generating
By Ján Legény 
¦ 
¦ 
¦ 
The word eff ectiveness /eff ective may 
be understood in architecture and 
urbanism in diff erent ways. The ef-
fective urban structures then mainly 
present the eff ective use of energetic 
sources; in particular, the energy of the 
Sun, whether it is active or passive – 
through architecture. The urban struc-
tures based on this principle are called 
“solar.” In the foreign literature they 
are designated with a German term So-
larer Städtebau or English term solar 
urban planning. Such approach to ur-
banism should not be considered the 
highest principle of creation, as urban-
ism, being part of territorial planning, 
has to be dealt with in a complex way. 
However, the common denominator is 
always the pursuit of optimal develop-
ment of settlement structures, harmo-
nious layout of territory, preservation 
of ecological balance and protection of 
cultural heritage with the aim to en-
sure sustainable development and life 
of man.

Man can be separated from nature, 
but nature is inseparable part of man. 
This idea has been around since the 
dawn of mankind when various reli-
gions taught people to respect nature. 
As man gradually discovers the ratio-
nal essence of nature and stops fear-
ing the unknown, man also loses the 
respect for the environment. Concerns 
about survival are replaced with the 
anthropocentric conception of society 
formation. We become the crucial fac-
tor in the cycle of life, and thus we de-
termine directly or indirectly how the 
cycle of life will continue. It is the rela-
tive shortness of human life that lim-
its man`s understanding and percep-
tion of the impact of man`s activity on 
the environment. 

Therefore, it is very important to 
evaluate and respond carefully to all 
changes and signals of nature. They 
can be observed every day. The cli-
mate change, largely caused by the ac-
tivity of man, not only results in the 
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„Architektúra je pre mňa tvorbou priestoru. Mierkou 
priestoru je človek a jeho vnemy. Pre mňa nie je roz-
diel medzi urbanizmom a architektúrou. Sú len úlo-
hy rozmerovo a podrobnosťou rozdielne. Architektúra 
je priestor, ktorý je vymedzený hmotou. Prioritou je 
komponovať priestor. Hmota domu je prostriedok – 
materiál k  vymedzeniu priestoru. Myslím, že toto je 
podstata architektonickej tvorby.“ Prof. Jan Bočan1

Zastupiteľský úrad ako architektúra diplomacie je 
prostredím, kde sa občan cudzieho štátu má mož-
nosť prvýkrát oboznámiť s inou krajinou, s iným štá-
tom. Vníma inú kultúrnu vyspelosť a  identitu, iný 
civilizačný stupeň a charakter, oboznamuje sa s jed-
naním a mentalitou ľudí druhej krajiny. Zastupiteľ-
ské úrady v kontexte dejinného vývoja Slovenska sú 
menej prebádaným a  preskúmaným typologickým 
druhom, ktorého vývoj možno datovať od vzniku 
Československého štátu v  roku 1918. Táto štúdia si 
kladie za cieľ priblížiť prehľad a zhrnúť výber dote-
raz realizovaných zastupiteľských úradov v kontexte 
dejinného vývoja Slovenska podľa jednotlivých po-
litických období sledovaných slohovými štýlmi. Ďa-
lej je snahou analyzovať účel a umelecké spracova-
nie, osadenie v rámci mestskej zóny, vzťah konceptu 
a kontextu v prostredí atď. Snahou je aj zamyslenie 
sa nad zmyslom architektúry diplomacie a porovna-
nie tvorby a prínosu českých a slovenských autorov, 
vplyvu politického zriadenia a jeho nástrojov na tvor-
bu. v neposlednom rade stojí za úvahu aj to, či stavby 
zastupiteľských úradov majú byť ponímané ako sym-
boly štátu a v akej forme, ako aj význam výtvarného 
dotvorenie týchto stavieb. Slovenská republika väč-
šinu objektov získala do svojho vlastníctva nákupmi 
alebo darmi, ďalšie dala postaviť. Objekty odrážajúce 
stavebné slohy, ktoré v priebehu historických a po-
litických epoch v  predstave ministerstva zahraničia 
spĺňali predstavu architektúry najlepšie reprezentu-
júce našu krajinu.

Obdobie do roku 1948
Po vzniku Československa potrebovala nová republi-
ka vytvoriť samostatnú zahraničnú politiku a vybu-
dovať po celom svete sieť veľvyslanectiev. Len mizivé 
percento objektov, ktoré v  medzivojnovom obdo-
bí slúžili Československu, dodnes patria Slovenskej 
republike. Ale aj tieto charakterizujú spôsob, akým 
sa vytvárala ich sieť. Tradičné európske štáty po-
skytli Československej republike reprezentačné ob-
jekty, ktoré zodpovedali postaveniu diplomatickej 
misie a  zároveň charakterizovali aj národnú kultú-
ru hostiteľskej krajiny. Najhonosnejšie objekty veľ-
vyslanectiev tak má Slovenská republika dodnes vo 
významných európskych metropolách, z ktorých naj-
reprezentatívnejším je objekt v Bukurešti. Ide o pa-
lácové stavby v  štýle monumentálneho historizmu 

druhej polovice 19. storočia, ktoré v  sebe skrývajú 
pozostatky starších stavebných epoch. Vily poskyt-
li pre potreby československej diplomatickej misie 
tiež Švajčiarsko a Holandsko. v obidvoch prípadoch 
šlo o architektúru v slohu neskorého historizmu kon-
ca 19. storočia. Zatiaľ čo v Berne slovenské veľvysla-
nectvo sídli v  budove inšpirovanej ozdobnou fran-
cúzskou renesanciou, rezidencie veľvyslanca v Haagu 
zaujmú typickým holandským neomietnutým muri-
vom, ktoré svojou strohosťou vyvažujú bohatšie his-
torizujúce stavebné články.

V roku 1919 prenajala Československá republika 
(v súčasnosti veľvyslanectvo Českej republiky) býva-
lý šľachtický palác ako sídlo svojho diplomatického 
zastúpenia v Paríži. V roku 1924 budovu zrekonštru-
ovali francúzski architekti Charles Duval a  Emma-
nuel Gonse.2 Architektonický výraz a ráz stavby však 
ostal nezmenený. v  rokoch 2001 – 2004 bolo veľ-
vyslanectvo zrekonštruované. Rekonštrukciu vypro-
jektovali architekti Karel Scheib, Tomáš Velinský 
a Jan Šesták z ateliéru ANTA. Súčasťou rekonštrukcie 
sa stali i čiastočné stavebné úpravy, ktoré sa snažili 
nenarušiť pôvodný charakter budovy. Autori projek-
tu pracovali s ušľachtilými stavebnými materiálmi. 
Najvýraznejším zásahom do pôvodnej architektúry 
bolo vybudovanie terasy na streche. 

