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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 defi nu-
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.
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Stratený raj
Musia byť nakreslené nové línie. v  teritóriu Kyjev-
ských ostrovov sú hľadané prostredia už existujúcich 
konfl iktných situácií, identifi kovateľných 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 
geografi ckých ostrovoch sú defi nované 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 

Radikálne a Pokojné ostrovy ako nová ideologická 
organizácia Kyjevského súostrovia.
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do prostredia svoju moc, musia byť postavené nové 
fyzické bariéry. Ich stavanie alebo stávanie? nie pri-
dávaním, ale odoberaním a  presúvaním. Formálne 
procesy takejto stratégie separácie a zónovania sle-
dujú princípy erózie a sedimentácie, ktoré vo svojej 
prirodzenej podobe vyformovali súčasnú podobu ar-
chipelága Kyjevských ostrovov. Umelosť novej, ľuď-
mi riadenej erózie a  sedimentácie sa odráža v pria-
mych líniách nových kanálov a brehov. Radikálnosť 
rezov a tvarov nových ostrovov je provokáciou mož-
nej budúcnosti, ktorá je predvídaná pre takto vyme-
dzené plochy. Presnosť víťazí nad rozostrením. 

Musia byť navrhnuté vízie. Radikálne ostrovy sa 
stávajú nositeľmi formalizovaných ideí. Ich povr-
chy sa majú stať špeciálnymi zónami intenzívneho 

rozvoja. V  ich vnútornej podstate ostrova, výrezu, 
hranice a  podporeného kontextuálneho potenciálu 
vyplýva smerovanie k priestoru alebo prostrediu so 
silnou identitou, ktorá nie je len rozpoznateľná, ale 
je projektovaná ako zažiteľná. Povrch radikálnych os-
trovov je opísaný precedentnými priestorovými orga-
nizáciami, ktorých úlohou je znásobovať a posilňovať 
identitu nájdených latentných možností. Spojenie 
nájdeného a  predvídaného je použité ako nástroj 
provokácie možného radikálneho charakteru ostrova. 
Radikálna identita umelej krajiny nie je už viac pries-
torom prechodu, ktorý treba prekonať, ale stáva sa 
exkluzívnym cieľom cesty. Koncovým bodom, ikonou. 
Destinácia víťazí nad nomádstvom. 

Presné a ostré rezy kanálov namiesto 
slabého legislatívneho zónovania.
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Zvyšok sa musí utíšiť. Radikálnosť je exkluzív-
na. Musí vytŕčať, je kričiacou menšinou. Väčšina si 
drží odstup. Vytvára zóny, ktoré uchovávajú nájdenú 
prírodnú krajinu a zakazujú všetky rozvojové aktivi-
ty. Jediný želaný proces prosperovania je prospero-
vanie prírody samotnej. Potrebuje čas na regenerá-
ciu a na potvrdenie svojich hodnôt a identity. Jediné 
možný zásah je budovanie mäkkej infraštruktúry pe-
ších chodníkov, pozorovacích plošín, bodov a  mos-
tov vznášajúcich sa nad cennými ekotopmi. Ľudská 
prítomnosť je limitovaná na nemasové prechádz-
ky a  pozorovania. Ostrovy Pokoja sú popretkávané 
systémom pozemných a  zdvihnutých a  zavesených 
chodníkov. Ticho víťazí na hlukom.

Eden nedotknutej prírody sa stretáva s rajom 
nekontrolovaných rozvojových špekulácií a veľkých projektov.

Radikálne ostrovy ako spojenie urbánnych priestorových 
precedensov a kontextuálnych alebo vizionárksych 
projekcií. Sunday Strip, Pleasure Fields a Water Square. 
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Ostrovy a ich rámce
Projekt Kyjevské ostrovy neexistuje sám osebe. Je sú-
časťou série, civilizácie, súostrovia projektov, ktoré 
sú defi nované viacerými rámcami. Radi by sme toto 
súostrovia a jeho rámce diskutovali.

City Visions Europe: Bordeaux, Košice, 
Mechelen, Plzeň / design-research program 
Berlage Institute – Centre for Architectural
2009, ggna, zerozero + totalstudio 
¦
Riedkosť, špinavosť, miešanie periférie ako hracia 
plocha uvažovania o mestskosti. Vízie mesta ako al-
ternatíva k urbanizmu. Berlage institute ako zadáva-
teľ hľadania novej typológie pre európske mesto. Ko-
šice a Bordeaux a Mechelen ako klienti. 

