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Nedávnu revitalizáciu košických kasární Kul-
turpark môžeme považovať za prvý náznak 
pozornosti voči objektom bývalých kasární, 
ktorý sa dostal aj do povedomia širšej verej-
nosti. Areál postavili koncom 19. storočia 
v období obrovského rozmachu výstavby vo-
jenských objektov. Pre potreby armády slúžil 
až do roku 2005, keď veľkú časť jeho územia 
a objektov získalo mesto bezodplatným pre-
vodom ako prebytočný majetok štátu. V roku 
2009 následne vypísali architektonickú súťaž 
na jeho obnovu v rámci projektu Košice Eu-
rópske hlavné mesto kultúry ako najväčšiu 
stavebnú investíciu tejto akcie. Realizovaný 
víťazný projekt ateliéru zerozero je dôkazom, 
že aj objekty a areály kasární, budované účelo-
vo pre potreby armády, disponujú početnými 
architektonickými a pamiatkovými hodnota-
mi a predstavujú významný potenciál rozvoja 
miest na celom území Slovenska.1 (→ 1)

ZačiatkY VýstaVbY 
kasárnÍ na slOVensku

Výstavba kasární ako chránených objek-
tov, ktoré sústreďovali väčší počet vojsk, sa 
na našom území kontinuálne vyvíjala už od 
obdobia protitureckých vojen. Počas 18. sto-
ročia sa tieto hradné opevnenia začali trans-
formovať na moderné pevnosti, teda vojenské 
mestá s pevne stanovenou vnútornou dis-
pozíciou slúžiace potrebám armády. Prvými 
mestami, kde sa na Slovensku vyskytli budo-
vy, respektíve areály realizované pre potreby 
ubytovania príslušníkov armády, boli Košice 
a Bratislava. V Košiciach postavili prvé kasár-
ne v roku 1713. Budova stála pri hlavnej ceste, 
neďaleko vtedajšej Dolnej brány, teda vnút-
ri mesta. Podľa dobových plánov to bol veľký 
trojpodlažný objekt s obdĺžnikovým pôdory-
som a jednoduchou sedlovou strechou. Poz-
dĺž dlhších fasád bola stavba oplotená, a tak 
vytvárala dva nástupné priestory, potrebné na 
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výcvik vojska. Napriek tomu, že kasárne boli 
v tom čase údajne schopné ubytovať jeden 
celý batalión (približne 700 vojakov), ich ka-
pacita nebola pre armádu dostačujúca, a preto 
boli v meste vybudované nové – Horné kasár-
ne na opačnej strane ulice pri Hornej bráne 
už o 13 rokov neskôr. V roku 1831 Dolné ka-
sárne spolu s mestskými hradbami asanova-
li z dôvodu rozšírenia Hlavnej ulice, Horné 
kasárne (ako jedny z prvých kasární postave-
ných v habsburskej monarchii a strednej Eu-
rópe vôbec) však v meste nájdeme dodnes.2 
(→ 2) V Bratislave slúžil v tomto období na 
ubytovanie vojsk ešte stále pevnostný systém 
hradného areálu, prvé moderné kasárne boli 
dostavané až v roku 1763 v nadväznosti na re-
konštrukciu Bratislavského hradu. Baroková 
budova s názvom Vodné kasárne bola posta-
vená ako dvojpodlažný objekt v tvare pravidel-
ného štvorcového bloku s nádvorím a posky-
tovala ubytovanie približne pre 500 vojakov, 
čo výrazne odbremenilo mešťanov od povin-
nosti hostiť vojsko v ich vlastných domácnos-
tiach.3 V súčasnosti je táto stavba po viacerých 
úpravách využívaná ako sídlo Slovenskej ná-
rodnej galérie a patrí k jednému z najvýznam-
nejších objektov v meste. (→ 3)

Koncom 18. storočia francúzska buržoázna 
revolúcia podnietila začiatok novej dejinnej 
epochy európskych národov a vyvolala novú 
vlnu zmien vo vojenstve. Zrodenie rovno-
právnosti občanov a porážka starého feudál-
neho režimu novým kapitalistickým začali 
meniť mapu Európy. Stará kráľovská armáda 
bola nahradená novou armádou, ktorú tvorili 

prevažne muži vo veku 18 – 25 rokov, povo-
lávaní na základe všeobecnej brannej povin-
nosti. Habsburská armáda pod vplyvom spo-
mínaných udalostí rozvinula novú stratégiu 
a taktiku a sformulovala nové princípy dopl-
ňovania masovej armády.4 Jej pretrvávajúca 
snaha o budovanie centralizovanej absolutis-
tickej mocnosti práve v čase veľkých zmien 
v konzervatívnej súdržnosti dynastií však 
viedla k sérii zahraničnopolitických neúspe-
chov a vojenských porážok. 