Ďalšou významnou stavbou tohto obdobia je Veľ-
vyslanectvo v Ankare. Pozemok preň získalo Česko-
slovensko od tureckého prezidenta M. K. Atatürka.3 
Stavba bola projektovaná v  neoklasicistnom štýle 
v dvadsiatych rokoch 20. storočia českým architek-
tom Turkom pre prvého československého veľvyslan-
ca grófa Kolowrata a v súčasnosti patrí medzi ankar-
ské historické pamiatky. Vedľa rezidencie bola na 
pozemku postavená aj budova úradu, ktorú po roz-
delení ČSFR získala Slovenská republika. Objekt rezi-
dencie bol v roku 2000 rekonštruovaný.

V štátoch, ktoré sa v  20. storočí vyvíjali v  inom 
kultúrnom kontexte, bolo potrebné postaviť objek-
ty zodpovedajúce štandardom západnej civilizácie. 
V tom čase vzniklo veľvyslanectvo v Belehrade i re-
zidencia veľvyslanca v  Ankare. Obidve budovy cha-
rakterizuje neoklasicistický sloh. Neoklasicizmus 
najlepšie spĺňal vtedajšie predstavy architektúry dip-
lomacie. Išlo o  moderný sloh oslobodený podobne 
ako purizmus a  funkcionalizmus od ornamentálnej 
zdobnosti. Neoklasicizmus však ako jediný z medzi-
vojnových slohov kládol hlavný dôraz na monumen-
talitu, a  preto sa stal najobľúbenejším stavebným 
štýlom vládnych budov po celej Európe. 

Obdobie v rokoch 1948 – 1989
Zatiaľ čo v období prvej republiky stavalo Českoslo-
vensko nové budovy ambasád len ojedinele, po dru-
hej svetovej vojne nabrala výstavba sídiel diploma-
tických misií na dynamike. Prispel k  tomu rozpad 
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Slovo efektívnosť/efektívny môže byť v architektúre 
a urbanizme chápané v rôznych polohách. Efektívne 
urbánne štruktúry v tomto prípade reprezentujú pre-
dovšetkým efektívne využívanie energetických zdro-
jov, a to predovšetkým energie zo Slnka, či už je to 
aktívnym spôsobom, alebo pasívnym – tvarovaním 
architektúry. Urbánne štruktúry založené na tomto 
princípe nazývame „solárne”. v zahraničnej literatúre 
sa označujú nemeckým výrazom Solarer Städtebau 
alebo anglickým solar urban planning. Takýto prí-
stup k urbanizmu netreba považovať za najvyšší prin-
cíp tvorby, nakoľko urbanizmus ako súčasť územného 
plánovania je potrebné riešiť veľmi komplexne. Spo-
ločným menovateľom je však vždy snaha o smero-
vanie k  optimálnemu vývoju sídelných štruktúr, 
harmonické usporiadanie územia, o udržanie eko-
logickej rovnováhy a  ochrane kultúrneho dedič-
stva s cieľom zaistenia udržateľného rozvoja a ži-
vota človeka.

Človek je oddeliteľná súčasť prírody, ale príroda je 
neoddeliteľná súčasť človeka. s touto myšlienkou sa 
stretávame už od počiatku existencie ľudstva, kedy 
náboženstvá založené na rôznych spôsoboch chápa-
nia sveta vychovávali veriacich v úcte k prírode. Po-
stupným odhaľovaním racionálnej podstaty prírody 
a strachu z neznámeho, človek stráca rešpekt k ži-
votnému prostrediu. Obavy o prežitie striedajú an-
tropocentrické predstavy o  formovaní spoločnosti. 
Stávame sa tak rozhodujúcim prvkom v  reťazci ži-
vota, a tým priamo či nepriamo určujeme, za akých 
okolností bude kolobeh všetkého naďalej prebiehať. 
Je to práve relatívna krátkosť existencie človeka, 
ktorá obmedzuje chápanie a vnímanie dopadu jeho 
činnosti na životné prostredie. 

Preto je veľmi dôležité vyhodnocovať a  obozret-
ne reagovať na všetky zmeny a  signály prírody. Tie 
je možne pozorovať deň čo deň. Zmena klimatických 

podmienok spôsobená značne vplyvom človeka so se-
bou prináša nie len nárast teploty, ale aj čoraz čas-
tejšie „vyčíňanie“ prírodných živlov. Nárast počtu 
tropických búrok, tornád, hurikánov, je možné sledo-
vať v okolitých médiách. Sekundárnym dôsledkom je 
migrácia a vymieranie rastlinných a živočíšnych dru-
hov, posun podnebných pásiem a ich potravinového 
potenciálu… 

Plytvanie energetickými zdrojmi môže byť chápa-
né aj ako spotrebúvanie energie na dlh, spotrebúva-
nie času – berieme energiu/čas budúcim generáciám. 
To má možno za následok prudký nárast obyvateľstva 
a jeho pokrok badateľný najmä za uplynulé storočie. 
Veď možno aj predchádzajúce generácie by kvantita-
tívne ako aj kvalitatívne rástli podobne rýchlo, mož-
no aj rýchlejšie, keby vedeli využívať nerastné suro-
viny tak ako my.

Recyklácia, využívanie obnoviteľných zdrojov ener-
gie, šetrenie fosílnych palív, zvyšovanie efektívnosti 
zariadení, ochrana prírody či zmena spôsobu života 
predstavujú možné smerovanie, ako sa vyrovnať so 
zmenou klímy, udržať ekonomický rast, ale aj zlepšiť 
kvalitu nášho života ako aj života nasledujúcich ge-
nerácií. Obzvlášť dnes si po stále stúpajúcej krivke 
rastu ťažko dokážeme predstaviť, že by to mohlo byť 
aj inak. Stagnácia či úpadok sú principiálne nahrá-
dzané slovom pokrok. Ale za akú cenu…?

Medze rastu
Medzi prvými, ktorí sa venovali miere využívania 
energetických zdrojov na našej planéte a predikcii vý-
voja ich spotreby, boli členovia Rímskeho klubu. Na 
začiatku sedemdesiatych rokov 20. storočia vznikla z 
ich iniciatívy publikácia Medze rastu (The Limits To 
Growth) (Meadows, Randers, Behrens III., 1972) pou-
kazujúca práve na budúci vývoj ľudstva – nárast poč-
tu obyvateľstva a  miery využívania fosílnych palív. 

