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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 pre lome 
apríla a mája 2014 vo Wolfsburgu v Nemecku inten-
zívny vzdelávací program Erasmus Reworking the 
Detmerode-Estate1, na ktorom sa zúčastnili aj štu-
denti a pedagógovia z FA STU. Jeho hlavným cieľom 
bolo priblížiť špecifi ká 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 fi nancovala 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 fi nančne 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 
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Plán diverzifi kácie funkcií

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
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Baumgartena, sa stala vôbec prvým veľkým sídlis-
kom vo Wolfsburgu. Realizovaných bolo 4 200 by-
tov, v  ktorých mohlo nájsť domov takmer 15 000 
obyvateľov. 11 V roku 1972, keď počet obyvateľov síd-
liska kulminoval, tu žilo 14 800 obyvateľov, v súčas-
nosti ich tu žije zhruba len polovica (7 719 obyvate-
ľov v roku 2013).12 

Mestský ráz sídliska mala zabezpečiť variabilita 
foriem zástavby, vysoká hustota aj sociálne zmie-
šané obyvateľstvo. Zásadný vplyv na architektonic-
ké tvaroslovie mala prefabrikácia a  racionalizácia 
výstavby.13 

Na sídlisku Detmerode sú všetky tieto trendy jasne 
čitateľné. Nájdeme tu širokú škálu foriem zástavby: 
bodové bytové domy, vežové bytové domy, terasový 
bytový dom, sekciové bytové domy, ako aj radové, re-
ťazové a átriové rodinné domy. Vzhľadom na snahu 
o maximálnu racionalizáciu výstavby mali architekti 
k  dispozícií len veľmi limitovanú škálu stavebných 
prvkov (dverí, okien, zábradlí a  stenových prvkov). 
Výrazne bola obmedzená aj farebnosť a  materiálo-
vé riešenie. Architektom sa však podarilo vytvoriť 
sídlisko, ktoré má pokojný výraz a jednotný ráz. Ro-
dinné formy zástavby sú v rámci sídliska sústredené 
do niekoľkých menších susedstiev. Tie sa vymedzu-
jú voči okolitej zástavbe bytových domov, uzatvárajú 
sa voči verejnému priestoru a otvárajú sa smerom do 
súkromnej záhrady. Pre bytové domy je, naopak, ty-
pický verejný či, zriedkavejšie, poloverejný priestor. 
Jednotiacim prvkom celého sídliska je prísny pravou-
hlý systém zástavby. K nemu akoby v kontraste stojí 
systém zberných, obslužných a  peších komunikácií, 
ktorý je na rozdiel od ortogonálneho bývania zakrive-
ný a má dynamický ráz. Zvláštnosťou sídliska je kom-
pozičný princíp uplatnenia výškových budov. Tie nie 
sú sústredené v centre, ale sú situované tak, akoby 
ohraničovali nižšie formy zástavby. Tak vznikol urba-
nisticky netypický spôsob zahusťovania zástavby pri 
okrajoch a jej zrieďovania v centre.14 

V zmysle ideí funkcionalistického mesta je sídlis-
ko Detmerode podriadené prísnej segregácii funkcií. 
Ohniskom sídliska je obchodné centrum postavené 
na moste cez štvorprúdovú komunikáciu15, ktoré je 
dômyselným príkladom segregácie pešej a automo-
bilovej dopravy. Súčasťou centra je aj kostol Step-
hanuskirche od Alvara Aalta. Ďalšiu architektonic-
ky významnú stavbu na sídlisku – materskú školu 
(Kindertagesstätte Stephanus) navrhol architekt 
Hans Scharoun*. Nezanedbateľný význam z pohľadu 
mesta Wolfsburg majú aj niektoré obytné budovy, 
napríklad ikonický Stufenhochhaus* – terasový byto-
vý dom tvoriaci bránu do sídliska i do celého mes-
ta. Alebo kedysi veľmi obľúbené vežové bytové domy 
prezývané Don Camillo a  Peppone* nazvané podľa 
hrdinov obľúbeného seriálu.