Výstavba kasární ako špecializovaných vo-
jenských objektov však aj počas prvej polovice 
19. storočia pokrývala len malú časť priesto-
rových nárokov armády, a preto sa vojaci čas-
to ubytovávali v civilných rodinách, prípadne 
v budovách zrušených cirkevných rádov. Po-
skytnúť ubytovanie vojakom, ktorí sa aktuálne 
v meste zdržiavali, patrilo k daňovým povin-
nostiam miest.5 Ubytovanie takého početného 
vojska mimo vojenských stavieb by v ďalších 
rokoch predstavovalo nielen neúnosnú záťaž 
pre civilné obyvateľstvo, ale aj mnohé prob-
lémy spojené s velením a organizáciou takej-
to armády. Túto situáciu sa snažila armáda 
preklenúť výstavbou vojenských táborov, kto-
ré tvorili technicky nenáročné baraky s jed-
noduchou konštrukciou pavilónového typu 
z drevených trámov s podmurovkou, stavané 
prevažne v blízkosti priestorov vhodných na 
vojenské cvičenie. Barakové polopermanent-
né tábory boli prvé kasárenské areály, ktoré 
nemali ráz hradného alebo mestského opev-
nenia a na rozdiel od samostatných objektov 
kasární boli situované na okraji miest. (→ 4)

armáda a mestO
V roku 1866 sa dejinné a politické udalosti 
stali opäť určujúcim faktorom zmien v organi-
zácii a výstavbe armády. Porážka habsburskej 
armády v prusko-rakúskej vojne poukázala na 
vojenskú slabosť monarchie a spôsobila osla-
benie rakúskej strany voči Uhorsku. Rakús-
ko-uhorské vyrovnanie a vytvorenie dualistic-
kého štátu spustilo lavínu vnútropolitických 
zmien zavŕšenú organizačnou prestavbou 
armády a následným zavedením všeobecnej 
brannej povinnosti aj na našom území (rok 
1868) a tak výstavba kasární začala naberať 
nevídané rozmery. 

K ich početnému budovaniu prispelo aj 
niekoľko ďalších faktorov. Jedným z nich 
bola aj zrýchlená urbanizácia miest v dôsled-
ku priemyselnej revolúcie, teda zvýšeného 
pohybu obyvateľstva, hospodárskeho a so-
ciálneho rozvoja, rastu ekonomického po-
tenciálu a vytvárania priemyselných stredísk. 
Druhým, nemenej dôležitým faktorom bola 
štátna finančná podpora výstavby kasární 
podľa počtu umiestnených vojakov. Väčši-
na kasární tak bola majetkom miest a vojen-
ský erár si objekty prenajímal. Keď k týmto 
príjmom prirátame aj výhody hospodárske 
a kultúrno-spoločenské v podobe zmluvných 
dodávok potravín, stavebných a iných spot-
rebných materiálov zo strany armády (ďalšie 
príjmy plynuli z prenájmu bytov pre dôstojní-
kov, z využívania služieb krčiem, hostincov, 
nevestincov, krajčírov, obuvníkov, žehliarov, 
štátnych železníc a i.), je pochopiteľné, že 
sa medzi mestami rozpútala obrovská vlna 