Generovanie efektívnych 
urbánnych štruktúr
Ján Legény Jej závery boli ohromujúce a popreli dovtedy zauží-

vané predpoklady vývoja rozvoja. „Ak táto kniha ne-
šokuje každého, kto vie čítať, bez toho, aby sa mu za-
chveli pery, potom je už naša planéta mŕtva.“1 (Robert 
C. Townsend) Bola publikovaná v tridsiatich jazykoch 
a predalo sa jej viac ako 30 miliónov výtlačkov. Na 
základe vtedy sofistikovaného MIT počítačového mo-
delu bolo vypočítané, že energetické zdroje, ktoré sú 
kľúčové pre ľudstvo sa raz vyčerpajú, čo bude mať na 
ľudstvo radikálny dosah. 

Členovia Rímskeho klubu zdieľali spoločný názor, 
že ľudstvo čelí ďalšej vážnej dileme spôsobenej ra-
dom vzájomne súvisiacich problémov, s  ktorými si 
tradičné inštitúcie a  politiky nebudú schopné po-
radiť, nieto aby sa s nimi vyrovnali v celosvetovom 
kontexte. Základnou tézou tejto práce, ktorá sa čas-
to prehliadala, bol dlhodobý exponenciálny rast na-
miesto dovtedy zaužívaného lineárneho rastu ako 
spotreby, tak aj nárastu počtu obyvateľstva. Kniha 
predpokladá, že pokračovanie exponenciálneho rastu 
svetovej populácie od sedemdesiatych rokov spôsobí 
nárast priemyselnej výroby, poľnohospodárstva, spo-
treby prírodných zdrojov a znečisťovania, čo by v ko-
nečnom dôsledku mohlo zapríčiniť vážne obmedze-
nia využívania všetkých známych svetových zdrojov 
najmä v období od roku 2050 do 2070.

Publikácia The Limits To Growth sa zmieňuje aj 
o možnosti, že globálna populácia by mohla dosiah-
nuť 7 miliárd na prelome 20. a 21. storočia, čo bolo 
dosiahnuté koncom roka 2011. Exponenciálny rast 
ako počtu ľudí, tak aj spotreby zdrojov veľmi dobre 
ilustrujú nasledovné reálne čísla: Medzi rokmi 1970 
a 1990 vzrástla populácia z 3,6 miliardy na 5,3 mi-
liardy, počet áut sa zvýšil z 250 na 560 miliónov 
(predikcia podľa generálneho riaditeľa automobi-
liek Renault a Nissan Carlosa Ghosna je 2,9 miliar-
dy do roku 2050), spotreba zemného plynu stúpla z 

837 na 1890 m3 a kapacita elektrární vzrástla z 1,1 na 
2,6 megawatu. (podľa Weizäcker, Lovins – Faktor 4, 
1996) Autori poznamenávajú, že skôr ako zásoby su-
rovín je obmedzená schopnosť Zeme absorbovať od-
pady a emisie. Publikácia The Limits To Growth pre-
dikuje nasledujúce: „Ak budú súčasné trendy rastu 
svetovej populácie, industrializácie, znečisťovania ži-
votného prostredia, potravín, výroby a vyčerpávania 
zdrojov pokračovať bezo zmeny, obmedzenie rastu na 
tejto planéte bude dosiahnuté v období nasledujúcich 
sto rokov.“2

Táto kniha bola v  čase vzniku značne kritizovaná 
a kritizovaná je aj po tridsiatich rokoch od svojho vy-
dania, čo bolo spôsobené najmä jej šokujúcimi záver-
mi, ktoré však nezohľadňovali spoločenské ani aké-
koľvek zmeny v danej problematike.

Český redaktor a blogger Adam B. Bartoš vo svo-
jom článku „Havel: Lidstvo je „rakovina, zredukujme 
ho” vyčíta Rímskemu klubu snahu o globalizáciu sve-
ta, a že „jeho úkolem je přinášet katastrofické scénáře, 
které lidstvo vystraší a připraví ho tak na přijetí jinak 
těžko stravitelných myšlenek na zavedení celosvěto-
vé vlády, … nakoľko „demokracie už nestačí na řešení 
úkolů, které jsou před námi”. Ďalej píše, že „globalisté 
zde otevřeně přiznávají, že globální oteplování je jen 
vymyšlený strašák, aby nás mohli lépe kontrolovat. 
To není nic, co bychom nevěděli, ale zaráží, jak otevře-
ně to ve svých materiálech přiznávají. Ještě hrozivější 
ale je, že zatímco nám překládají smyšleného nepří-
tele, pro ně jsme skutečným nepřítelem my sami”.3 
Vyjadruje aj obavy z preventívnych programov na 
udržiavanie ľudskej populácie na nízkej úrovni, kto-
ré podľa neho bežia už celé desaťročia (potravinový 
priemysel, eugenika, vakcíny, ktoré vedú k  neplod-
nosti, Planned Parenthood – politika jedného dieťa-
ťa v Číne a pod.). Otázne však je, či globalizácia už ne-
prebieha – internet – jej virtuálna podoba, Európska 

Vývoj teploty na základe pôsobenia prírodných síl 
a činnosti človeka / reálne namerané teploty 

Z obrázka vyplýva, že sa predpokladá otepľovanie 
v najbližších niekoľkých desaťročiach 21. storočia, aj 
keď individuálne na jednotlivých kontinentoch. Model 
najoptimistickejšieho scenáru prognózy ukazuje, že 
je veľmi pravdepodobné, že otepľovanie na každom 
kontinente okrem Antarktídy v roku 2030, bude najmenej 
dvakrát väčšie ako zodpovedajúci model v priebehu 
20. storočia. (Obrázok podľa: Solomon, S., (eds.): Climate 
Change 2007 – The Physical Science Basis, Working 
Group I Contribution to the Fourth Assessment Report 
of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 
Cambridge University Press, Cambridge 2007, 996 s.)
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temperature increase but also in more 
frequent natural disasters. Media re-
port of the increase of tropical storms, 
hurricanes, tornadoes. Secondary re-
percussion is migration and extinction 
of plant and animal species, shift in 
climatic zones and their food resourc-
es, ...