Významným architektonickým dedičstvom sú aj 
štvrte átriových rodinných domov postavených pod-
ľa vzoru Seelandských domov v  Dánsku navrhnu-
tých v päťdesiatych rokoch 20. storočia architektom 
Jørnom Utzonom. Pri návrhu jednotlivých štvrtí ro-
dinných domov sa kládol dôraz na dve veci: vhodné 
začlenenie v rámci mesta a vtedajšie architektonické 
princípy. Jednotiacimi prvkami bola spomínaná orto-
gonalita a malá výška zástavby, ako aj farebnosť, ma-
teriálová realizácia a použité stavebné prvky.14

Napriek nesporným architektonickým kvalitám 
mestská štvrť Detmerode čelí úbytku obyvateľov, 
hoci samotné mesto trpí nedostatkom voľných by-
tov. Účastníci vzdelávacieho programu preto hľadali 
a  riešili problémy na úrovni jednotlivých vytypova-
ných budov (pre túto časť mesta jedinečných, iko-
nických či neuralgicky problémových), ktoré boli buď 
z časti neobsadené, zle udržiavané, alebo pre súčas-
nosť nespĺňali kritériá funkčnosti. Riešil sa aj celkový 
urbanistický koncept štvrte. Nanovo sa prehodnoco-
vali funkčné prepojenia s centrom mesta i prepojenia 
smerom do vnútra. Hľadali sa možnosti revitalizácie 
prostredia sídliska ako celku, čo by malo za násle-
dok zvýšenie atraktivity tejto mestskej časti.

Všetky riešenia objektov mali za úlohu hľadať od-
povede na tri základné druhy otázok:
1. Rekonštrukčné otázky – ako rekonštruovať objek-

ty tak, aby sa zachovala ich autenticita a zároveň 
predĺžila životnosť stavby?

2. Otázky energetickej efektívnosti – ako zvýšiť 
energetickú efektívnosť budov (alebo obytné-
ho súboru) tak, aby spĺňala náročné parametre 
smernice EÚ o celkovej energetickej účinnosti 
budov a zároveň nenarušiť autenticitu stavby?

3. Otázky modifi kácie – ako prispôsobiť budo-
vy (obytné súbory) potrebám človeka 21. sto-
ročia tak, aby sa zachoval pôvodný koncept 
a idea stavby, ale zároveň, aby sa zvýšila jej 
životaschopnosť? 

Tohtoročný intenzívny vzdelávací program si dal za 
cieľ odpovedať na všetky tieto otázky.

Pod vedením lektorov zo zahraničných univerzít 
a  našej alma mater vzniklo 14 rôznych návrhov re-
vitalizácie, ktoré sa venovali siedmim vybraným té-
mam.16 Tvorbu návrhov korigovali aj odborníci na 
trvalú udržateľnosť a  energetickú efektívnosť bu-
dov, zástupcovia krajinského pamiatkového úradu 
v  Hamburgu, hlavná architektka mesta Wolfsburg, 
zástupcovia mestskej rady i  mestského stavebného 
podniku aj samotní obyvatelia Detmerode. Každej 
vybranej téme sa venovali dve skupiny. Prvá skupi-
na tzv. „conservation group“ pristupovala k zvolenej 
téme skôr konzervatívnym spôsobom. Snažila sa za-
chovať budovu čo možno v najautentickejšej podo-
be so zachovaním pôvodnej funkcie. Druhá skupina, 
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„change group“, mala pristupovať k  zvolenej téme 
skôr nekonvenčným spôsobom. Ten dovoľoval väčšie 
zásahy do autenticity budovy s  cieľom vniesť novú 
invenčnú myšlienku. Obidve skupiny sa, samozrejme, 
snažili hľadať odpovede na spomenuté otázky s pri-
hliadnutím na individuálne potreby a odlišnosti kaž-
dého zadania.

Výsledky prác prezentovali ich autori verejne, za 
účasti odbornej aj laickej verejnosti. Grafi cké výstupy 
boli vystavené v rámci expozície usporiadanej pri tej-
to príležitosti v Alvar Aalto fóre v centre Wolfsburgu. 
V nasledujúcom texte priblížime dva vybrané projek-
ty revitalizácie, na ktorých sa podieľali aj poslucháči 
našej fakulty.

Komplexné urbanisticko-
architektonické a energetické riešenie 
sídliska – „change group“
Autori návrhu: 
Simona Aleksandrova (Bulharsko); Karol Görner 
(Slovensko); David Kabalin (Chorvátsko); Giang 
Nguyen Truong (Vietnam); Ilaria Pittana (Taliansko)

Špeciálna skupina zameraná na zmenu sa proble-
matikou moderny zaoberala na úrovni celého síd-
liska Detmerode a  jeho širších vzťahov. Jej cieľom 

bolo navrhnúť komplexné urbanisticko-architek-
tonické riešenie s dôrazom na energetický koncept. 
Východiskom riešenia bola analýza súčasného stavu 
aj vývoja sídliska, ale aj defi novanie jeho hlavných 
problémov. V  tejto fáze sa pozornosť venovala pre-
dovšetkým štúdiu dostupných materiálov a terénne-
mu výskumu priamo na sídlisku. Veľkým prínosom 
pritom boli odborno-poznávacie exkurzie a odborné 
prednášky organizované v rámci programu.

