
ENGLISH SUMMARY

Urban Vitality 
By Silvia Bašová
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Vivid and bustling city preconditions 
its further development and is a foun-
dation of a sound urban life. European 
cities will dominate among the world 
settlements, from the point of view of 
a complex urban quality and new ur-
ban infrastructure, if they retain the 
balance of urban factors within the 
human scale as well in an urban conti-
nuous development and a new vitality. 
Urban vitality should complement the 
city as well as to be a bonus for local 
inhabitants and not only in the social 
sense, but also in the area of a com-
munity feel fostering and of integrity 
with the town they live in. A friendly 
atmosphere in the town creates rela-
tionships among people on the local 
and regional level; it also forms att-
ractiveness of a settlement and boosts 
town’s vitality. The vividness of public 
spaces, especially the squares, is the 
main magnet for vitality and also for 
visitors to the town. A precondition for 
this is a return to a place and its iden-
tifi cation, and a return to human sca-
le. Urban vitality – vividness of a city, 
vitality of the centre, a cultural and 
social culmination are necessary pa-
rameters in the centres of cities. City 
centre vitality is based on the follo-
wing: focus on culture, attractiveness, 
pedestrian movement and human sca-
le; as well as on movement of cyclists, 
functional variety for multi-genera-
tion urban activities, on a participa-
tion of inhabitants on a city’s quality 
improvement, on a varied selection of 
relaxes activities, artistic and techni-
cal activities, etc. To preserve and de-
velop the city’s vitality and its public 
places is only possible by a layering 
and a synthesis of the city’s quality in 
cooperation with its users: inhabitants 
and visitors, and their active approach 
to public activities of the town and its 
social control over the environment of 
the most signifi cant city structures. 

Sustainability of Specifi c 
Landscape Elements
A Case Study of Dispersed Settlement 
in the Cadastral Area of Čadca Town
By Ingrid Belčáková and 
Zuzana Pšenáková
¦
Specifi c elements in a landscape are 
signifi cant characteristic features of 
landscape with a strong eff ect on lo-
cal identity and they are a part of his-
torical and existing landscape struc-
ture. Despite an insuffi cient present 
research they are related to the actu-
al trends in landscape protection and 
management. This paper deals with 
characterisation and categorisation of 
specifi c elements and describes the-
ir eff ect in socio-historical, environ-
mental and visual context and in the 
context of an area’s sustainability. 
There are two main types of specifi c 
elements: specifi c elements of anth-
ropogenic origin and of natural origin. 
This study focuses on the anthropo-
genic elements, especially on disper-
sed settlements. Based on the pre-
sent practise, we can analyse specifi c 
elements as part of other landscape 
structures – in identifi cation and eva-
luation of historical landscape struc-
tures and in evaluation methodology 
of characteristic landscape features.

A specifi c type of the rural settle-
ment system in Slovakia, the so-
called dispersed settlement, is typi-
cal for several regions in the country. 
This type of settlement, especially in 
mountainous areas, originates as a re-
sult of three colonisation processes: 
the wallachian in the 15th century, the 
goral in the 17th century and the kopa-
nitse colonisation in the 19th century; 
nowadays, the fragments of such set-
tlements can be seen as the small set-
tlement units with unique structure 
of arable land and grassland.  Howev-
er, many special studies currently fo-
cus on this topic, there is no universal 
methodology of mapping and evalu-
ation of this type of settlement for 
the use of the regional development 
and land-use planning. Consequently, 
we have elaborated a methodological 
plan how to identify and evaluate dis-
persed settlement units that could be 

used as data for consecutive proposal 
of management.

Cadastral area of Čadca town is a 
model area situated in the Kysuce re-
gion and is known for its specifi c his-
torical landscape structures: dispersed 
settlement, terraced fi elds, grassland 
and non-timber forest vegetation. 
We have made an inventory of 63 dis-
persed settlement units and classifi ed 
them in 5 categories depending on 
quality attributes. For each category 
we have proposed a respective way of 
management. Based on sociological 
research in the most valuable locali-
ties, there were evaluated positives 
and negatives phenomena that should 
also serve as the base data for further 
landscape management to protect and 
preserve specifi c elements within an 
area.
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deklarujú svoje potreby hľadaním zdravého štýlu ži-
vota v meste a ako náhradu väzby na pôdu a príro-
du využívajú športovo-rekreačné aktivity, relax v prí-
mestských záhradách, chatách, pobyty v letoviskách, 
dovolenky v prírode a na vidieku. Trvalo udržateľný 
mestský spôsob života je možný len pri vyváženosti 
urbánnych aktivít s prírodnými a rurálnymi. Mestské 
obyvateľstvo hľadá podoby tejto rovnováhy aj pria-
mo v  mestách. Obľúbené sú tzv. mestské záhradky 
v  opatere lokálnych obyvateľov, spravovanie zele-
ne parkov a námestí v opatere občianskych združe-
ní, klubov, škôl. Touto formou sa vytvára bližší vzťah 
obyvateľov k  zeleni a  následne možno pozorovať 
rozvoj susedských vzťahov. Zelené terasy a  strechy 
dopĺňajú pobytovú zeleň na úrovni vyšších podlaží. 
Umelé kopčeky v nádvoriach firiem a terénne zmeny 
v obytných vnútroblokoch pomáhajú doplniť prírod-
né vlny v rovinatom teréne. Fragmentálne ekohospo-
dárenie v meste a zakladanie tzv. mestských fariem 
vo vytypovaných lokalitách nie je len trend nového 
typu urbánnych aktivít, ale aj smerovanie k rovnová-
he životného štýlu mestských obyvateľov a  istý va-
riant ekoobnovy sídiel.