The waste of energetic sources may 
also be viewed as energy consumption 
on credit, time consumption – we take 
energy/time from future generations, 
possible result of which is a sharp rise 
in population and evident progress 
made mainly during the past century. 
After all, previous generations might 
also have grown, quantitatively as 
well as qualitatively, so rapidly or even 
more rapidly if they had been able to 
exploit raw materials as we are. 

Recycling, using of renewable re-
sources, fossil fuels saving, increasing 
of equipment effi ciency, nature pres-
ervation or lifestyle change present 
a possible direction how to cope with 
the climate change, keep sustainable 
economic development, improve the 
quality of our life as well as the life 
of future generations. The continu-
ous growth curve makes it for us dif-
fi cult to imagine that it could be oth-
erwise. Stagnation or decline are being 
replaced by the word progress. But at 
what price? ...

Architecture of dwelling 
and its futuristic models 
Dwelling and machine – 
a problematic relationship
By Jaromír Krobot
¦ 
The thesis deals with the issue of 
dwelling. On the platform of a phe-
nomenological approach, set by the 
essay of Martin Heidegger, it compares 
selected theories referring to the wide 
problem of dwelling in time sequence 
- starting with the era of pioneer mod-
ernism to the contemporary stage 
marked by broad usage of computers, 
transforming the architectural think-
ing as a whole. The goal is to attempt 
to create a continual theoretical mod-
el of future modifi cations of architec-
tural dwelling space. 

At this point, we tried to revise the 
key theories dealing with the prob-
lem of dwelling – starting with the 
analysis of Martin Heidegger´s text 
Building  – Dwelling – Thinking, con-
centrating on basic elements that are 
traceable in consecutive works. That 
is the problem of building, the issue 
of language as a construction system, 
dwelling in connection with histori-
cal and local situations and (radical) 
shifts, appearing in these key points. 

Open Studio „crafts.sk“
By Michala Lipková
¦ 
¦ 
¦ 
¦ 
Craft as a form of small series produc-
tion is in a traditional point of view 
based on qualifi ed manual work of 
a craftsman. The search for the role of 
crafts in contemporary context opens 
new possibilities in the product design 
process, enabling user`s participation, 
product personalization and downsiz-
ing general production footprint. The 
goal of this thesis is to (1) explore the 
analogy between hand-made & CAM, 
crafts & DIY, open-source & tradition-
al sharing of know-how across genera-
tions and (2) to investigate a new edu-
cational model of design as a collective 
discipline. Ongoing experimental part 
of the project is led in the form of co-
operation with The Centre For Folk Art 
Production in Bratislava – using this 
organization’s co-operation scheme 
titled „Open Studio“. A collaborative 
platform defi ned by the URL crafts.
sk is shared by students from third to 
fi fth year of product design study pro-
gram, the task of which is to design 
utility everyday products, intended to 
be sold in the Centre's galleries. Each 
of the products should fi nd a way of 
updating or developing any part of 
Slovak crafts tradition.

Islands and their borders
Kiev Islands
Martin Jančok, Vít Halada, Benjamín 
Brádňanský, Michal Marcinov
¦ 
¦ 
The Kiev Islands are forced into a state 
of schizophrenia. Two ideologies claim 
their rights to inhabit the islands. 
Conservation and Exploitation trigger 
and enhance contradictory process-
es that establish zones which have to 
deal with strong pressures from both 
sides. Leisure and commercial activi-
ties spontaneously occupy spots with 
connection infrastructure and blur on 
a large scale with the zones of legis-
lative reservation of value natural en-
vironments. The Eden of untouched 
nature meets the paradise of uncon-
trolled development speculations. 
Pursuing effi ciency and sensations on 
one side, and values and nostalgias 
on the other, result in the situation in 
which visions and strategies have to be 
formulated. 

Decisions have to be made. Lines 
have to be drawn. The islands are di-
vided into zones of radical progress 
and stabilization. Separation triumphs 
over combination. Borders have to be 
constructed. The zones are divided by 
channels that form new artifi cial is-
lands.  Defi nition triumphs over blur-
ring. Visions have to be proposed.  The 
new radical islands are meant for in-
tensifi cation and become carriers of 
provocation. They are shouting land-
marks in the vastness of calmed down 
nature.  Destination triumphs over 
nomadism.

The project Paradise Lost proposed 
for an international competition “The 
Kiev Islands” is examined as part of 
a  series of further projects developed 
by OFCA. Offi ce for Collaborative ar-
chitects is a formal framework that 
identifi es the way the projects were 
developed. Other conceptual frame-
works, as emptiness, identity, concen-
tration and urbanity, are identifi ed and 
argued with the aim to formulate a de-
sign strategy.
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Špirálovité opakovanie dejín dostáva architektonické 
teórie o problematike bývania do situácie spred sto-
ročia. Tentoraz nestojíme na konci priemyselnej, ale 
informačnej revolúcie. 

Časové ohraničenie predmetu výskumu vychádza 
zo spoločenských zmien, ktoré mali zásadný vplyv na 
architektonické koncepty a tým aj na spôsob bývania 
a tvorby priestorov na bývanie. Je to industrializač-
ný proces, jeho vplyv na bývanie a sociálno-politic-
ké zmeny na prelome 19. a 20. storočia, ktoré v ar-
chitektúre podmienili nástup avantgárd a moderny. 
Tieto zmeny sa interpretujú v zásadných teoretických 
modeloch bývania. Ohraničením práce sú teda pre-
lomové obdobia zo spoločenského hľadiska, keď do-
chádza k zmenám architektonického myslenia.

Nová situácia na začiatku 20. storočia, ako aj ne-
skoršie vojnové zmeny vyústili do zrodu silného 
hnutia s  novým názorom na architektúru,   novými 
odpoveďami a riešeniami. Situácia v súčasnosti pre-
biehajúcej informačnej revolúcie podnecuje k zmene 
rozmýšľania o architektúre. Je tu čas formovania in-
formačnej moderny!

Bývanie ako problém, bývanie v toku času
„Připustíme-li, že k  tomu,abychom mohli úspěšně 
stavět, musíme vědet jak bydlet, nabízí se další otázka: 
Jaký spůsob bydlení odpovídá dnešnímu technickému 
věku? Otázka po spůsobu života platného pro naší 
dobu je neoddělitelná od otázky techniky.“ Karsten 
Harries1 

Masové rozšírenie počítačovej techniky v  súčas-
nosti prináša opätovnú zmenu 

časovo-priestorovej organizácie, príznačné je osla-
benie väzby na miesto a to v zmysle topografickom, 
ako aj kultúrnohistorickom. Takýto posun má, ako sa 
zdá, zásadný význam v otázke bývania.