Mestská časť Detmerode v súčasnosti čelí prudké-
mu poklesu počtu obyvateľov (ako sme už uviedli, 
ich počet klesol od roku 1972 takmer na polovicu). 
Vychádzajúc z  údajov Pröttel – Pump-Uhlmann12 
možno priemernú hustotu zaľudnenia sídliska určiť 
na základe údajov o ploche sídliska (142 ha) a súčas-
ného počtu obyvateľov (7 719 v  roku 2013) na pri-
bližne 54 obyvateľov/ha. Takáto hodnota hustoty 
zaľudnenia je už na hranici udržateľnosti MHD, vy-
tvárania podmienok na koncentráciu občianskej vy-
bavenosti a úplne znemožňuje princíp pešej dostup-
nosti.17 Podľa Vitkovej18 je takáto hustota na hrane 
územia generujúceho polyfunkčnosť a  aktivity cha-
rakteristické pre mestský spôsob života. Detmerode 
má aj množstvo ďalších problémov príznačných pre 
sídliská z obdobia hromadnej bytovej výstavby. Mno-
hé z nich by sa dali zjednodušene zhrnúť podobne, 

 Vizualizácie
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ako to uvádza Moravčíková19 do troch skupín: spo-
ločensko-ekonomické problémy (vlastnícke vzťahy, 
údržba, vzťah občanov k  sídlisku, bezpečnosť), ur-
banisticko-architektonické problémy (závislosť od 
mesta, dopravné vzťahy, štruktúra zástavby, mono-
tónnosť, obmedzená škála bytov a  stvárnenie ve-
rejného priestoru) a  stavebno-technické problémy 
(konštrukčno-materiálové vlastnosti a  nízka kvalita 
realizácie stavieb). Objektívne však treba povedať, že 
väčšina týchto problémov nie je vôbec taká vypuk-
lá ako u niektorých slovenských sídlisk. Táto skutoč-
nosť súvisí najmä s priaznivou ekonomickou situáci-
ou v meste, ako aj rozdielnymi majetkovo-právnymi 
vzťahmi.20 Sídlisko však je (a  vždy aj bolo) takmer 
úplne závislé od vnútorného mesta a automobilové-
ho závodu Volkswagen, a  to zo stránky vybavenosti 
a pracovných príležitostí, ako aj z energetickej strán-
ky. Tento fakt, samozrejme, bráni rozvoju sídliska 
a robí z neho typickú „nocľaháreň“. Nejasne defi no-
vaný verejný priestor (všetkým a  nikomu nepatria-
ca zeleň), ako aj nečitateľná hierarchizácia zástavby 
môžu podľa nášho názoru negatívne ovplyvňovať 
identifi káciu s prostredím. 

Kľúčové témy, na ktoré sme sa v našom návrhu za-
merali, boli: bývanie, verejné priestory a zeleň, pra-
covné príležitosti, energie, ako aj atraktivita, identita 
a sociálne interakcie.

Kľúčové témy, na ktoré sa zameral návrh riešenia, 
predstavuje bývanie, verejné priestory a  zeleň, pra-
covné príležitosti, energie, ako aj atraktivita, identita 
a sociálne interakcie. S cieľom dosiahnuť udržateľný 
rozvoj, snažili sme sa aplikovať princípy intenzifi ká-
cie – zvyšovania hustoty obyvateľstva, komplexnos-
ti, efektívnosti a rôznorodosti urbanistickej štruktú-
ry. Opierali sme sa pri tom o tézy J. Hrůzu21, ktorý už 
v  sedemdesiatych rokoch tvrdil, že verejný priestor 
funguje len tam, kde je dostatočná intenzita zástav-
by, Hniličku17 konštatujúceho, že dostatočná husto-
ta zaľudnenia je nevyhnutným predpokladom úspeš-
ného rozvoja mestského prostredia, Writha22, ktorý 
upozorňuje aj na potrebu rôznorodosti urbanistic-
kej štruktúry a Vitkovú23 dodávajúcu, že je dôležité 
sledovať predovšetkým dlhodobé ekonomické ciele. 
Intenzifi káciu obytného súboru môžeme podľa Vit-
kovej18 dosiahnuť intenzívnou zástavbou s optimál-
nou výškou, hĺbkou sekcií a orientáciou, optimalizá-
ciou veľkosti parciel, uličného a  blokového profi lu, 
racionalizáciou prevádzky a polyfunkčnosťou. Návrh 
programu a miery intenzifi kácie tak reaguje na tieto 

zásady a súčasne odráža snahu o znižovanie závislos-
ti sídliska Detmerode od vnútorného mesta a koncer-
nu Volkswagen. 