Architektúra v  líniách, ktoré oddeľujú, vymedzu-
jú, usporadúvajú. Zástavba v  líniách ako spôsob re-
zistencie a ochrany proti tlakom trhu, riedkosti, mo-
notónosti. Líniová zástavba ako vymedzenie zón so 
špeciálnym statusom. 

Urban resistance. Periscape. Cityphery 
ggna: Brádňanský, Halada, Kordík
¦
Potemkinove dediny vo forme perimetrického blo-
ku ochraňujúce bezprostrednosť, špinavosť a poten-
ciál periférie. Mestskosť je mimo perimetra, medzi 
líniami, koncentrovaná v kontrolovaných priestoroch 
ulíc. Nájdené kontextuálne potenciály sú integrova-
né do jednotlivých domov líniovej zástavby a stávajú 
sa priestorom miešania ulice a periférnej krajiny.

Delimiting the City zerozero + totalstudio: 
Eristavi, Jančok, Šedivec, Vlček, Zavarská
¦
Strategicky vedené predelenia vymedzujúce územia 
potrebnej verejnej infraštruktúry a územia ponecha-
né trhovým procesom. Oddelenie súkromných a ve-
rejných záujmov hradbou bývania. Pevné dlhodobé 
prostredie verzus dočasné územie za hradbami. Rôz-
ne stupne priepustnosti hradby zabezpečujú komu-
nikáciu medzi zónami.

Urbánní pokoje 2010 Ostrava-Černá Louka
OFCA: Brádňanský, Halada, Kordík, Jančok
¦
Urban Rooms 2011 Europan 1, Szeged
OFCA: Brádňanský, Halada, Kordík, Jančok
¦
Koncentrácia ako stlačenie a orientácia solitérov do 
urbánnych izieb. Urbánna izba ako nová typológia 
verejného priestoru s  uzavretosťou dvora, mierkou 
námestia a absorpciou ulice do hmoty vo forme ur-
bánnych poché. Urbánna izba je kontajner prázdna 
pripojený na fasádu programovo a charakterovo sil-
ných verejných budov a  inštitúcií. Je kontajnerom, 
ktorý vyťahuje a  zachytáva verejné aktivity z interi-
éru do exteriéru. Hranicu tvoria hmoty solitérnych 
budov, ktoré sú nútené neexistovať sami osebe, ale 
vo vzťahoch so svojimi susedmi. Ich formálna a  in-
štitucionalna sila vtláča programový a  priestorový 
ráz prázdnu jednotlivých urbánnych izieb. Každá izba 
je defi novanou kombináciou 2, 3, 4 solitérov, čím 
vzniká bohaté sústrovie identít verejného priesto-
ru. Hranica ako hradba popretkávaná jemnou sieťou 
urbánnych poché… chodbami, podchodmi, bazármi, 
pasážami, arkádami, sieňami… nielen oddeľuje, ale 
aj prepája.

Banská Štiavnica – Plot 2010, Brádňanský, Hala-
da, Lošonský, Novitzký, Pišteková
¦
Banálny drevený plot, ohrada ako nastroj vymedze-
nia špecifi ckého prostredia „obývačky“ rozširujúcej 
„spálne“ umeleckej rezidencie. Ohrada ako infra-
štruktúra na vešanie programov vo forme domov/
prístavieb. Orientácia pavilónov „obývania“ smerom 
do prázdneho dvora a ich utilitárna veľkosť predpo-
kladá neformálne napĺňanie „domáckymi“ aktivitami 
a jeho premenu na záhradu bývania. 

Naumachias 2011 Europan 11, Capelle van den 
Ijsel. OFCA: Brádňanský, Halada, Kordík, Jančok
¦
Vytvorenie umelej a  skrytej identity. Romantické 
vodne prostredie s meniacimi sa organizáciami haus-
bótov skryté za nič nenapovedajúcou hradbou s bun-
kami bývania. Tekutý ostrov v stvrdnutom prostredí 
sídliska. Prostredie pozorujúce a pozorované v usta-
vičnom boji medzi verejným a súkromným obsadzo-
vaním ostrovov. 