Mestá: New York, Londýn, Paríž a Tokio predstavu-
jú podľa medzinárodných sídelných štatistík štvoricu 
najprestížnejších miest sveta. Ich top postavenie 
vyplýva z  hospodárskych úspechov z  hľadiska eko-
nomickej roviny globalizácie, v dôraze na voľný me-
dzinárodný tok tovaru, služieb, finančného kapitálu 
a pracovných síl.6 

Život v mestách aj vo veľkomestách má svoje pul-
zovanie a pravidelné fázy: ráno, na obed, popoludní, 
večer, v  noci. Meniaci sa kolobeh života v  bránach 
mestského organizmu mesto môže, a aj by mal obo-
hacovať, ale pri megamestách, pri nadmernom strese 
a prevádzkovom stereotype, pri nerovnováhe pešie-
ho života voči lievikom dopravných koridorov, dochá-
dza k nerovnováhe prežívania urbánnej dynamiky. Na 
prvý pohľad sa zdá, že centrum mesta pulzuje tým 
lepšie, čím poskytuje viac aktivít a atraktivít. 

Z  takýchto dôvodov by sa dalo predpokladať, že 
čím rušnejšie mesto, tým viac turistov, tým viac vý-
beru kultúrnych podujatí, a tým aj viac kvality? Zrej-
me nie. Vyvážené mesto má prítomné dynamické 
zóny, ale  aj pokojné a  tiché zóny. Má aj atraktívne 
časti, aj zóny relaxu a tiež menej výrazné jednoduché 
urbánne zoskupenia. Je nevyhnutné doplniť aj proti-
váhu: k hluku a aktivitám oddych, relax aj ticho.

Obyvatelia miest, ktorí hľadajú optimálne síd-
lenie7, spojené s  kvalitou života a ponukou pracov-
ných príležitostí, hľadajú ekonomicky silné sídla, ale 
aj kultúrne naplnenie. K  práci potrebujú protiváhu 
relaxu a k mestskému životu zasa protiváhu prírody 
a rurálneho prostredia. V neposlednom rade mestskú 
kvalitu determinujú aj sociálne vhodné podmienky 
pre život jednotlivca i rodiny, možnosti vytvárať sku-
piny, komunity, združenia a  iné vzťahy v  rámci síd-
la či jeho lokálnych častí. Urbánna vitalita by mala 
byť prínosom a bonusom pre obyvateľov aj v zmys-
le sociálnom, v  zmysle vytvorenia spolupatričnosti 
s lokálnou komunitou a v zmysle integrity s mestom, 
v ktorom žijú. Priateľská forma sídelných a lokálnych 
medziľudských vzťahov vytvára príťažlivosť sídlenia 
a zvyšuje vitalitu mesta. Takáto väzba na mesto má 
okrem iných parametrov aj význam identifikácie s lo-
kalitou bývania. 

K stratám sídelnej identifikácie a oslabeniu vitali-
ty verejných priestorov došlo v našich mestách pre-
dovšetkým veľkokapacitnými zástavbami panelových 
sídlisk v šesťdesiatych až deväťdesiatych rokoch 20. 
storočia, ale aj zástavbou stereotypnými súbormi in-
dividuálnej bytovej zástavby (IBV), ktoré sú väčšinou 
lokalizované na periférií a na predmestiach. Čím hl-
bšie vnikáme do stredu mesta, tým viac rozmanitosti 
a identity pre samotné bývanie nachádzame. Vzťahy 
k mestu a k miestu, v ktorom človek žije, predstavujú 
významnú rovinu základných existenciálnych potrieb 
človeka. Tieto vzťahy sa viažu na identifikáciu s kon-
krétnym urbánnym priestorom. Ako píše Christian 
Norberg-Schultz vo svojej knihe Genius loci: „Identita 

človeka predpokladá identitu miesta, a preto je sta-
bilitas loci základnou ľudskou potrebou.“8 Vitalita 
mesta je preto hodnotiteľná aj v zmysle otázok vý-
beru možnej lokalizácie bývania obyvateľov a výbe-
ru trasovania ťažiskového pohybu autodopravy, MHD 
i  peších k  najvýznamnejším uzlovým a  lineárnym 
verejným priestorom. Živosť verejných priestorov, 
predovšetkým námestí, je magnetom návštevnosti 
mesta. Tento klasický princíp mesta je v súčasnosti 
spochybnený a doplnený aj inou škálou živých uzlov, 
línií a miest. Ponuku základných verejných priesto-
rov historického jadra mesta (HJM) (námestí, nádvo-
rí, peších ulíc, mestských tried) dopĺňajú nové prie-
story v širšom centre mesta – revitalizované areály 
bývalého priemyslu, revitalizované doky, priestory 
obnovených trhov, mestských slávností, udalostí, ale 
aj otvorené pódia, amfiteátre pre nové kultúrne po-
dujatia v  centrálnych mestských, ale aj periférnych 
uzloch.