1  kasárne kulturpark 
pred rekonštrukciou 
a po rekonštrukcii. 
Zdroj: ateliér zerozero
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súťaženia o získanie čo najpočetnejšieho sta-
vu vojsk. V mestách vznikali rôzne vojenské 
spolky, kasína a kapely, ktoré boli medzi oby-
vateľmi veľmi populárne. Armáda tiež organi-
zovala oslavy viažuce sa k bojovým tradíciám, 
nástupy vojenských oddielov pri slávnostných 
príležitostiach alebo pochody vojenských jed-
notiek cez mesto. Vojaci poskytovali často ne-
nahraditeľnú pomoc pri odstraňovaní násled-
kov prírodných katastrof a živelných pohrôm, 
čím si vyslúžili nemalé uznanie. Rovnako ako 
mala armáda na rozvoji miest veľký podiel, 
tak boli veľké mestá výhodné pre rozvoj ar-
mády z hľadiska zásobovania a logistiky, ale 
aj väčšieho kultúrneho a spoločenského vyži-
tia. Napriek tomu nebol vzťah armády a mesta 
vždy len pozitívny. Ovplyvňovala ho konkrét-
na lokalita aj národnostné zloženie obyvateľ-
stva a vojska.6 Tretím faktorom, ktorý ovplyv-
nil výstavbu kasární, bola expanzívna politika 
európskych mocností, snaha o prerozdelenie 

sveta a uplatnenie ich nacionalistických zá-
ujmov. Tento proces smerujúci k udalos-
tiam prvej svetovej vojny pretrvával takmer 
polstoročie. 

urbaniZmus areálOV kasárnÍ
V druhej polovici 19. storočia v dôsledku spo-
mínaných udalostí rástli okrem nárokov na 
počet ubytovaných vojakov aj požiadavky na 
kvalitu výstavby kasární. Technicky nenároč-
né baraky postupne rušili alebo prebudová-
vali, drevené konštrukcie nahrádzali muro-
vanými. Stavali sa nové objekty, existujúce sa 
rekonštruovali, modernizovali a rozširovali. 
Prvé kasárne tak vznikali v podobe, aké ich 
poznáme dnes. 

Tieto areály už na prvý pohľad vynikajú 
jasnou kompozíciou a vnútornou logikou. 
Jednotlivé stavby sú usporiadané kolmo na 
seba, väčšinou s pravidelnými, presne stano-
venými odstupmi. Ak nie sú komponované 

2  Dobové zobrazenie horných kasární v košiciach, 
pravdepodobne rok 1923. Zdroj: http://img.valka.cz/
attachments/5461/thumbs/r0000413.jpg

3  Vodné kasárne v Bratislave v období prvej 
Československej republiky.  
Zdroj: http://www.pozsonyikifli.sk/files/img/frisskifli/
tortenelem/kasarne/booncaffe.jpg?w=750

4  Mapa mesta košice z roku 1896 s vyznačením 
umiestnenia vojenského barakového tábora.  
Zdroj mapového podkladu: http://etapa1.safran.sk/common/
images/historia/mapa01.jpg

5  Schémy vybraných areálov kasární  
z obdobia prvej Československej republiky.  
autorka: laura pastoreková, 2015

nitra
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v pravouhlej sieti, kopírujú tvar pozemku. 
Ich centrom, teda plošnou dominantou, býva 
spravidla cvičisko, ktoré je prevažne situova-
né v nadväznosti na letnú telocvičňu. Jednot-
livé objekty sú hmotovo jednoduché stavby. 
Ich pôdorysy pripomínajú písmená I, E, C, H 
(prípadne sú v tvare T alebo majú štvorcový 
plán) a zároveň odrážajú istý typ funkcie. Tie-
to dispozície a hmoty nie sú úplne identické, 
ale veľmi podobné s jednotnými formálnymi 
znakmi. (→ 5)

Objekty s rovnakou funkčnou náplňou bý-
vajú zvyčajne situované vedľa seba. Tento jav 
môžeme najčastejšie pozorovať pri budovách 
mužstva, skladoch a stajniach. Niektoré stav-
by sú v dôsledku svojej funkcie situované na 
okraji areálu, odčlenené od ostatných, ako na-
príklad stajne pre choré kone z dôvodov zdra-
votných a hygienických, strelnice z dôvodov 
bezpečnostných, alebo obytné domy pre dôs-
tojníkov a rotmajstrov z dôvodov privátnych.7 

Viac sa dbalo aj na udržiavanie hygieny a pre-
vzdušnenie jednotlivých miestností. Rozširo-
valo sa budovanie kanalizácie a vodovod sa 
zavádzal aj na poschodia. Priestory jedální, 
prednáškových miestností či stajní pre kone 
sa už neumiestňovali v prízemných častiach 
ubikácií, ale boli vybudované ako samostatné 
budovy. Všetky spomínané pravidlá a požia-
davky na výstavbu kasární neskôr určoval zá-
kon z roku 1879 (zároveň definoval aj finan-
čné výhody určené mestám na ich výstavbu za 
dodržiavanie stanovených plošných a kubic-
kých metrov na jednu osobu).