Dom LJM 2011, Brádňanský, Halada
¦
Dom ako krabica bez formálnych ambícii. Polože-
ný na predmestsky pozemok bez kontextu. Plot ako 
nástroj aktivizácie a  formalizácie domu a  jeho bez-
prostredného priestoru. Vzťah domu a plota sa mení 
od prístrešku na auto, cez lodžiu, na pustú krajinu 
a na svah. Už nie viac dom na pozemku, ale dom/plot 
s prostrediami medzi ich stenami. 

Paradise Lost 2011 Kiev Islands 
OFCA: Brádňanský, Halada, Jančok, Marcinov
¦
Separácia ako stratégia podporenie identity. Kon-
centrácia v zmysle stlačenia a programovej redukcie 
existujúceho kontextu. Koncentrát ako katalyzátor 
radikality. Zadefi novanie ostrovov rozvoja a ich auto-
nómnosť od súostrovia prírodných rezervácií Kyjev-
ských ostrovov.

Kanál ako hranica, ktorá sa nedá prekročiť, ale sú-
časne ako systém zásobovania obidvoch typov odde-
lených ostrovov a napojenia na existujúcu mestskú 
štruktúru Kyjeva. 

Urban resistance. Periscape. Cityphery 2009 Delimiting the City 2009 Urbánní pokoje 2010
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Rámec prázdna
Priestory projektov chápeme ako prostredia, ktoré 
existujú skôr samy osebe. uvedomujeme si ich exis-
tenciu v širšom kontexte, ktorý ich obklopuje, takisto 
si však uvedomujeme rôznosť okolia v  škále od ne-
existujúcej alebo nečitateľnej kvality až po pozoro-
vateľnú, ale neopísateľnú a  nedosiahnuteľnú kom-
plexnosť. Preto sa pre nás priestory projektov stávajú 
ostrovmi. Prostrediami, ktorá sú obmývané okolím, 
ale ich vzťah k  nemu je podriadený princípom od-
delenia, stlmenia, vyprázdnenia, inakosti. Takto vy-
prázdnené, utíšené ostrovy smerujú k tabule rasa, ale 
nikdy ju nedosiahnu, kvôli vždy prítomnému vzťahu 
medzi vnútrom a vonkajškom. Priblíženie sa k prázd-
nemu prostrediu je však nevyhnutý krok, lebo prie-
story projektov chceme zaplniť. Prázdna chceme za-
liať postojmi, identitami, ideológiami. 

Rámec identity
Chceme sa pokúsiť vytvárať prostredia, ktoré majú 
charakter, čitateľnú a  zažiteľnú identitu. Mestské 
priestory, ktoré sú nasiaknuté ideológiou, názorom, 
víziou. Verejné priestory, ktoré nás provokujú, ktoré 
nás ovládajú, ktoré nás nútia premýšľať, obhajovať 
ich alebo kritizovať. Hľadáme alternatívu k  výsled-
kom kompromisov, štatistík, dostupnosti, logistiky 
tokov, noriem a regulatívov. V prostrediach urbaniz-
mu chýba postoj. Nechceme vypočítateľné riešenia. 
Hľadáme prostredia, ktoré sa neboja mýliť sa. Po-
kúšame sa o  priestory, ktoré sú produktom kultúry 
a nie „neomylnej“ vedy. Chápeme mestské prostredie 
ako navrstvenie jednotlivostí, plánov, obrazov, roz-
hodnutí. Sme si vedomí jeho komplexnosti a neve-
ríme pokusom o jej navrhnutie či simuláciu. Pokúša-
me sa o vytvorenie nových jednotlivostí, ktoré vieme 
ovládať rozhodnutiami, ktoré vieme programovať 
a navrhovať. 

Rámec koncentrácie
Projekty existujú v rôznych mierkach a priestorových 
usporiadaniach. Testujeme mieru dosahu našich 
rozhodnutí a kontroly. Nechceme vytvárať neobme-
dzene rastúce návrhy, ktoré stroskotávajú na našich 

nedostatočných kapacitách ovládnuť prostredie ani 
sa nechceme vzdať nášho vplyvu na ráz prostredia 
v  prospech neautorských stratégii. Používame os-
trovnosť, lebo je jej vlastná istá miera sústredenej 
priestorovej obmedzenosti, ktorá koncentruje a  or-
ganizuje vkladané programy v priestore až na kritickú 
úroveň, keď dochádza k  vzniku špecifi ckých charak-
terov prostredia, k  miešaniam aktivít a  procesov či 
radikalite, ktorá môže umožniť vznik nových kvalít. 
Vytvárame prepĺňané ostrovy. 