Vitalita stredných a veľkých miest je ambícia, ku 
ktorej mestá a  ich správa ašpirujú. Má svoju svetlú 
aj  tmavú stránku. Pokiaľ mestá napredujú vyrov-
naným spôsobom, teda zo stránky rozvoja kvalit-
nej urbanisticko-architektonickej štruktúry a  tiež 
zo stránky funkčnej variability a  prevádzkovej jed-
noznačnosti, prirodzene,  narastá kvalita mestského 
prostredia, rastie spokojnosť obyvateľov. Často však 
mestá ekonomickou akceleráciou a komerčnou silou 
smerujú skôr k  zrýchlenej dynamickej koncentrácii 
ako k  vitálnej plnohodnotnej substancii. Súčasné 
hospodársky významné mestá sú pod veľkým tlakom 
vysokého počtu obyvateľov, prestížneho ekonomic-
kého prosperovania na úkor ekologického a sociálne-
ho napredovania. To sa odráža v poklese kultúrneho 
a duchovného statusu miest a dôraz na komerciali-
záciu následne vplýva aj na jeho obyvateľov. Dyna-
mická koncentrácia pohybu ľudí vo veľkomeste, spo-
jená s  príznakmi globalizácie, premieňa atmosféru 
každodenného života v štruktúre mesta do zjednodu-
šenej schémy na užívateľský priestor pre realizáciu 

Urbánna vitalita
Silvia Bašová Mesto ako urbánny útvar sa ustavične mení a vyvíja. 

Niektoré mestá sú stabilnejšie, iné viac dynamické, 
niektoré sú dokonca v regrese alebo stagnujú. V de-
jinách svojho vývoja sídla mali životaschopné fázy, 
ale  aj fázy útlmové. Živé, pulzujúce mesto je pred-
pokladom jeho ďalšieho rozvoja a  základom plno-
hodnotného urbánneho života. Mestská štruktúra 
ako celok je však veľmi zložitá. Vývojové etapy sídla 
možno len predvídať, regulovať, presné plány sú vys-
tavené systému podmienok, okolností, vplyvov, ale 
aj nečakaných udalostí. Špecifické parametre a urba-
nistické charakteristiky sídla možno z  určitých hľa-
dísk kvantifikovať, a  teda aj vyhodnotiť. Kvalita ur-
bánneho života, kvalita sídla sa týka predovšetkým 
kvalitatívnej stránky života mesta ako celku. Zjedno-
dušene býva vyjadrená „priateľským vzťahom“  jeho 
obyvateľov a návštevníkov k mestu, stupňom tech-
nickej a  urbánnej vybavenosti. Populáciou najväč-
šie mestá ešte nemusia byť najkvalitnejšie. Ani tie 
najdynamickejšie a  najprestížnejšie mestá nie sú 
spravidla najlepšie pre život. Štruktúra komplexné-
ho vyhodnotenia kvality miest môže byť sústredená 
na určité ťažiskové kritériá a pre svoju zložitosť môže 
byť len čiastočne objektivizovaná a sumarizovaná. 

Napriek zložitosti hodnotenia posledné prieskumy 
kvality života v mestách1 s vyhodnotením 223 „top“ 
miest z celého sveta (z roku 2012) podľa tímu Mer-
cera, hlavného konzultačného poradcu nadnárodnej 
spoločnosti Worldwide City Rankings Reveal (WCRR), 
upozorňujú na zaujímavosť dominancie európskych 
veľkých a stredných miest. Prvenstvo mesta Viedne 
v danom hodnotení je potešujúce a potvrdzuje skve-
lú vyváženosť klasického konceptu mesta, spojeného 
s perspektívami kultúrno-sociálneho rozvoja v opo-
re o  rozvinutú urbánnu a  technickú infraštruktúru. 
Podľa hodnotenia 39 faktorov ďalej nasledujú mes-
tá: Zürich, Auckland, Mníchov, Vancouver, Düssel-
dorf, Frankfurt, Ženeva... Prieskum upozorňuje na 
trendy, ktoré môžu jednak pomôcť urbanistom aj ar-
chitektom k úspešnosti ich konceptov, ale následne 

aj inštitúciám a firmám pre ich rozvoj v danom mest-
skom priestore. 

Snáď najzásadnejšie trendy urbánnej kvality sí-
diel, ktoré možno syntetizovať zo správy WCRR Im-
portant Regional Trends, 20142 z tzv. Mercerovej lis-
tiny miest sú takéto: 

 – európske mestá budú aj naďalej dominovať medzi 
svetovými sídlami z hľadiska komplexnej mestskej 
kvality a novej urbánnej infraštruktúry, sústrede-
nej na politické a sociálne prostredie miest, eko-
nomické a sociálno-kultúrne prostredie, služby 
v zdravotníctve a školstve, dopravu a technickú 
infraštruktúru, voľný čas a kontakt na prírodné 
prostredie, kvalitu obytného prostredia,

 – vrcholom komplexných kvalitatívnych kritérií je 
aktuálne Viedeň,

 – vrcholnú city infraštruktúru má aktuálne 
Singapur.