Charakteristický znak areálov kasární je 
združovanie stavieb s rôznymi funkciami do 
jedného celku. Pod pojmom kasárne si tak 
predstavujeme nielen plochy na výcvik a uby-
tovacie priestory, ale aj stravovacie, skladové, 
administratíve, športové a iné priestory. Pod-
ľa zamerania ubytovanej zložky armády sa ka-
sárne delili na kasárne pechoty, delostrelecké 

kasárne, vozatajské, jazdecké a neskôr aj le-
tecké kasárne. 

Jednotlivé objekty môžeme na základe fun-
kcie rozdeliť do troch nasledujúcich typov: 

Základná vybavenosť. Tvoria základ vyba-
venosti kasárenského areálu a nachádzajú sa 
v každom z nich. Patria medzi ne obytné bu-
dovy pre mužstvo, budovy veliteľstiev alebo 
kancelárií, sklady a stajne.

Špecifická vybavenosť. Tie sa v areáloch 
vyskytujú podľa ich zamerania. V jazdeckých 
kasárňach nachádzame kryté jazdiarne, ko-
várne a kôlne na výstroj, vo vozatajských diel-
ne, kôlne a sklady na vozy. V prípade delostre-
leckých kasární sú základné funkcie doplnené 
o objekty strelníc a augmentačných skladov. 
V niektorých areáloch sa zvykli nachádzať aj 
strážnice.

Doplnková vybavenosť. Vyskytujú sa 
prevažne v kasárňach postavených, prí-
padne rekonštruovaných v období prvej 

6  Bývalé Masarykove kasárne v nitre, v súčasnosti 
mestská tržnica. foto: laura pastoreková, 2014

7  Mapa mesta košice z roku 1912 s vyznačením plôch 
patriacim kasárňam. Zdroj mapového podkladu: http://
webkosice.szm.com/Mapy/googlemaps_v3.html

8  Spôsoby umiestnenia kasární v štruktúre miest. 
autorka: laura pastoreková, 2015

saMostatný obJeKt
v MestsKoM Centre

obJeKt areÁlovÉHo CHaraKteru
v MestsKoM Centre

areÁl situovaný v širšoM  
Centre / na oKraJi Miest
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Československej republiky. Tieto funkcie nie 
sú nevyhnuté pre plynulý chod kasární, ale 
môžu zvýšiť ich pobytový štandard. Medzi 
ne patria vojenské zátišia, tenisové ihriská, 
kolkárne, kiná, samostatné budovy jedální 
(predtým boli situované v prízemných pries-
toroch ubikácií) a obytné domy dôstojníkov 
a rotmajstrov.

Z Centra na PeriFÉriu
Zvýšené nároky na technické a stavebné vy-
bavenie armády oživili aj tradičný vzťah 
mesta a vojska. Kým v starších obdobiach sa 
vplyv vojenstva prejavoval v mestskej štruk-
túre vo forme hradieb a fortifikácií, po zbú-
raní mestských opevnení sa výstavba vojen-
ských kasární presunula na okraj vtedajších 
miest. Armáda teda mestá najprv ohraničova-
la, neskôr rozširovala. Prvé kasárne na na-
šom území spravidla stavali ako samostatné 
domy vo výške dvoch až troch nadzemných 
podlaží. Často bola táto stavba komponova-
ná ako trojkrídlový, prípadne štvorkrídlo-
vý objekt s obdĺžnikovým alebo štvorcovým 
pôdorysom a centrálnym átriom, ktoré slú-
žilo ako cvičisko. Takú hmotovú kompozíciu 
mali aj spomínané Horné kasárne v Koši-
ciach, Vodné kasárne v Bratislave, ale aj Ma-
sarykove kasárne v Nitre z roku 1890, ktoré 
sa následne stali typovým vzorom pre všetky 
stavby mestských kasární v Uhorsku a dnes 
sú vyhlásené na národnú kultúrnu pamiatku. 