Návrh počíta najmä s posilnením občianskej vyba-
venosti a drobných podnikov (predovšetkým vo for-
me tzv. start-up), ale aj rozvojom bývania. Najvyššiu 
mieru intenzifi kácie sme navrhli okolo aleje John-
F.-Kennedy-Allee tvoriacej centrálnu os štruktúry. 
Tým táto dopravná tepna (hlavná zberná komuniká-
cia) dostala mestský ráz. Pozdĺž centrálnej osi sme 
navrhli nielen zintenzívnenie zástavby a  nadstavby 
existujúcich budov, ale aj sfunkčnenie parteru obyt-
ných budov. Súčasné centrum nie je potláčané, na-
opak, pomocou gradácie a  koncentrácie funkcií je 
jeho význam ešte zvýraznený. Na druhej strane sme 
sa snažili aj o istú formu decentralizácie, keď sme vo 
vybraných polohách sídliska hľadali možnosti nové-
ho využitia parteru obytných budov. Keďže z našich 
zistení vyplynulo, že úbytok obyvateľstva je spôso-
bený predovšetkým narastajúcimi požiadavkami na 
obytnú plochu, navrhli sme viacero prístavieb byto-
vých domov. Takto by došlo nielen k zväčšeniu obyt-
nej plochy bytov, ale mohla by byť výrazne zlepšená 
aj energetická efektívnosť bytových domov. V snahe 
priblížiť sa optimálnej hustote zaľudnenia sme ok-
rem prístavieb a  nadstavieb navrhli aj nové plochy 
pre obytnú zástavbu vo vhodných polohách v rámci 
sídliska. Predovšetkým šlo o okrajové polohy, kde sa 
priam núka možnosť novej zástavby, lebo nimi pre-
chádza len polovične využitá cestná infraštruktúra. 
Obytné domy sme však navrhli aj v iných polohách, 
napríklad v susedstve terasového bytového domu – 
Stufenhochhaus (k takémuto riešeniu nezávisle do-
spela aj skupina zaoberajúca sa práve touto budo-
vou). V  takýchto prípadoch sme však postupovali 
veľmi opatrne, aby sa nenarušili existujúce hodno-
ty urbanisticko-architektonického konceptu a  spra-
vidla sme do existujúcej štruktúry bytových domov 
zasahovali zástavbou len minimálne a  do existujú-
cej štruktúry rodinných domov sme nezasahovali vô-
bec. Vysoký dôraz sa pritom kládol na verejný pries-
tor v obytnom prostredí. Počas terénneho výskumu 
sme urobili niekoľko zaujímavých pozorovaní. Ve-
rejný priestor (najmä v podobe verejnej zelene) tvo-
rí podstatnú časť sídliska. Napriek tomu, že je dobre 
udržiavaný, ľudia ho využívajú pomerne málo a  ich 
aktivity sa sústreďujú skôr do malého množstva po-
loverejných, opticky vymedzených priestorov s ihris-
kami pre deti a  možnosťou posedenia. Objavuje sa 
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tendencia prenajímania verejného priestoru a  jeho 
pretváranie na súkromné záhradky s prístupom pria-
mo z  bytu na prvom nadzemnom podlaží. Pokúsili 
sme sa nadviazať páve na tento trend a snažili sme 
sa podporiť hierarchizované rozdelenie priestoru na 
verejný, poloverejný a  súkromný a  tiež vniesť nové 
progresívne formy využitia verejného priestoru – 
predovšetkým všadeprítomnej zelene – ako je naprí-
klad „urban gardening“.