Za megamestá s  najvyššou populáciou3 sú aktu-
álne považované: Tokio (32,5 milióna obyvateľov), 
Južná Kórea (20,5 milióna obyvateľov), Mexico City 
(20,4 milióna obyvateľov), New York City (19,75 mi-
lióna obyvateľov), Mumbai (19,2 milióna obyvate-
ľov)...4, ktoré sú také veľké počtom obyvateľov ako 
niektoré štáty. Ekonomická sila týchto miest priťa-
huje obyvateľov z ostatnej sídelnej štruktúry, ktoré 
tak čiastočne strácajú silu a význam. Do miest sa pre-
súva čoraz viac obyvateľstva z vidieka a urbánny štýl 
života sa stáva čoraz príťažlivejší a  vyhľadávanejší. 
Predovšetkým vo veľkých  mestách a  ich aglomerá-
ciách dochádza k  zosieťovaniu pracovísk a  tiež me-
dziľudských vzťahov.5 Otázka vyľudňovania vidieka, 
respektíve jeho pohlcovania megamestami je otáz-
na, veď miera práce na hospodárstve a  v  krajine je 
a  bude potrebná, kým si spoločnosť zachová svoju 
bytostnú potrebu rovnováhy urbánneho a  rurálne-
ho. Deficit kontaktu s  prírodou ľudia v  megames-
tách výrazne pociťujú a čoraz väčšmi zaznamenáva-
jú aj následné strádanie v  zdraví. Obyvatelia miest 

Portugalsko, Lisabon, tradičná pešia zóna a jej 
lokálne zastavenia. Foto: Silvia Bašová
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Udržateľnosť špecifických prvkov v krajine 
Prípadová štúdia: Rozptýlené osídlenie v k. ú. mesta Čadca

Ingrid Belčáková, Zuzana Pšenáková Na Slovensku si asi ťažko možno predstaviť Tokajskú 
oblasť bez vinohradov, okolie Myjavy bez kopaníc či 
Považie bez hradov a mohli by sme pokračovať ďalej 
v závislosti od významnosti a jedinečnosti krajinných 
prvkov na lokálnej, regionálnej, národnej alebo celo-
svetovej úrovni. Sú to všetko špecifické prvky, ktoré 
robia danú krajinu jedinečnou, originálnou, vytvára-
jú jej identitu a v neposlednom rade majú vplyv aj na 
kvalitu krajiny.

Problematika špecifických prvkov v  území nie je 
do veľkej miery publikačne spracovaná, no úzko sú-
visí so súčasnými trendmi v oblasti ochrany, tvorby 
a manažmentu krajiny. V Európskom dohovore o kra-
jine (EDoK), v  súčasnosti jeden z  najdôležitejších 
medzinárodných dokumentov a  dohovorov týkajúci 
sa krajiny, sa už v  prvej kapitole zdôrazňuje potre-
ba ochrany a  manažmentu krajiny zo zreteľom na 
tzv. charakteristické črty krajiny: „Ochrana krajiny 
znamená činnosti smerujúce k  zachovaniu a  udrža-
niu významných alebo charakteristických čŕt krajiny 

vyplývajúcich z jej historického dedičstva a prírodné-
ho usporiadania a/alebo z ľudskej aktivity.“1

Napriek tomu, že sa princípy EDoK majú imple-
mentovať do legislatív jednotlivých členských štátov 
a tak nepriamo aj do procesu územného a krajinného 
plánovania, je súčasné uplatnenie týchto princípov 
v praxi ešte sčasti nejednoznačné. Projektanti v ob-
lasti tvorby krajiny sa často stretávajú s problémom 
vhodného zakomponovania špecifických prvkov, 
s ohľadom na udržateľný rozvoj , zachovanie identity 
a názory verejnosti. 

Cieľom tohto príspevku je načrtnúť možnosti prak-
tického zhodnotenia špecifických prvkov v  krajine 
pre potreby následnej ochrany, tvorby a manažmen-
tu krajiny v  územnoplánovacej praxi, čiže činností 
súvisiace s  udržateľnosťou daných prvkov v  území 
a uplatniť ich na modelovom príklade – rozptýlenom 
type osídlenia v k. ú. mesta Čadca.

1. Špecifické prvky v krajine  
 
1.1. Základné vymedzenie termínu „špecifické 
prvky“ a formy ich prejavu v krajine
Špecifické prvky sa v kontexte tohto príspevku defi-
nujú ako hmotný prejav jedinečných charakteristic-
kých čŕt krajiny, ktoré sú súčasťou súčasnej aj  his-
torickej krajinnej štruktúry a majú výrazný vplyv na 
identitu územia. Tento vplyv možno chápať z viace-
rých hľadísk: z vizuálno-estetického, krajinno-ekolo-
gického aj spoločensko-historického. 

Špecifické prvky krajiny nemajú jednoznačné za-
kotvenie v  súčasnej legislatíve či platných meto-
dických postupoch, no ich prítomnosť na určitých 
územiach vyžaduje osobitý postup pri plánovacích 
činnostiach. 

V odbornej literatúre2 sa možno stretnúť s podob-
ným termínom „územia so špecifickým režimom“, kde 
Turancová (2009) konštatuje, že chýbajú definície 
určujúce, ktoré územie možno považovať za územie 

so špeciálnym režimom a ktoré nie. Takisto by bolo 
vhodné vypracovať typologickú klasifikáciu týchto 
území. 