So širokým využitím počítačov sa objavujú aj 
nové nástroje architektonického navrhovania. Je-
den dôsledok je nástup technológie ako prostriedku 
tvorby priestoru až po polohu spoluautorstva. Druhý 
dôsledok je rozšírenie reality o nový druh virtuálne-
ho priestoru. Práca bude sledovať aktuálne aplikácie 
problému digitality a virtuality v sfére bývania.

Pokúsime sa o  revíziu kľúčových architektonic-
kých teórií v  oblasti bývania vymedzených skúma-
ným obdobím. Za mernú jednotku (ako aj začiatočný 
bod z hľadiska časovej postupnosti v problematike) 
budeme brať náhľady Martina Heideggera, ktorý je 
uznávaným a v oblasti architektonickej teórie dodnes 
hojne citovaným autorom. Nasledovať budú nadvä-
zujúce interpretácie problému bývania s autorskými 

variantmi témy, analogické a kritické prístupy. Prvý 
tematický okruh počnúc Heideggerom sa týka histo-
rickej situácie vzniku a rozšírenia modernej architek-
túry. Preklenutím do súčasnosti bude problematika 
priestoru a  straty nadväznosti na miesto v  prácach 
Christiana Norberga-Schulza až po súčasné prís-
pevky Rema Koolhaasa, týkajúce sa už obdobia po-
čítačovej technológie a  jej vlastnej novovyvinutej 
problematiky.

Rešerš stavu poznania uzatvára text Parametricism 
as Style – Parametricist Manifesto Patrika Schuma-
chera. Tento manifest ustanovujúci parametrizmus 
ako nový architektonický štýl použijeme ako záchyt-
ný bod na vstup do problematiky digitálnej architek-
túry, ktorá je pre naše uvažovanie príliš komplexná. 
Práve šírka témy, ako aj jej ustavičný a  neukonče-
ný vývoj vytvorili potrebu presnejšieho vymedzenia 
do limitov manifestom definovanej vetvy. Samotný 
manifest nehovorí o  probléme bývania, nás budú 
zaujímať jeho aplikácie, interpretácie a  kritiky. (Je 
zaujímavou zhodou, že začiatky hnutia modernej ar-
chitektúry, ako aj parametrickej architektúry – ohra-
ničujúcich náš výskum sa viažu k  neďalekej Viedni, 
mestu vzniku viacerých umeleckých avantgárd.)

Texty pojednávajúce o  procese „odhmotňovania“ 
architektúry budú potom predmetom výskumnej 
časti. Tento proces budeme sledovať vo viacerých ro-
vinách, naznačených teoretickými prácami. Jednou 
z nich je digitálna architektúra v  jej možných polo-
hách (realizačný proces, navrhovanie výlučne pre vir-
tuálny priestor), ďalšími potom proces prenosu časti 
obsahu a vzťahov umožňujúcich bývanie do priestoru 
digitality a virtuality.

Technický pokrok ovplyvňujúci spoločenské proce-
sy je hybným faktorom transformovania spôsobu bý-
vania. Tieto posuny sa následne stávajú predmetom 
teoretických interpretácií.

Otázka techniky sa stáva neoddeliteľnou od prob-
lému bývania (podľa K. Harries2)

Nové spôsoby navrhovania a nové vlastnosti obyt-
ných štruktúr budú meniť formy a  kvality bývania, 
paradoxne tento stav nebude mať zásadný vplyv na 
podstatu bývania v  polohe plnohodnotného bytia 
napĺňajúceho potreby identifikácie.

(Je technický pokrok limitujúci vo vzťahu k býva-
niu? Akým spôsobom zmenil bývanie stroj a  akým 
ho mení prístroj? Akým spôsobom sa ľudské bývanie 
vyrovnáva s napätím vychádzajúcim z tohto vzťahu? 
Bude práve technika napĺňať časť potrieb umožňujú-
cich bývanie?)

Vybrané teórie k problematike bývania.  
Stavať, bývať, myslieť
Zásadné novátorstvo moderny a aplikácia jej strikt-
ných princípov, ako aj nevyhnutná rozsiahla revita-
lizácia stavebného fondu zdecimovaného svetovými 
vojnami viedli k potrebe revízie problematiky býva-
nia, a  to nielen v  realizačnej, ale aj teoretickej po-
lohe. Tento tlak dal za vznik asi najzásadnejšej ese-
ji problematizujúcej otázku bývania – Stavať, bývať, 
myslieť (v orig. Bauen, Wohnen, Denken)3, prvýkrát 
prednesenej 5. augusta 1951 na sympóziu v  Darm-
stadte (Darmstädter Gespräch II) na tému Človek 
a priestor (Mensch und Raum). Hoci architektúra bý-
vania bola od čias priemyselnej revolúcie horúcou té-
mou – najskôr pre nevhodné podmienky, v akých sa 
uskutočňovalo bývanie širokých vrstiev pracujúcich, 
potom pre vojnou zničené vystavané prostredie – 
Heidegger sa vymedzuje voči tomuto uhlu pohľadu 
a hovorí, že problémom bývania nie je jeho technický 
stav, ale spôsob, akým človek bývanie uskutočňuje, 
respektíve strata tejto ľudskej schopnosti. v  (jemu) 
súčasných novopostavených obydliach je zabezpeče-
né útočisko, sú dobre navrhnuté, otvorené vzduchu, 
svetlu a slnku, ale to nevidí ako záruku, že v nich „na-
stáva bývanie“4.

Stavať (stavanie ako nevyhnutná  
podmienka bývania)
V Heideggerovom poňatí sa bývanie spája so stava-
ním. Stavanie (budovanie) má bývanie za svoj cieľ. 
Upozorňuje však, že nie každé stavanie automatic-
ky vedie k bývaniu. Vymedzuje budovy, ktoré nie sú 
určené na bývanie, ale súčasne ich radí do „domény 
nášho bývania“5, súboru fenoménov či prvkov, kto-
ré presahujú budovy a  nie sú limitované miestom 
bývania. Takáto budova človeka ubytúva a, naopak, 
on ich obýva, ale ešte nemôžeme hovoriť o  bývaní. 
Dvojznačne sa vyjadruje aj o vzťahu stavanie – býva-
nie: sú spojené ako ciele a prostriedky, ale uznáva, že 
uvažovanie o nich ako o dvoch rozličných aktivitách 
je správne. Bývanie nie je jediným cieľom stavania, 
ale každé bývanie už v sebe toto stavanie obsahuje. 
Podobne ambivalentné vzťahy sa v predmetnej eseji 
vyskytujú často a patria k autorskému jazyku tohto 
ontologicky založeného filozofa. 