Súčasť návrhu tvoril aj energetický koncept. Jeho 
cieľom bolo do maximálnej možnej miery znížiť ener-
getickú závislosť mestskej časti Detmerode. Okrem 
samozrejmej nevyhnutnosti zvyšovania energetickej 
efektívnosti budov sme sa zamerali predovšetkým 
na využitie alternatívnych zdrojov energie. Načrtli 
sme vhodnosť ich použitia pre charakteristické typy 
zástavby, pre jednotlivé polohy sídliska, ako aj mož-
nosť využitia lokálnych zdrojov, napríklad spaľovania 
biomasy z okolitých lesov. V tejto súvislosti sa tre-
ba opäť vrátiť aj k princípom intenzifi kácie, ktoré tiež 
vytvárajú podmienky pre energetickú efektívnosť. 
Intenzifi kácia tvorí predpoklady pre vznik ekologic-
kého mesta, ktoré Rakšányi a Coplák a kol.24 opisu-
jú ako mesto „... krátkych vzdialeností, minimálneho 
záberu pôdy s minimálnou spotrebou energie, využí-
vajúce obnoviteľné zdroje. Sebestačné, s primeranou 
hustotou zaľudnenia, s  ľudskou mierkou, so zmesou 

funkcií, preferujúce peších a  cyklistov, kde funguje 
participácia so sieťou mestských štvrtí. Integrované 
do globálnych komunikačných sietí, s  rovnováhou 
medzi koncentráciou a dekoncentráciou, spolupracu-
júce s okolitými mestami, s kultúrnou identitou, ako 
miesto krásy  dostupné pre každého a  poskytujúce 
verejné priestory pre každodenný život v  rovnováhe 
s prírodou“.

Naše myšlienky, idey a analýzy sme v závere works-
hopu zhrnuli do záverečnej prezentácie. Keďže naša 
skupina riešila sídlisko Detmerode ako celok na urba-
nisticko-architektonickej úrovni, mali sme možnosť 
porovnať náš návrh s návrhmi skupín riešiacich soli-
térne budovy, obytné súbory, krajinnú architektúru, 
ale aj so skupinou riešiacou komplexný urbanistic-
ko-architektonický návrh sídliska so zameraním na 
jeho pamiatkové hodnoty. Môžeme konštatovať, že 
z veľkej časti sme sa s ostatnými skupinami názorovo 
zhodli, ostalo však aj veľa otvorených otázok vyžadu-
júcich si ďalšiu diskusiu. Našou úlohou, ako skupi-
ny zameranej na zmenu, bolo hľadať nové možnosti 
zaobchádzania s dedičstvom moderného urbanizmu 
a architektúry. Prioritou bolo priniesť aktuálne ino-
vatívne myšlienky. Napriek tomu sme neignorovali 
existujúce hodnoty sídliska a snažili sme sa zachovať 
to, čo aj dnes možno považovať za dobré. Naše ana-
lýzy však jasne ukázali, že zásadné systémové chyby 

Brána do štvrte Detmerode
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modernej architektúry a urbanizmu vyžadujú korek-
ciu a priamy zásah do urbanisticko-architektonickej 
štruktúry sídliska, a to napriek tomu, že autenticita 
sídliska môže byť týmto spôsobom narušená. 

Revitalizácia obytnej budovy 
Stufenhochhaus – „conservation group“
Autori návrhu: 
Štefan Bekeš (Slovensko); Christos Koutsaftis 
(Grécko); Hana Selvet (Estónsko); Dimitrios 
Veletsiotis (Grécko)

Ďalšou z  tém tohtoročného Intenzívneho vzdelá-
vacieho projektu Reworking Detmerode bola revi-
talizácia terasového stupňovitého obytného domu 
Stufenhochhaus. Táto budova bola od začiatku plá-
novaná ako ikonická stavba. Jej význam v rámci ur-
banizmu mesta spočíva v  tom, že spolu s  okolitou 
zástavbou vytvára kompozične vygradovanú bránu 
do štvrte tvoriacu jednu z nosných myšlienok návr-
hu urbanistického konceptu sídliska. Budovu navr-
hol architekt Paul Baumgarten, ktorý je zároveň aj 
autorom celkového územného plánu Detmerode. By-
tový dom koncipovali ako sociálne bývanie25 a svoju 
funkčnú náplň si zachoval dodnes. 