Pri identifikácii území so špecifickým režimom tre-
ba rozlišovať pojmy „typikum“ a špecifikum“.3 Tieto 
dva termíny sa spomínajú pri popise kultúrnej kraji-
ny. Typikum – typický znamená, že skúmaný objekt 
má opakované znaky zhodné s iným objektom. Špeci-
fikum – špecifický (osobitý, svojrázny, príznačný) zna-
mená, že skúmaný objekt má neopakovateľný súbor 
znakov, čím vytvára originálnu kombináciu. Špecifiká 
a  typiká vytvárajú atraktivitu územia. Súhrn význa-
mových vlastností územia vytvára jeho „imidž“. Ten 
je daný špecifickosťou krajiny, ale aj vzťahmi medzi 
ľuďmi a krajinou.4 Z hľadiska stručnej kategorizácie 
a konkrétneho prejavu špecifických prvkov v krajine 
možno na základe Vodrážku5 rozdeliť špecifické prvky 
do dvoch základných kategórií:
1. Špecifické prvky vzniknuté prírodnými procesmi 

v krajine

Pľac U Králi so zachovanou štruktúrou osídlenia 
a agroštruktúrami – líniovými terasami na svahoch 
s nelesnou drevinovou vegetáciou (Pšenáková, 2013
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YMCA Building in Bratislava
 By Magdaléna Kvasnicová
¦ 
¦ 
¦ 
¦ 
¦ 
The YMCA building is a former seat 
of the international youth associati-
on YMCA in Czechoslovakia (The Yong 
Men’s Christian Association) and a he-
ritage site since 2005. The outstan-
ding architecture of this building, 
its interesting and rich past together 
with intensive utilization and unclear 
ownership question its future. The bu-
ilding has been managed since 2008 
by the Intenda Association, which pre-
sented its interest in bringing the bu-
ilding to prosperity and utilisation for 
young people. At the occasion of the 
90th anniversary of its founding in 
2013 the Intenda Association initiated 
a public competition for preparing an 
architectural study of its reconstructi-
on and revitalization. The competition 
pointed out the need of a historical ar-
chitectural research. Its results have 
been presented in this article. 

The construction of the YMCA bu-
ilding for the railway employees star-
ted in 1920 and the building was put 
in usage at the end of 1923. It was de-
signed by the Moravian architect Alois 
Balán (1891-1960). In the preparation 
process participated consultants from 
the USA-YMCA that also  funded the 
major part of the project. Balkan’s de-
sign is based on a palace type archi-
tecture in rondo-cubistic and neoclas-
sical style with an irregular U-shaped 
ground plan, a symmetric three-wing 
layout, with an architecturally signi-
fi cant front wing and hierarchically 
arranged height of individual levels. 
Balán modernized the traditional cha-
racter of the exterior copying historic 
styles with face brickwork, often used 
in German and Dutch architecture of 
that time. 

The YMCA building has been for 
more than 90 years a specifi c phe-
nomenon in public life of Bratisla-
va, not only thanks to its signifi cant 

architecture forming the ambience of 
this part of the capital city. It is histo-
rically important as a fi rst YMCA bu-
ilding in continental Europe and it is 
an important symbol as a seat of the 
Christian association for young men 
in Czechoslovakia promoting the US- 
culture and civilisation in Central Eu-
rope. Its main contribution belongs to 
YMCA activities that supported deve-
lopment of Slovak culture, sport (e.g. 
introducing basketball, volleyball and 
rugby in Slovakia), charity and social 
work, Christian and civil activism and 
education. There are still nowadays 
many public activities taking place in 
and around the building. 

The worn building requires a com-
plex renovation including a necessa-
ry modernisation of the old technical 
infrastructure. The current co-existen-
ce of several diverse tenants runs well 
and is a positive aspect. In order to 
preserve the building it is essential to 
regulate the uncontrolled and chaotic 
interference to the structure. For this 
purpose a strategy of utilisation of the 
building has been elaborated that will 
respect the public principle and model 
of sustainability for wider cooperation 
of various institutions. 

Reworking Detmerode
By Štefan Bekeš and Karol Görner
¦ 
¦ 
¦ 
¦ 
¦ 
The paper deals with problems of mo-
dern architecture. It provides a review 
of monument protection and sustaina-
bility of 20th century architecture. This 
problem was the main topic of the in-
ternational workshop Reworking Det-
merode which took place in Wolfsburg 
(Germany). On the example of a case 
study represented by student works 
from the workshop the paper presents 
the possible methods and approaches 
to the issue of modernism. 

Wolfsburg is a young city which has 
been since its inception linked with 
modern architecture. The evidence 
is in numerous buildings designed 
by leading architects of the Modern 
Movement such as Hans Sharoun or 
Alvar Aalto. Life in the city is closely 
connected to the production of cars in 
Volkswagen Company and thus strong-
ly based on car traffi c and functional 
segregation. These circumstances let 
to creation of satellite-towns (housing 
estates). 

Housing estate Detmerode built in 
1963-1973 was the fi rst of them. This 
city district has a lot of problems typi-
cal for the mass housing, but the fun-
damental problem is the decrease of 
population and dependence on inner 
city and Volkswagen factory.

The fi rst student work deals with 
these issues on urban scale of the who-
le neighbourhood. The proposal based 
on the principle of intensifi cation is 
focused on the energy effi ciency and 
functionality of the housing estate.

The other student work focuses on 
the structure of terraced apartment 
building “Stufenhochhaus“. The aim 
of this work is to fi nd the most ap-
propriate form of restoration of this 
iconic building, to preserve the values 
and in the same time to adapt it to the 
present conditions.