V súčasnosti sa budova využíva ako mestská 
tržnica. (→ 6)

Neskôr sa kasárne stavali ako poloperma-
nentné baraky, ktoré postupne nahradili mu-
rované budovy. Taký areál, kde jeden objekt 
združujúci všetky potrebné funkcie nahradi-
li viaceré stavby, plniace spravidla len jednu 
funkciu, zaberal v mestskej štruktúre nepo-
rovnateľne väčšie územie. Areály už nemoh-
li byť situované v užšom historickom centre 
mesta, a tak sa ich poloha postupne presúvala 
do jeho širšieho centra, až na okraj mestskej 
štruktúry. (→ 7) Keď sa navyše k základným 
funkciám kasární pridala špeciálna vybave-
nosť v podobe jazdiarní alebo strelníc, bolo 
takéto umiestnenie areálu nevyhnutné. Podľa 
veľkosti a špecializácie daného vojenského út-
varu vznikali v mestách rôzne typy priestorov 
s odlišnou lokalizáciou v rámci mesta. (→ 8) 
So zvyšujúcim sa početným stavom armády 
neustále pribúdali nové objekty a areály ka-
sární. Postupná urbanizácia miest však spô-
sobila, že mnohé veľké vojenské komplexy sa 
z pôvodnej polohy na periférii napokon do-
stali do centra mesta. 

najVýZnamnejŠie 
POsádkOVÉ mestá
Do začiatku 20. storočia bolo vojsko na území 
Slovenska dislokované v 21 lokalitách mest-
ského rázu s celkovým počtom 19 263 voja-
kov.8 (→ 9) Medzi najväčšie posádkové mestá 

na našom území môžeme jednoznačne za-
radiť Bratislavu, Košice, Komárno a Prešov. 
V Bratislave sa investovalo do výstavby ka-
sární približne trikrát viac ako do mestskej 
dopravy, dvanásťkrát viac ako do štátnych 
škôl a dokonca dvadsaťjedenkrát viac ako do 
výstavby ciest a ulíc. Z celkového počtu oby-
vateľov v meste tvorilo vojsko takmer sedem 
percent.9 Okrem známych Vodných kasární 
sídlilo vojsko aj v budove dnešnej Univerzit-
nej knižnice, v bývalom lazarete na Špitál-
skej ulici (zbúraný v roku 1973), v objekte 
bývalého Landererovho paláca na dnešnom 
Šafárikovom námestí (zbúraný v roku 1947) 
a v budove bývalého Pállfyho paláca (v súčas-
nosti na jeho mieste stojí študentský domov 
Svoradov). Kasárne stáli aj v blízkosti dnešnej 
Šancovej ulice. Kvôli financovaniu ich výstav-
by sa mesto zadlžilo na 48 rokov (v súčasnosti 
na ich mieste stojí stavba ministerstva finan-
cií). V roku 1904 bol vypracovaný projekt na 
Delostrelecké – Kutuzovove kasárne. Tento 
komplex 3 – 4-poschodových domov bol v tom 
období vybudovaný podľa najmodernejších 
predpisov a v súčasnosti tu sídli Ministerstvo 
obrany Slovenskej republiky. (→ 10) Okrem 
nich sa v minulosti v Bratislave kasárne na-
chádzali aj na Radlinského, Krížnej, Žilin-
skej, Mariánskej a Žižkovej ulici.10 

V Košiciach tvorilo vojsko až desať per-
cent z celkového počtu obyvateľov. Podľa 
dobového plánu z roku 1912 bolo v meste 

9  Územie Slovenska s vyznačením lokalít, v ktorých 
boli situované objekty kasární okolo roku 1900. 
autorka: laura pastoreková, 2015

10  Dobové zobrazenie Delostreleckých (kutuzovových) 
kasární okolo roku 1917. Zdroj: ortvay, tivadar: ulice 
a námestia bratislavy, nové Mesto. bratislava, albert 
Marenčin pt 2007, s. 49.