Cieľom zadania bolo identifi kovať problémy tejto 
stavby a jej okolia a pokúsiť sa nájsť pre ne dlhodobo 

udržateľne riešenia, ktoré nenarušia autenticitu bu-
dovy. Pri riešení projektu sa využívali štandardné 
metódy vedeckého výskumu v architektúre: od prak-
tických postupov archívneho výskumu a  extrakcie 
dobových zdrojov cez overovací terénny prieskum, 
informačné interview, triediace analýzy, komparácie 
k  teoretickým výstupom – syntéze hodnôt až k  ich 
hierarchizácii a  interpretácii. Východiskom návrhu 
bolo podrobné štúdium odbornej aj dobovej literatú-
ry venujúcej sa budove Stufenhochhaus i celej mest-
skej časti Detmerode, doplnené o  štúdium pôvod-
nej výkresovej dokumentácie stavby. S cieľom zistiť 
skutkový stav objektu prebehol terénny výskum do-
plnený o údaje z internetových zdrojov a tlače. Infor-
mácie o  budove získané od jej užívateľov, správcov 
starajúcich sa o jej prevádzku a od hlavnej architekt-
ky mesta napokon predstavovali spoľahlivý súbor 
údajov o jej fungovaní a aktuálnom stave. Analýzou 
týchto informácií a  ich vyhodnotením sa napokon 
podarilo identifi kovať tri kľúčové témy, ktoré by mali 
ovplyvniť budúce fungovanie budovy:
1. Rozšírenie kapacity sociálneho bývania – pretr-

vávajúca hospodárska kríza spôsobila, že počet 
nízkopríjmových skupín obyvateľstva, ktoré ne-
dokážu platiť regulárne trhové nájomné v meste, 
dramaticky stúpa. Vznikla spoločenská potreba 
rozšíriť kapacity sociálneho bývania.

2. Zvýšenie energetickej efektívnosti a zníženie 
nákladov na prevádzku budovy – v rámci prijatej 
smernice EÚ o celkovej energetickej účinnos-
ti budov bude potrebné pri rekonštrukcii znížiť 
náklady na prevádzku stavby minimálne o 25 %. 

3. Sanácia statických porúch a celková rekonštruk-
cia stavby – takmer päťdesiatročná budova 
(výstavba 1964 – 1967) si, prirodzene, žiada zá-
sadnejšie konštrukčné úpravy. Jej najvážnejším 
problémom sú však statické trhliny spôsobené 
nekvalitným betónom, z ktorého je stavba zho-
tovená a ktoré treba odstrániť. Hoci v roku 1996 
prešla budova čiastočnou rekonštrukciou, pri 
ktorej sa vymenili pôvodné fasádne panely (po-
zostávajúce z okna a pevnej plastovej výplne s te-
pelnou izoláciou) a tiež betónové panely, tvoria-
ce zábradlie terás, v súčasnosti je potrebné tieto 
zásahy revidovať, lebo sú po nevhodnom výbere 
materiálu do tamojších klimatických podmienok 
v dezolátnom stave. Ostatné časti budovy sú pô-
vodné a vyžadujú generálnu opravu. 

Návrh riešenia kládol najväčší dôraz na nenarušenie 
urbanistických a  architektonických hodnôt budovy 
a maximálne možné zachovanie jej autenticity. 

Prvým problémom, ktorým sme sa zaobera-
li, bola nedostatočná kapacita stavby. Ten sme sa 
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s  prihliadnutím na statiku (početné trhliny na bu-
dove) a fakt, že by sa čiastočne narušila autenticita 
aj pôvodná koncepcia stavby, rozhodli riešiť posta-
vením novej budovy. Na mieste, kde sa v súčasnos-
ti nachádza parkovisko patriace k  pôvodnej stavbe, 
sme navrhli novú budovu so sociálnymi bytmi aj 
s  podzemným parkoviskom slúžiacim tak novej bu-
dove, ako aj pôvodnej budove Stufenhochhaus. Nová 
stavba by pozostávala z piatich nadzemných podlaží 
a jedného podzemného podlažia. Výškovo a tvarovo 
by sa začleňovala do okolitej zástavby. Zároveň by 
medzi novonavrhovanou stavbou a  budovou Stu-
fenhochhaus vznikol poloverejný priestor, v ktorom 
by sa nachádzalo detské ihrisko. To v súčasnosti na 
danej parcele existuje, ale kvôli nedostatočnej spo-
ločenskej kontrole funguje len čiastočne, keďže vo 
večerných a  nočných hodinách priťahuje asociálov 
z celého okolia. 