While the one student work is focu-
sed more on innovations and chan-
ge, the other is focused more on res-
toration and conservation. However, 
in the fi nal proposals it comes to a 
compromise between these two po-
les. It is clear that nowadays, but es-
pecially in the future, it will be crucial 
to fi nd appropriate balance between 
authenticity of the building and its 
economic effi ciency in order to ensure 
sustainability.

Budova YMCA v BratislaveVÝSKUM NAVRHOVANIA
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Budova YMCA v Bratislave
Magdaléna Kvasnicová Do križovatky Šancovej, Žilinskej a Karpatskej ulice sa 

otvára rozložitá monumentálna palácová bratislav-
ská budova YMCA. Jej červené fasády z neomietnuté-
ho tehlového muriva významným spôsobom formu-
jú genia loci štvrte pod Hlavnou stanicou. Budova, 
od roku 2005 poctená statusom národnej kultúrnej 
pamiatky, je prvým sídlom svetového mládežníckeho 
hnutia YMCA postaveným na území kontinentálnej 
Európy.1 Nielen pozoruhodná architektúra, zaujíma-
vá a bohatá minulosť, intenzívny spoločenský život 
v  súčasnosti, odohrávajúci sa v  jej útrobách, ale aj 
nevyjasnené vlastnícke vzťahy, vyvolávajú otázky, aká 
bude jej budúcnosť. 

Hoci po zmene politických pomerov sa v apríli 1990 
YMCA v Československu obnovila, skonfiškovaný ma-
jetok vrátane budovy v Bratislave sa (zatiaľ) združe-
niu z viacerých objektívnych aj subjektívnych dôvo-
dov nevrátil.2 Od roku 2008 je správcom budovy 
nadácia Intenda, ktorá po jej prevzatí verejne prezen-
tovala záujem budovu zveľaďovať a využívať v pros-
pech mladých ľudí. V roku 2013 – v roku 90. výročia 
otvorenia budovy – nadácia Intenda iniciovala príp-
ravné práce súvisiace s obnovou budovy, medzi iným 
aj pamiatkový architektonicko-historický výskum, 
výsledky ktorého sú prezentované v príspevku.3

Príchod hnutia YMCA na Slovensko
Prvé kontakty s  Čechmi a  Slovákmi nadviazali sek-
retári americkej YMCA medzi československými legi-
onármi v Rusku, vo Francúzsku, v Taliansku a v Ame-
rike. Spolu s  nimi prišli v  decembri roku 1918 do 
mladej republiky a  zapôsobili svojou dobrovoľnou 
a  nezištnou činnosťou. Ich príchodu napomáhali aj 
vynikajúce osobnosti z kruhu sympatizantov a pria-
teľov YMCA – prvý československý prezident Tomáš 
Garrigue Masaryk s manželkou. Prvý ústredný výbor 

YMCA v  Československu bol založený v  roku 1921. 
V krátkom čase sa formovala početná sieť mestských 
združení YMCA v  Prahe, Hradci Králové, v  Liberci, 
Kladne, Plzni, Českých Budějoviciach, Znojme, na 
Slovensku v Bratislave, v Lučenci a v Banskej Bystrici. 

Desať rokov po vzniku YMCA mali všetky miestne 
združenia „... svoje vlastné účelne postavené, prie-
stranné a vkusné budovy, opatrené príjemnými miest-
nosťami pre všetky potrebné miestnosti pre všetky 
potrebné činnosti. Majú okrem spoločenských miest-
ností i  zväčša tak zv. svobodárne, domovy, cafeterie, 
stravovne, telocvične, hrištia, niekde i  bazény a  let-
né tábory v Čechách u Soběšína na Sázave a na Slo-
vensku v Orave a novšie i na iných miestach“.4 Dru-
hú budovu YMCA na Slovensku postavili v Lučenci 
v rokoch 1923 – 1925 podľa projektu Milana Michala 
Harminca, palác YMCA v Prahe podľa projektu archi-
tekta Hniličku postavili dokonca až v rokoch 1925 – 
1928, tretiu budovu na Slovensku v Banskej Bystrici 
až v tridsiatych rokoch 20. storočia. V tom čase bra-
tislavské združenie zaujímalo, čo do aktivít, najväčšie 
rozvrstvenie medzi dvanástimi združeniami YMCA. 
Bezpochyby mu to umožňovala aj veľkoryso rieše-
ná a  funkčne vybavená nová budova na Ulici valy 
(dnešná Šancová). Čo predchádzalo jej vybudovaniu 
a slávnostnému otvoreniu v roku 1923? 

Situácia pred vznikom budovy YMCA
Do Bratislavy prišla YMCA s  československým voj-
skom vo februári 1919. Vo vojenských barakoch pri 
Dunaji zriadila prvý vojenský domov a na Laurinskej 
ulici číslo 8 ústredie, ktorého úlohou bolo spravovať 
vojenské domovy na území celého Slovenska, kto-
rých bolo v  rokoch 1919 – 1921 dvadsať. Prvé zdru-
ženie s vlastnými stanovami sa ustanovilo 24. júna 
1920 pod názvom Železničná a  poštovná YMCA 

v Bratislave. Na pozemku obytného domu železničia-
rov na Jelenej ulici 1 vystavili veľký stan, ktorý slúžil 
v tom čase železničným a poštovým zamestnancom 
ako domov.5 K realizovaniu rozmáhajúcej sa činnosti 
bolo treba vytvoriť vhodné, stabilné a funkčné pries-
torové zázemie. Provizórne sídlo na Laurinskej ulici 
a  prenajaté priestory roztrúsené po meste sťažova-
li možnosť naplno rozvinúť aktivity etablujúceho sa 
združenia. 