11  Dobové zobrazenie Delostreleckých (alžbetiných) 
kasární v Prešove. Zdroj: https://fbcdn-sphotos-d-a.
akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t31.0-8/s720x720/240051_
125613800852522_1803644_o.jpg
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situovaných až 13 objektov a areálov kasární.11 
Spomínané Horné kasárne boli v roku 1876 
doplnené o barakový tábor, ktorý bol posta-
vený východne od historického jadra Košíc 
za riekou Hornád. V osemdesiatych rokoch 
19. storočia mesto vystavalo troje kasární pre 
pechotu v priestore bývalých severných hra-
dieb. V rokoch 1883 – 1885 boli postavené ba-
rokizujúce kasárne Františka Jozefa (asanova-
né v prvých rokoch 20. storočia, na ich mieste 
následne postavili budovu Košicko-bohumín-
skej železnice). V južnej časti mesta vojsko 
adaptovalo priestory bývalého mestského ma-
jera na Husárske kasárne. V oblasti dnešnej 
Skladnej a Vojvodskej ulice, na mieste zru-
šeného Cintorína sv. Jána Nepomuckého po-
stavila vojenská správa v roku 1882 Delostre-
lecké kasárne, neskôr doplnené o vojenské 
sklady a pekáreň (v súčasnosti Kulturpark). 
Už o rok sa v meste začalo s výstavbou ďal-
ších dvoch Delostreleckých kasární s krytou 
jazdiarňou a v roku 1895 napokon postavili 
štvrté Delostrelecké kasárne v oblasti dnešnej 
Žižkovej a Kukučínovej ulice.12 

Tretím najväčším vojenským mestom na 
území Slovenska bolo Komárno, ktoré malo 
zároveň bohaté vojenské tradície. Na prelome 
19. a 20. storočia existovalo v meste 10 budov 
slúžiacich na vojenské účely. V Prešove posta-
vili prvé kasárne v roku 1885. Už o desať ro-
kov neskôr si zobralo mesto pôžičku na výs-
tavbu nových delostreleckých (Alžbetiných) 
kasární a zaviazalo sa vybudovať aj vojenské 
ubytovne.13 Tento vojenský komplex dodnes 
plní svoju pôvodnú funkciu a o jeho vysokej 
architektonickej a historickej hodnote svedčí 
aj fakt, že 24 objektov kasárenského areálu je 
v súčasnosti zaradených medzi národné kul-
túrne pamiatky. (→ 11)

Ak vezmeme do úvahy nielen veľkosť a vý-
znam konkrétneho mesta, ale aj pomer počtu 
vojska k počtu civilného obyvateľstva, medzi 
významné posádkové mestá môžeme zaradiť 
aj Trenčín, Nitru, Levoču a Lučenec. V Tren-
číne boli prvé kasárne, tak ako v mnohých 
ďalších mestách, situované v hradnom are-
áli. Prvé moderné kasárne pavilónového typu 
tu postavili v roku 1886 (v súčasnosti Kasár-
ne SNP) a mesto si na ich výstavbu vzalo pô-
žičku na 38 rokov.14 Napriek tomu už o tri 
roky neskôr mestská rada rozhodla o výs-
tavbe ďalších kasární. Kasárne SNP nájdeme 
v meste dodnes. Druhé, Masarykove kasárne 
z roku 1889, nahradil pred pár rokmi nový 

obchodno-administratívny komplex Masa-
ryčky. V Nitre sa nachádzajú dva významné 
kasárenské komplexy. Na výstavbu kasární 
na Martinskom vrchu si mesto vzalo v roku 
1882 pôžičku na 50 rokov. (→ 12) Ich výstav-
bu začali v tom istom roku podľa projektu J. 
Lyku a tieto kasárne slúžili ako jedny z piatich 
vojenských sústreďovacích táborov Uhorska, 
v ktorých sa zhromažďovali a formovali útvary 
vojenských posádok pred armádnymi pohyb-
mi. Počas jedného veľkého vojenského cviče-
nia v roku 1887 tento tábor navštívil osobne 
dokonca cisár František Jozef I. so svojím 
sprievodom. V súvislosti s touto návštevou 
celý areál parkovo upravili podľa projektu Ka-
mila Sántóa. Na výsadbu okrasných stromov 
a krov dodali materiál zo šľachtických sídel 
v župe.15 V súčasnosti slúži na vojenské účely 
už len časť tohto areálu, jeho najhodnotnejšie 
historické stavby nie sú momentálne využíva-
né. Časť objektov vo vlastníctve Archeologic-
kého ústavu SAV plánujú v budúcnosti využiť 
pre potreby tohto pracoviska. Druhými vý-
znamnými kasárňami sú už spomínané Masa-
rykove kasárne situované v mestskom centre. 