Ak by bola navrhovaná novostavba realizovaná 
v aktívnom štandarde (produkovala by viac energie, 
ako by potrebovala), mohla by svojimi prebytkami 
dotovať pôvodnú budovu. To sa však v súčasnosti dá 
docieliť len veľmi ťažko a len za cenu obrovských in-
vestícií do technológií. Reálnejší variant, ako zvýšiť 
energetickú efektívnosť Stufenhochhausu sme vide-
li najmä v  možnosti výmeny fasádnych panelov za 
nové, ktoré by vyhovovali aj pasívnemu štandardu. 
Terajšie panely síce boli menené v roku 1996, ale sú-
časným štandardom už nevyhovujú. Na zamedze-
nie vzniku tepelných mostov bude potrebné zatep-
liť aj pavlače po celom obvode budovy. Takisto bude 
potrebné vymeniť betónové prefabrikované dielce 
tvoriace zábradlie pavlačí za nové, hliníkové kompo-
zitné panely, vzhľadovo a farebne rovnaké, ale lepšie 
odolávajúce zubu času a klimatickým podmienkam. 
Pomery proporcií (šírka pavlačí a  terás, okenné ot-
vory, zábradlia) sa nezmenia. Zmení sa však celkový 
rozmer budovy, aj keď do šírky i  dĺžky narastie len 
o 40 cm (20 cm z každej strany). To je v porovnaní 
s rozmerom celej budovy (viac ako 100 m x 18 m) za-
nedbateľný nárast, ktorý nebude viditeľný. Keďže vy-
mieňané prvky už boli raz menené, nemožno hovoriť 
ani o  strate autenticity budovy. Ďalšou možnosťou 
na zníženie prevádzkových nákladov budovy je vy-
užitie dnes už nevyužívaných šácht na zhadzovanie 
odpadu. Do nich by bolo možné vložiť potrubie ve-
dúce zo zemného výmenníka, v ktorom by sa čerstvo 
nasatý vzduch ohrieval na 7 – 12 °C (v závislosti od 
ročného obdobia). Ten by prostredníctvom prirodze-
ného prúdenia vzduchu (pomocou komínového efek-
tu) v  spomínaných šachtách prichádzal na jednot-
livé podlažia, kde by sa rekuperáciou vzduch ohrial 
na požadovanú teplotu a  rozvádzal do jednotlivých 
bytov. Spojenie zateplenia s rekuperáciou a zemným 
kanálom dokáže znížiť náklady na prevádzku stavby 
až o 70 %. 

V  našom návrhu sme nezabudli ani na podporu 
komunity v bytovom dome. Chceli sme tým prispieť 
k  zníženiu anonymity a  zvýšeniu záujmu o  budovu 
aj zlepšenie medziľudských vzťahov. Rozhodli sme 
sa vzkriesiť pôvodnú myšlienku autora a vytvoriť na 
terasách, ktoré sa v súčasnosti nevyužívajú, strešné 
záhrady. Tie by sa zo statických a ekonomických dô-
vodov nenachádzali na celej ploche terasy, ale len 
v  kontajneroch (alebo vo veľkorozmerných kveti-
náčoch) naplnených substrátom. . Znížilo by sa tak 
predpokladané zaťaženie strechy. Takýmto spôsobom 
by sa znížili aj náklady na úpravu terás a zvýšila by sa 
celková atraktívnosť budovy. Rodina, ktorá by mala 
záujem o  taký spôsob záhradkárčenia, by si mohla 
kontajner za symbolickú sumu prenajať napríklad na 
jeden rok. Stretávanie sa viacerých rodín na streche 
budovy by súčasne mohlo pozitívne ovplyvniť medzi-
ľudské vzťahy obyvateľov domu. To by mohlo pris-
pieť k  príjemnejšiemu pocitu z  bývania i  lepšiemu 
vzťahu k  budove, čiže aj k  zníženiu nákladov na jej 
údržbu. 

Návrh priniesol jednoduché a realizovateľné rieše-
nia problémov budovy bez straty jej identity. Túto 
skutočnosť ocenila aj verejnosť, keď na verejnej pre-
zentácii návrh pozitívne hodnotili jednak zástupco-
via mestskej rady a pamiatkari, ale aj aktuálni oby-
vatelia budovy.