Rámec hranice
Formálnym rámcom projektov je špecifi cká organizá-
cia prázdna a hmoty, ktorá vytvára oddelené ostrovné 
prostredia ohraničené rôznymi druhmi bariéry či hra-
nice. Obostavanie priestoru je formálnym nástrojom 
stratégie ostrovnosti, ktorý sa objavuje vo všetkých 
projektoch. Hranica je architektonickým gestom or-
ganizujúcim mestské prostredie. Architektúra sa 
opäť stáva nástrojom tvorby mestského prostredia. 
Je nástrojom stláčania a koncentrácie a určuje prázd-
nu mierku. Je zásobárňou programu, ktorý sa vylieva 
do prázdna medzi. Je formou, ktorá sa dá navrhnúť 
a zrealizovať, a ktorá sa odtlačí do charakteru prázd-
na. Architektonizujeme hranice, ktoré ovládajú os-
trovy mestských identít. 

Projekty overujú rôzne typologické druhy hraníc. 
Plot, priekopa, línia, solitér, hradba, perimetrický 
blok. Pracujeme s  archetypmi uzavretia priestoru, 
ktoré staviame spolu s príslušným zaplneným prázd-
nom do konkrétnych kontextov alebo nekonextov. 
Architektonická forma hranice nie je len nástrojom 
ohraničenia ostrova, ale v  každom projekte je na-
vrhovaná aj ako nástroj komunikácie medzi priestor-
mi vnútri a vonku. 

Rámec OFCA
Neformálne zoskupenie viacerých architektov, ktorí 
sa spájajú do voľných zoskupení pri projektoch, kto-
ré existujú paralelne popri práci v  ich jednotlivých 
ateliéroch. OFCA sú Benjamín Brádňanský, Vít Hala-
da, Martin Jančok a Lukáš Kordík. OFCA je spoluprá-
ca, ktorá umožňuje akumulovať kapacity viacerých 

jednotlivcov na vývoj a diskusiu súťažných, výskum-
ných a grantových projektov. OFCA je pokračovaním 
stretnutia štyroch architektov v  rámci európskeho 
výskumného projektu City Visions Europe, ktorý pre-
biehal v  roku 2009 v  organizácií Berlage Institute 
Rotterdam. 

Rámec Projekt pre mesto 
Rámec, ktorý defi nuje pozadie rozmýšľania v prezen-
tovaných projektoch je diskusia, ktorá sa odohráva 
na pôde Berlage institute a stala sa súčasťou zadania 
a  smerovania projektu City Visions Europe a  ktorá 
otvára možnosti premýšľania o  meste prostredníc-
tvom architektúry. Architektúra a  architektonická 
forma sa stáva stredobodom záujmu pri hľadaní od-
povede na otázky usporiadania, defi novania, kontro-
ly a identity mestského prostredia a je chápaná ako 
alternatíva voči neformálnym procesom a nekoneč-
nej rozpínavosti urbanizmu. 

Patria sem výskumné a semestrálne projekty Berla-
ge Institute pod vedením ľudí, ktorí tento alternatív-
ny prístup overujú aj v projektoch vlastných kancelá-
rií. Pier Vittorio Aureli a Martino Tattara s kancelárie 
DOGMA, spolupracujú s ďalším pedagógom Berlage 
Ellia Zenghelisom, ktorý posúva hranicu debaty ar-
chitektonického projektu v  meste k  začiatkom kan-
celárie OMA, Ungersovmu projektu Berlin as Green 
Archipelago. Alebo Continuous Monument talian-
skeho Superstudia. Kersten Geers z belgickej kance-
lárie KGDVS, ale aj švajčiarske Raumbureau. Talian-
ski Baukuh, Ido Avissar z l’AUC či Christopher CM Lee 
z londýnskej fi rmy Serie Architetects, ktorý viedol 
master unit program Projective Cities na Architec-
tural Association. Tejto téme sa venovali aj nedáv-
no časopisy Architectural Design, Typological Urba-
nism, Projective Cities a San Rocco. Islands.

Urban Rooms 2011 Europan Naumachias 2011 Dom LJM 2011