Investície vynakladané na výstavbu kasární 
koncom 19. a začiatkom 20. storočia naberali 
čoraz väčšie rozmery a mestá postupne vydá-
vali na armádu väčšie sumy ako na dopravu, 
školstvo, infraštruktúru a ostatné potreby 
obyvateľov. V bývalom Uhorsku mestá posta-
vili na vlastné náklady 162 kasární s odhado-
vanou hodnotou 80 miliónov korún.16 Výstav-
ba kasární pritom prinášala mestám mnoho 
nevýhod. Finančná podpora zo strany štátu 
bola zvyčajne garantovaná na prvých 25 ro-
kov. Náklady na výstavbu kasární však mestá 
mnohokrát zadlžili až na 50 rokov, pričom 
finančná podpora nerátala ani s neustálym 
zvyšovaním cien stavebných materiálov. Po 
garantovaných 25 rokoch armáda zvyčajne 
prichádzala s novými požiadavkami na údrž-
bu a dostavbu kasární, lebo vojaci spôsobovali 
na budovách značné škody. Ak mesto odmiet-
lo tieto požiadavky naplniť, armáda začala ro-
kovať o umiestnení ich vojsk s iným mestom.17 
Neutíchajúci rozvoj výstavby napokon zastavi-
li až udalosti prvej svetovej vojny.

ZlOmOVÉ udalOsti Veľkej VOjnY
Napriek dlhoročnému zbrojeniu a vopred 
pripraveným strategickým plánom boli eu-
rópske mocnosti pripravené len na krátke 
trvanie vojny s možnosťou čerpania vopred 

12  Dobové zobrazenie veliteľského objektu zoborských 
kasární v nitre. Zdroj: Krajský pamiatkový úrad v nitre: 
návrh na vyhlásenie veci za nKp, Kasáreň býv. „šiator tábor“ 
nitra, 2010, s. 24.
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pripravených zásob. Armáda rakúsko-uhor-
skej monarchie disponovala v mierovom stave 
počtom 450 000 vojakov, po vypuknutí vojny 
a následnej mobilizácii sa tento počet zvýšil 
na 1 421 250. Dlhé trvanie konfliktu napo-
kon do služby povolalo celkovo až 3 350 000 
mužov, čo takmer trojnásobne prevýšilo po-
čiatočné očakávania. Poľné pluky boli zosta-
vené z mužstva základnej služby a vyslané do 
nástupných priestorov na hraniciach monar-
chie, kasárne slúžili na skrátený výcvik pre-
chodových práporov. Počet vojakov sloven-
skej príslušnosti tvoril asi 4 % z celkového 
počtu rakúsko-uhorskej armády (asi 1/7 vte-
dajšieho obyvateľstva).18 

Ukončenie prvej svetovej vojny so sebou 
prinieslo aj rozpad monarchie a vznik pr-
vej Československej republiky. Koncom roka 
1918 bolo v novej republike zriadené Minis-
terstvo národnej obrany (MNO), ktoré malo 
na starosti vojenskú správu a riadenie. Cie-
ľom MNO a Hlavného veliteľstva čs. brannej 
moci v prvých fázach budovania nového štátu 
bolo opätovné združenie všetkých bojových 
jednotiek a zároveň prekonanie odporu de-
moralizovaného obyvateľstva vyčerpaného 
dlhotrvajúcou vojnou. Vojenské členenie na 
doplňovacie okresy prevzalo štruktúru bývalej 
monarchie s prihliadnutím na nové mocenské 
a teritoriálne podmienky, okrem nich sa za-
čali rozvíjať aj nové vojenské útvary, ako na-
príklad letectvo a školstvo. Riadenie jednotli-
vých branných síl, teda aj výstavbu vojenských 
objektov, malo na starosti zriadené Zemské 
vojenské veliteľstvo (ZVV). Na našom území 
malo prvé veliteľstvo sídlo v Košiciach, ne-
skôr bolo doplnené veliteľstvom v Bratislave. 