Záver
Na záver sa pokúsime zhrnúť prínos Medzinárodné-
ho intenzívneho vzdelávacieho Erasmus programu 
Reworking the Detmerode – Estate vo Wolfsburgu 
v Nemecku. Na tento program považovaný za jeden 
z  najvýznamnejších medziuniverzitných projektov 
zaoberajúcich sa ochranou a obnovou urbanisticko-
architektonického dedičstva moderného hnutia boli 
kladené vysoké očakávania, ktoré podľa nášho názo-
ru úspešne naplnil. Vhodne zvolené témy umožnili 
plnohodnotné zapojenie sa do programu všetkým 
zúčastneným stranám (od architektov a  urbanistov 
cez pamiatkarov až po stavebných inžinierov). Vyni-
kajúcou skúsenosťou nebola len vzájomná medziod-
borová spolupráca, ale aj spolupráca na medzinárod-
nej úrovni. Takto mali študenti možnosť vymieňať si 
navzájom informácie a skúsenosti, vzájomne sa dopĺ-
ňať, zlepšovať svoje jazykové schopnosti, ale aj porov-
návať sa so študentmi z  iných európskych vysokých 
škôl. Mimoriadne obohacujúcou skúsenosťou pre 
študentov, ale aj pre pedagógov a všetkých zúčastne-
ných boli odborné prednášky a odborno-poznávacie 
exkurzie. Najdôležitejším je však spoločenský prínos 
v podobe návrhov a získaných poznatkov (v podobe 
oboznámenia sa s najnovšími metódami a prístupmi 
obnovy modernej architektúry a urbanizmu).

Hostiteľské mesto Wolfsburg, jeho zástupcovia, 
ako aj fi rmy pôsobiace na území mesta prejavovali 
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od začiatku evidentný záujem o projekt, čo len svedčí 
o dobrej organizácii a vhodnom výbere lokality. Rov-
nako aj všetci participanti sa vo svojich projektoch 
snažili hľadať odpovede na tri základné otázky nasto-
lené v úvode projektu: rekonštrukcia budov modernej 
architektúry, jej energetická efektívnosť a možnosti 
jej modifi kácie (prispôsobenia sa súčasným požiadav-
kám). Určitú pridanú hodnotu projektu pritom pred-
stavovala práve skutočnosť, že odpovede na otázky sa 
od začiatku hľadali prostredníctvom dvoch odlišných 
metód – konzervatívnej a  inovatívnej. Odlišnosť 
týchto postupov ilustrujú aj obidva uvedené príkla-
dy riešení – Komplexné urbanisticko-architektonické 
a energetické riešenie sídliska (change group) a Revi-
talizácia obytnej budovy Stufenhochhaus (conserva-
tion group). Prvá skupina sa zaoberala celým sídlis-
kom Detmerode. Vo svojom návrhu sa sústredila na 
energetickú efektívnosť a funkčnosť sídliska. Hlavný 
princíp, ktorý v  nej študenti aplikovali, bol princíp 
intenzifi kácie. Druhá skupina sa zaoberala teraso-
vým bytovým domom Stufenhochhaus. Jej hlavným 
cieľom bolo nájsť vhodný spôsob obnovy tejto iko-
nickej stavby a dosiahnuť udržateľnosť jej prevádzky 
a údržby. Takisto sa sústreďovala na určenie podstat-
ných znakov stavby, reprezentujúcich jej hodnoty, 
ktoré by mali byť pri jej obnove zachované. Hoci obi-
dve skupiny stáli na opačných póloch (zmena verzus 
zachovanie), v konečnom dôsledku dospeli k určité-
mu kompromisu.

Na záver možno konštatovať, že nájsť správny po-
mer medzi týmito dvoma proti sebe stojacimi prin-
cípmi, obzvlášť pri takom komplexnom probléme, 
akým sídlisko bezpochyby je, je mimoriadne nároč-
né. Musíme si pritom uvedomiť, ako to zdôraznila 
Henrieta Moravčíková: „... moderný urbanizmus, jeho 
plošná veľkorysosť a  dostatok verejných priestorov, 
štruktúrovaná občianska vybavenosť a  racionálne 
komponované aj keď plošne skromné bytové jednotky, 
predstavujú najvýraznejšie hodnoty hromadnej byto-
vej výstavby“. 26 Na druhej strane nesmieme zabúdať, 
že moderný urbanizmus bol v  mnohých ohľadoch 
zlyhaním modernistického hnutia, a  preto musíme 
venovať pozornosť náprave systémových chýb, kto-
rých sa dopustil a pripustiť aj istú mieru modifi kácie 
existujúcej architektonicko-urbanistickej štruktúry. 
Treba mať na zreteli, že je to práve funkcia bývania, 
ktorá tvorí najväčšiu časť zastavanej plochy našich 
miest, a preto by sme jej efektívnemu využitiu mali 
venovať zvýšenú pozornosť. Ako nám workshop uká-
zal, v  súčasnosti, ale najmä v budúcnosti bude mi-
moriadne dôležité hľadať vhodný pomer medzi au-
tenticitou budovy a  jej ekonomickou efektívnosťou 
a pritom nestratiť zo zreteľa udržateľnosť príkladov 
modernej architektúry a urbanizmu.
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