Stavanie ako nevyhnutný predpoklad vzniku býva-
nia je prvý z fenoménov, ktorého vývoj v nasledujú-
cich teóriách budeme sledovať. Stavanie ako činnosť 
formujúca prostredie človeka má v tomto teoretickom 
systéme silnú spojitosť s nástrojmi, pomocou ktorých 
sa prostredie mení a zemou – miestom bývania. 

Hannah Arendtová, filozofka práce, na zhotovova-
ní dokonca stavia „ľudskosť“ človeka. Ako vysvetľu-
je český odborník na dielo Arendtovej, Jakub Novák, 
Arendtová stanovuje typológiu ľudských činností 
s troma kategóriami: práca, konanie (o ktoré sa tiež 
zaujíma – vo svojich sociologicko-politických štú-
diách) a vytváranie6. Takto zúžená práca má povahu 
nevyhnutnosti, je „… niečím mimo ľudským, pohá-
ňaná nutnosťou, ktorá je spoločná všetkému živé-
mu“.7 Ďalej sleduje kolobeh vecí vytvorených prácou 
– ide o predmety vytvorené pre následnú spotrebu, 
udržiavajúce kolobeh života. Predmet, zhotovený vy-
tváraním má potom práve odlišujúcu vlastnosť stá-
losti – je schopný niesť hodnotu a trvalosť a tým „… 
poskytnúť ľudskému životu pevný rámec a  pevné 
štruktúry. V tomto zmysle potom výroba konštituuje 
„svet“, ktorý je tu jednoducho uchopený práve ako 
trvalý a pevný rámec ľudského života, „do ktorého“ 
sa človek rodí a „z ktorého“ svojou smrťou odchádza. 
Svet je takto pre Arendtovú svetom vecí“.8 V Arendto-
vej diele sa však okrem vykladania sveta ako „zhotove-
ného sveta vecí“9 neskôr stretneme s konštituovaním 
sveta cez fenomenalitu, zjavnosť (javenie sa subjek-
tom), čo je odklon od heideggerovského chápania.

Chápať bývanie cez stavanie ako činnosť je v tom-
to systéme dôležité, lebo vychádza z Heiddegerovho 
uvažovania o  intencionalite, zakódovanej v nevedo-
mí. Táto „predpripravenosť“ ľudskej mysle funguje 
v súvislosti s intuitívnym používaním predmetov ako 
nástrojov, so zručnosťou. Primárnym aktom poznania 
v tomto systéme totiž nie je pozorovanie alebo pre-
mýšľanie, ale konanie. (V literatúre sa často uvádza 
príklad s kladivom: poznať kladivo nevyžaduje vedo-
mosti o jeho konštrukcii, podstate, spôsobe vyhoto-
venia, postačuje schopnosť použiť ho.)10 Toto vide-
nie je odlišné od filozofických smerov, ktoré skúmajú 
podstatu vecí cez ich „javenie sa“.

Otázka jazyka (jazyk ako konštrukčný systém)
„Je to jazyk, ktorý nám hovorí o povahe vecí, za pred-
pokladu, že my uznávame vlastnú povahu jazyka.“ 11 
Pavlos Lefas k otázke jazyka poznamenáva: Heideg-
ger prikladá veľkú váhu jazyku, ktorý on nepokladá 
len za nástroj komunikácie medzi ľudskými bytosťa-
mi, ale hlavne za prostriedok prinášajúci zjavovanie 
vecí a odhaľujúci ich podstatu.12 

Jeho existencialistický prístup sa však stretáva aj 
s  kritikou. Theodor Adorno odmieta takúto prácu 
s  jazykom, priraďujúcu slovám nezvyčajné významy 
na základe sporných etymologických výkladov. Taký-
to postup, podľa Adorna, stavia čitateľa do polohy 

sledujúceho. Hovorí o zneužívaní jazyka, uvádza otáz-
ku žargónu (alebo aury podľa Waltera Benjamina), 
ktorý zahaľuje existencialistické myslenie a ktorého 
použitie podkopáva pôvodný obsah. Adorno upozor-
ňuje aj na prepojenie medzi jazykom a ideológiou.13

Eduard Führ vo svojej štúdii Introduction: On the 
perception of ‘Building – Dwelling – Thinking’ in ar-
chitecture uvádza protichodný názor Ulricha Con-
rada, ktorý text nazval „obhajobou humanizácie 
v  architektúre“14. Conrada zaujalo, že esej nehovo-
rí o  konštrukcii či technológii ako riešení problé-
mov, ale uvažuje o  stavaní a  bývaní, o  činnostiach 
ľudských bytostí a  ich existenciálnom určení. Kom-
pletný dokument z  darmstadtského sympózia Con-
rad vidí ako „dokument nádeje pre filantropickú 
architektúru“.15

Martin Heidegger uvádza problém bývania v  mi-
nulosti etymologickým výkladom slova buan, hor-
nonemeckého a staroanglického výrazu pre stavanie, 
ktoré znamená aj „bývať“. Buan má okrem stavania 
a bývania vzťah aj „Ich bin“, a teda k „bytiu“. Heideg-
ger potom tvrdí, že bývanie je základným termínom 
pre celú trojicu výrazov. 

Das Geviert, historické bývanie  
a bývanie s vierou 
Heidegger na príklade starej usadlosti v Schwarzwal-
de stanovuje vzťah bývania k „das Geviert“ (štvorica, 
vhodnejší je český pojem „součtveří“), štvorici neba, 
zeme, božského a  smrteľného a  potrebu ochrany 
týchto dimenzií pre naplnenie „bývania“. Usadlosť 
zhromažďuje prvky „součtveří“ a je svedectvom o pô-
vodnom, autentickom bývaní. Realizáciu bývania 
predstavuje cez opatrovanie (prírodného) a  výrobu 
artefaktov. Cez opatrovanie, výrobu a stavanie sa člo-
vek viaže k zemi, učí sa rešpektovať nebo, uvedomuje 
si svoju potrebu niečoho, o čo sa môže oprieť, pripúš-
ťa smrť nie ako vzdialený jav, ale ako súčasnú realitu. 