Pozemok, ktorý pre novú budovu vybrali, sa na-
chádzal na severovýchodnom okraji širšieho historic-
kého jadra mesta v  miestach bývalého vonkajšieho 
opevnenia Bratislavy. Plochu parcely zaberali úžitko-
vé zeleninové záhradky tvoriace hospodárske zázemie 
robotníckej kolónie domov, ktoré dal poniže kúpené-
ho pozemku postaviť v roku 1894 známy bratislavský 
filantrop barón Juraj von Schulpe. Osadu tvorilo päť 
jednoposchodových domov, knižnica, kasíno a škola. 

Vznik budovy YMCA
Budovu YMCA pre železničných zamestnancov v Bra-
tislave začali stavať v roku 19206 a koncom roka 1923 
bola budova slávnostne otvorená.7 Plány vypracoval 
vtedajší zamestnanec stavebného oddelenia III. Ria-
diteľstva štátnych dráh mladý moravský architekt 
Alois Balán (1891 – 1960). Je viac ako isté, že na príp-
rave konceptu riešenia budovy participovali poradco-
via americkej YMCA, ktorá sa z veľkej časti podieľala 
na financovaní celého projektu. Dôkazom je nielen 
podpis sekretára YMCA Earla Edwarda Dilleya na plá-
noch pre stavebné povolenie, ale aj účasť amerických 
delegátov vo výbore pre stavebné záležitosti YMCA.8 
Keďže to priestorové danosti pozemku umožňovali, 
na umiestnenie všetkých požadovaných a z hľadiska 
funkcie rôznorodých nárokov Balán zvolil palácovú 

architektúru na pôdoryse nepravidelného písmena 
„U“ s typickými atribútmi: symetrickou trojkrídlovou 
dispozíciou, s  architektonicky zdôrazneným čelným 
krídlom, diagonálne zovretým postrannými uličný-
mi krídlami, s  hierarchickým výškovým usporiada-
ním jednotlivých podlaží (druhé nadzemné podlažie 
riešené ako reprezentačné piano nobile), v  strednej 
osi situovaným hlavným vstupom do objektu a  si-
tuovaním významovo ťažiskových priestorov repre-
zentačného schodiska a veľkej spoločenskej sály do 
stredu dispozície čelného krídla. Predpolie hlavnej 
spoločenskej sály vytvára reprezentačná stĺpová hala 
rozšírená o terasu. Z hľadiska výtvarnej výzdoby bola 
týmto priestorom venovaná najväčšia pozornosť: de-
koratívne štukové zrkadlá v rondokubistickom štý-
le, dekoratívna keramická dlažba, profilovaný sokel 
a zábradlie schodiska z umelého kameňa, maľovaná 
rastlinná ornamentika inšpirovaná ľudovým orna-
mentom. Zo schodiskovej haly a priľahlých priesto-
rov si možno urobiť najlepšiu predstavu o dobovom 
umeleckom vkuse a štýlových preferenciách objedná-
vateľov aj samotného architekta, v tom čase ovplyv-
nenom hnutím národného štýlu a rondokubizmom. 

Tradičný a  na tie časy konzervatívny historizujú-
ci exteriér s vysokým rádom a rizalitmi, ukončenými 
trojuholníkovým štítom Balán modernizoval použi-
tím pohľadového tehlového neomietnutého muri-
va. V prvom dvadsaťročí 20. storočia uplatnenie ne-
omietnutého muriva bolo jednou z  ciest hľadania 
východiska z pretrvávajúceho historizmu, najmä pod 
vplyvom súdobej nemeckej a holandskej architektúry 
(Henrik P. Berlage, Peter Behrens), obľúbenej a na-
sledovanej v  českom prostredí (Jan Kotěra, Otakar 
Novotný).

Budova YMCA, 1923. Zdroj: www.budovaymca.sk

Budova YMCA v Bratislave. Foto: Iva Paštrnáková, 2013.
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NAVRHOVANIE AKO VÝSKUM

Projekt Reworking Modern Movement sa považuje za 
jeden z  najvýznamnejších medziuniverzitných pro-
jektov zaoberajúcich sa ochranou a  obnovou archi-
tektonického a kultúrneho odkazu moderného hnu-
tia v Európe. V rámci projektu prebehol na prelome 
apríla a mája 2014 vo Wolfsburgu v Nemecku inten-
zívny vzdelávací Erasmus program Reworking the 
Detmerode-Estate1, na ktorom sa zúčastnili aj štu-
denti a pedagógovia z FA STU. Jeho hlavným cieľom 
bolo priblížiť špecifiká a  kvality moderného hnutia 
novej nastupujúcej generácii architektov, urbanis-
tov, pamiatkarov, ako aj stavebných inžinierov. Tento 
vzdelávací program si súčasne zobral za cieľ zabez-
pečiť výmenu skúseností a poznatkov získaných pri 
obnove architektonického dedičstva moderny me-
dzi odborníkmi navzájom, a  tak prispieť k  prehĺbe-
niu poznatkov v danej téme a k zrýchleniu transferu 
novonadobudnutých teoretických, ale aj praktických 
poznatkov do bežnej praxe. V neposlednom rade má 
tento projekt za úlohu hľadať a sformulovať straté-
gie, ako reagovať na nové požiadavky spoločnosti pri 
obnove a zachovávaní dedičstva moderny v Európe.

Témou tohtoročného sústredenia bolo hľadanie 
možností revitalizácie významných, ikonických bu-
dov sídliska Detmerode i celej tejto štvrte na okra-
ji nemeckého mesta Wolfsburg. Wolfsburg založili 1. 
júla 1938 spoločne s  fabrikou na výrobu „ľudových 
automobilov“(KdF-Wagen), ktorá dala mestu aj ná-
zov: Stadt des KdF-Wagensbei Fallersleben.2 Továreň 
na výrobu automobilov dodnes funguje3 a  je  záro-
veň materským sídlom celého koncernu Volkswagen 
(pred druhou svetovou vojnou – KdF – Wagen). Pô-
vodný urbanistický koncept mesta pochádza z dielne 
architekta Petra Kollera (neskoršie prvého hlavného 
architekta mesta) z roku 1938. Plánoval ho ako „víziu 
mesta budúcnosti pre 90 000 obyvateľov“.4 Mesto 
bolo založené na okružnom systéme ulíc predelených 
centrálnou osou smerujúcou z prirodzenej krajinnej 
dominanty kopca Klieversberg na hrad Wolfsburg 
(od ktorého je odvodený súčasný názov mesta) a na 
koncepte separácie mesta a továrne, ktoré oddeľoval 
plavebný kanál Mittellandkanal a  železnica. V  roku 
1948 malo mesto už niečo vyše 23 000 obyvateľov. 
V  tomto období prišiel nový hlavný architekt mes-
ta Hans Bernhard Reichows s inovovaným územným 
plánom, ktorý okrem existujúcej hlavnej osi rátal 
aj  s  novou, východo-západnou osou rovnobežnou 

s plavebným kanálom. Tento koncept sa však v pra-
xi nerealizoval a  ostal len na papieri. Presadil sa 
však plán výstavby kultúrnych zariadení pretrváva-
júci od polovice päťdesiatych rokov 20. storočia až 
dodnes. Zahŕňa v sebe výstavbu množstva školských 
zariadení, kostolov, novej budovy radnice, kultúrne-
ho centra, kongresového centra, divadla, múzeí atď. 
Spomedzi veľkého množstva budov postavených 
v  tomto programe môžeme spomenúť budovu Kul-
túrneho centra od architekta Alvara Aalta dokonče-
nú v  roku 1961, v ktorej sa architekt pokúsil integ-
rovať časť prevádzky radnice, knižnicu a divadlo do 
jedného funkčného celku, do akéhosi „kulturparku“.5 
Ďalším podobným príkladom je budova mestského 
divadla od architekta Hansa Scharouna (dokončená 
v  roku 1973, niekoľko mesiacov po smrti architek-
ta), postavená vo svahu kopca Klieversberg tak, aby 
vytvárala s Wolfsburským hradom vizuálnu os. Z ne-
skoršieho obdobia môžeme spomenúť projekty ako 
Autostadt od architekta Guntera Henna6 (postave-
ný v rokoch 1996 – 2000) či Phaenoscience centre 
od architektky Zahy Hadid (dané do užívania v roku 
2005), ktoré majú za cieľ viac prepojiť mesto s prie-
myselnou zónou na okraji mesta a súčasne sem prilá-
kať turistov, a tým znížiť ekonomickú závislosť mesta 
od koncernu Volkswagen. Všetky tieto veľké projek-
ty financovala radnica zo svojho rozpočtu. Mesto 
Wolfsburg má v  súčasnosti 120-tisíc obyvateľov 
a  podľa štúdie Inštitútu nemeckého hospodárstva7 
je ekonomicky najvýkonnejším mestom z  hľadiska 
tvorby HDP na obyvateľa v Nemecku. Podľa publiko-
vanej štúdie sa hrubý domáci produkt na obyvateľa 
Wolfsburgu za rok 2010 pohybuje okolo 92 600 €.8 

Preto nie div, že mesto z podielových daní dokáže za-
platiť tieto finančne veľmi náročné stavebné projek-
ty a  podporovať aj iné mestské rozvojové projekty. 
Koncern Volkswagen, ktorý v súčasnosti zamestnáva 
viac ako 50 % obyvateľov mesta, je kľúčovým ťahú-
ňom mestskej ekonomiky. 7 Inak to nebolo ani v mi-
nulosti, keď v šesťdesiatych rokoch prudký populač-
ný rast a dobrá ekonomická situácia viedli k výstavbe 
satelitných mestečiek 9 Detmerode a Westhagen. Ich 
juhozápadná poloha voči mestu a susedstvo s mest-
ským lesom bola v  súlade so zastavovacím plánom 
od Petra Kollera z roku 1938. 

Mestská časť Detmerode, postavená v  rokoch 
1963  – 1973 podľa návrhu10 architekta Paula 

Reworking Detmerode
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Plán diverzifikácie

DIVERZIFIKÁCIA FUNKCIÍ 

 Pridávanie nových funkcií v minimálnej miere
 Pridávanie nových funkcií v strednej miere
 Pridávanie nových funkcií v maximálnej miere
 Nový rozvoj

 Rozvoj voľnočasových aktivít