Z úvah o „součtveří“ otvorene vychádza Christian 
Norberg-Schulz – obhajuje figuratívnu architektú-
ru ako tú, ktorá má ním stanovené tri kvality veci: 
prebúdza obraznosť, je konkrétna a  nesie význam. 
Tvrdí, že človek býva, pokiaľ prežíva svoju existenciu 
ako zmysluplnú. Táto skúsenosť zmyslu, významu je 
možná, ak architektúra umožňuje orientáciu a iden-
tifikáciu cez špecifického „ducha miesta“. Ďalej roz-
lišuje štyri formy bývania: prírodné, kolektívne, ve-
rejné a súkromné, ktoré sú navzájom prepojené. Títo 
autori spájajú bývanie s tradíciou, istotou a harmó-
niou a k modernému bývaniu sa stavajú kriticky. 

Architektúra bývania  
a jej futuristické modely 
Bývanie a stroj – uvažovanie problematického vzťahu

Jaromír Krobot
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Doména crafts.sk je od 18. marca 2011 obsadená. Žije 
projektom študentov Ústavu dizajnu FA STU v spo-
lupráci s Ústredím ľudovej umeleckej výroby v Bra-
tislave. Tento projekt sa stal praktickou časťou vý-
skumu dizertačnej práce v  odbore Dizajn s  názvom 
„Remeslo pre 21. storočie“. Hľadanie úlohy remesiel 
v 21. storočí ponúka na jednej strane nové možnosti 
kombinácie tradičných postupov a  súčasných tech-
nológií, na strane druhej možnosť priniesť nový po-
hľad na dizajn ako na kolektívnu disciplínu, kde vý-
znam autorstva nie je na prvom mieste, a dizajn sa 
stáva sa spoločensky zdieľanou hodnotou, všeobecne 
prístupnou, otvorenou participácii. 

Na objasnenie úlohy pojmu „remesla“ v tomto pro-
jekte je dôležité zdôrazniť, že jedným z jeho cieľov je 
vytvorenie alternatívneho metodologického modelu 
práce/štúdia dizajnéra, ktorý bude inšpirovaný filo-
zofickým odkazom a hodnotami ľudovej remeselnej 
výroby, ako aj súčasnými tendenciami (nielen) v te-
órii dizajnu, ako sú roztrúsená tímová práca a otvore-
ný proces navrhovania v zmysle zdieľanie informácií 
a podnetov. Cieľom tohto textu je načrtnúť teoretic-
ký základ a kľúčové názorové smery, z ktorých experi-
mentálna časť projektu vychádza.

Remeslo – príliš široký pojem?
V slovenskom výkladovom slovníku (Krátky slov-
ník slovenského jazyka z roku 1988) pod pojmom 
remeslo nájdeme túto definíciu: „činnosť pri výro-
be predmetov dennej potreby pomocou ručných ale-
bo jednoduchých nástrojov“. Podľa anglických slov-
níkov remeslo je „práca alebo aktivita vyžadujúca 

si zručnosť napríklad vo vzťahu k  výrobe objektov“ 
(Cambridge International Dictionary of English), „ak-
tivita zahŕňajúca zručnosť vo výrobe vecí vlastnými 
rukami“ (Oxford dictionary) alebo „tradičná schopnosť 
výroby vecí rukami“ (Macmillan English Dictionary). 
v troch rôznych anglických slovníkoch definícia poj-
mu „craft“ obsahuje mimoriadny rešpekt k  tomuto 
pojmu – vo výraze výraz „skill“ – schopnosť, alebo 
„tradition“ – tradícia. 

Pozrime sa však do odbornej literatúry a pokúsme 
sa nájsť korene pojmu remeslo (nielen samotná re-
meselná výroba, ale aj jej produkty) – ktorý prichá-
dza v  spoločnosti navzájom sa prelínajúcich termí-
nov: ľudové remeslo, výtvarný prejav ľudu, ľudové 
umenie, kultúrna tradícia a výtvarný/inštitucionalizo-
vaný/komerčný folklorizmus. v krátkosti sa pokúsme 
o ich porovnanie. Pojem ľudové remeslo Mešša1 de-
finuje ako výrobu, na ktorú nepotrebujeme špeciál-
nu prípravu ani čas na zvládnutie súboru špeciálnych 
zručností. Ľudové remeslo vidí ako súbor stereotypov 
predstavujúcich sa v rituáloch viazaných na zaniknu-
té výrobné postupy a nástroje, ktoré nemajú priamu 
a bezprostrednú nadväznosť na súčasnosť. Typ reme-
selnej produkcie obsiahnutej v tomto pojme je etnic-
ký a „ľudový“ v zmysle prenosu kultúrnej informácie. 

Čo sa týka rozlišovania pojmu „ľudový“ (nevieme 
identifikovať pôvod, autora) a „neľudový“ (poznáme 
konkrétny pôvod a autora, obsah tradície je odovzda-
ný tech, formou komunikácie), Mešša považuje toto 
rozdelenie za zbytočné, lebo hoci pôvod ľudových fo-
riem nepoznáme, každá z nich má svoj pôvod v indi-
viduálnom počiatku. Za podstatnú považuje funkciu 

a vnímanie daného javu/predmetu/nástroja v danom 
spoločenstve.

Pojem ľudové umenie je značne široký, neohra-
ničený pojem, zahŕňajúci hudobný, tanečný, iný pre-
jav. Pojem výtvarný prejav ľudu Mešša považuje za 
alternatívu pojmu ľudové umenie, keďže predmety 
používané v  ľudovom prostredí nemusia byť ume-
ním, ale takisto nie vždy musia byť ľudové v  náro-
dopisnom zmysle (prejavy neľudového pôvodu, ktoré 
zľudoveli). Výtvarný prejav ľudu potom definuje ako 
bezprostredný, spontánny a nesprostredkovaný pre-
jav estetického cítenia a výtvarných daností jednot-
livca, zhmotnený do konkrétneho predmetu.

Čiastočne protirečiac tomuto názoru v zákone SNR 
č. 4/19582 sa stretneme s pojmom ľudová umelecká 
výroba, definovaným ako „Zhotovovanie úžitkových 
umeleckých predmetov, prevažne z prírodného mate-
riálu, pracovníkmi, ktorí pri svojej tvorivej práci po-
kračujú v  ľudovej umeleckej tradícii a  uplatňujú pri 
nej skúsenosti rukodielnej výroby minulosti.“ s  po-
dobným pojmom sa stretneme aj v staršej literatúre 
– Michalides3 používa pojem ľudovo umelecká vý-
roba, ktorý týmto pojmom označuje domácu výrobu 
(pôvodne určená pre základné potreby dediny), ktorá 
sa v  druhej polovici 19. storočia na Slovensku pre-
transformovala na výrobu cielene robenú pre odbyt 
v  meste, sídelne a  spoločensky odlišnom prostredí, 
so zvýšenou pozornosťou na dekoratívnu úpravu. 

Ďalší často používaný pojem, ktorý často spre-
vádza prácu súčasných výrobcov ľudových arte-
faktov, je umelecko-remeselná činnosť. v  záko-
ne SNR č. 4/19584 nájdeme v 3. časti, § 7, definíciu 

umelecko-remeselnej činnosti ako „rukodielne zhoto-
vovanie umeleckých diel výtvarného, dekoratívneho 
a stavebného umenia pracovníkmi, ktorí túto činnosť 
robia ako svoje povolanie na základe klasických me-
tód majstrovskými technikami bezprostredne alebo 
podľa návrhov“.

Za opak výtvarného prejavu ľudu považujeme všet-
ky tri druhy folklorizmu (Výtvarný/inštitucionalizo-
vaný/komerčný), keďže ide o novú, vedomú interpre-
táciu výtvarnej tradície, ktorá využíva fakty – prácu 
etnografov a historikov, preberá formálne znaky a vý-
tvarno-estetické kvality na pozadí výtvarného preja-
vu ľudu. Inštitucionalizovaný folklorizmus pramení 
zo záujmu o ľudovú kultúru ako o prameň národnej 
identity. Cieľom je zaistiť kontinuitu výroby tradič-
ných predmetov v pôvodnej podobe. Obdobou je ko-
merčný folklorizmus, ktorého produktom sú suveníry 
a  spomienkové predmety s  hlavnou (novou, ume-
lo vzniknutou) funkciou reprezentovať prostredie, 
z ktorého pochádzajú. 

Aktuálnosť (ľudovej) remeselnej výroby

Korene
Francúzsky sociológ Michel Maffesoli vo svojej knihe 
Rytmus života súčasnú spoločnosť vidí ako „zbierku 
archaizmov“ a „mytologický zlepenec“. Ideu pokroku 
považuje za prekonanú a  celé dejiny chápe ako ob-
javovanie nových konštelácií zo starých prvkov (tri-
balizmus, nomadizmus…). Tak ako Heidegger hovorí 
o  „prvotných skúsenostiach,“ Jung o  „sieti koreňov, 
ktorá je na počiatku všetkého5“, Maffessoli prichádza 

Otvorený ateliér „crafts.sk“ 
Michala Lipková Vizuál festivalu Dni majstrov ÚĽUV 2011

Foto: Paul Birman, koláž Michala Lipková
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Kyjevské ostrovy sa dostali do stavu schizofrénie. 
Dve ideológie si nárokujú svoje práva na obsadenie 
prirodzeného prostredia ostrovov. Konzervácia a ex-
ploatácia. Požiadavky obidvoch sú oprávnené. Ľud-
ská prítomnosť na ostrovoch v jednom z najstarších 
európskych miest je potvrdená historicky a súčasné 
ekologické povedomie má za sebou globálnu disku-
siu. Konzervácia a exploatácia spúšťajú a podporujú 
na kyjevských ostrovoch protikladné procesy definu-
júce zóny, ktoré sa musia vyrovnať s tlakmi obidvoch 
strán. Oddychové a komerčné aktivity spontánne oku-
pujú miesta s infraštrukturálnym napojením dopravy 
a sietí a vo veľkej miere sa miešajú so zónami legis-
latívnej ochrany hodnotného prírodného prostredia. 

Stretnutie prírodnej rezervácie Babynského jazera 
a plánovanej stanice metra Trukhanov ostrov je mož-
no najviditeľnejšia, ale určite nie jediná, vyprovoko-
vaná schizofrénia. Eden nedotknutej prírody sa stre-
táva s rajom nekontrolovaných rozvojových špekulácií 
a veľkých projektov. Hon za efektívnosťou a senzácia-
mi na jednej strane a za hodnotami a nostalgiami na 
druhej strane produkuje situácie, v ktorých je nevy-
hnutné naformulovať nové vízie a stratégie.

Nevyhnutné sú rozhodnutia
Musí sa odtrhnúť jablko. Raj musí byť opustený. Stal 
sa nostalgiou. Je vypudený za čiaru, ktorú nemožno 
viac prekročiť. Človek a krajina už nie sú jedno.

Stratený raj
Musia byť nakreslené nové línie. v  teritóriu Kyjev-
ských ostrovov sú hľadané prostredia už existujúcich 
konfliktných situácií, identifikovateľných atmosfér 
a  provokujúcich potenciálov. Tie sú potom zosku-
pené do dvoch druhov zón. Do zóny stabilizácie, kde 
je použitá stratégia ochrany a  zachovania existujú-
ceho prírodného charakteru a do zóny rozvoja. Obi-
dve sú otvorené ďalším investíciám a aktivitám a sú 
schopné produkovať nové umelé prostredia. Súčas-
né komplikované vrstvenie mestských a  prírodných 
štruktúr na každom z  Kyjevských ostrovov nedo-
voľuje ich jednoduché rozdelenie a  organizáciu na 
prírodné a  urbánne ostrovy. Na každom z  ostrovov 

nájdeme prostredia, ktoré sa hlásia k  jednej alebo 
druhej ideológii, a preto je potrebné vybrať len časti, 
fragmenty jednotlivých ostrovov a roztriediť nájdené 
prevrstvenia. Tento proces dovoľuje novú ideologic-
kú organizáciu Kyjevských ostrovov. V  existujúcich 
geografických ostrovoch sú definované Radikálne os-
trovy maximálnej programovej a formálnej izolácie. 
Zvyšky sú ponechané napospas procesom regenerá-
cie a stávajú sa Pokojnými ostrovmi. 

Separácia víťazí nad kombináciou
Musia byť postavené hranice. Namiesto existujúcich 
legislatívnych vymedzení, ktoré boli jedným z provo-
katérov rozpačitých vrstvení a neboli schopné otlačiť 

Ostrovy a ich rámce 
Kyjevské ostrovy

Benjamín Brádňanský, 
Vít Halada, 
Martin Jančok, 
Michal Marcinov

Radikálne a Pokojné ostrovy ako nová ideologická 
organizácia Kyjevského súostrovia.