V roku 1919 sa začalo s unifikáciou čs. armá-
dy, ktorá si kládla za cieľ výrazné zjednodu-
šenie vnútornej organizácie ozbrojených síl.19 
V mestách a kasárňach sa odstraňovali škody 
spôsobené vojnou a jednotlivé budovy prechá-
dzali rekonštrukciou. Dobové vojenské správy 
svedčia aj o pretrvávajúcom probléme s ubyto-
vaním vojsk. V správe ZVV v Košiciach z roku 
1926 sa píše o potrebnom navýšení mierového 
počtu jedného pluku z dovtedajších 774 mu-
žov na 1 315. Pri priestorovej výmere 15 m3 na 
jedného vojaka tak bolo treba počítať až s 70 
% navýšením výstavby kasární pre pechotu.20 
Navýšenie výstavby bolo spôsobené aj postup-
ným zlepšovaním technického a priestorové-
ho vybavenia kasární. K základnej objektovej 
výbave areálov čoraz častejšie pribúdali stavby 
vojenských zátiší (oddychových priestorov), 
športovísk, obytných domov pre dôstojníkov 
a rotmajstrov a i. Výstavba kasární tak pred-
stavovala dôležitý faktor rozvoja miest aj v ob-
dobí prvej republiky. 

kasárne V sÚčasnOsti
Stavby kasární, ktoré stále plnili svoju vojen-
skú funkciu, patrili až do začiatku 21. storočia 
armáde. Zmena nastala vstupom Slovenskej 
republiky do vojenskej aliancie NATO v roku 
2004 a vznikom legislatívnych podmienok na 
úplnú profesionalizáciu ozbrojených síl. To 
viedlo k zániku základnej vojenskej služby 
v roku 2006. Táto transformácia mala za ná-
sledok uvoľnenie veľkého množstva bývalých 
kasární a ich prinavrátenie štátu, prípadne 
ich odpredaj do rúk súkromných vlastníkov. 
Od tohto roku vrátil štát do rúk slovenských 
miest vyše 20 areálov kasární v Bratislave, 

13  návrh adaptácie objektov bývalých zoborských 
kasární na vojenské múzeum s minimalizáciou 
stavebných zásahov v existujúcich objektoch. autorka: 
bc. laura pastoreková, 2013, diplomový projekt, vedúci 
projektu: prof. ing. arch. peter vodrážka, phd.
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Senici, Košiciach, Liptovskom Mikuláši, Šu-
ranoch, Levoči, Košiciach, Skalitom, Brezne, 
Rimavskej Sobote, Bardejove, Kežmarku, vo 
Zvolene, v Podolínci a v Nitre.

Situácia jednotlivých kasární sa v súčas-
nosti líši a o osude mnohých z nich ešte nie 
je rozhodnuté. Niektoré už našli svoje nové 
využitie, iné sú po odchode armády nevyuži-
té, niektoré budovy už neexistujú alebo ich 
plánujú zbúrať. Je zrejmé, že nemožno za-
chovať všetky areály a stavby kasární. Dôleži-
té však je poznať ich hodnoty a potenciál a na 
základe týchto poznatkov rozhodnúť o ich 
ďalšom osude. Do úvahy treba vziať ich ar-
chitektonickú a historickú hodnotu, polohu 
v meste či konkrétny typ objektu a jeho dispo-
zičné riešenie. Také zhodnotenie môže po-
núknuť konkrétne možnosti využitia, vhodný 
prístup k obnove aj minimalizáciu nákladov 
na obnovu a ďalšiu prevádzku. 

Okrem známeho príkladu obnovy a pre-
stavby košických kasární na Kulturpark sú 
ďalšou ukážkou vhodného narábania s dedič-
stvom tohto stavebného druhu budovy býva-
lých kasární v Levoči z roku 1895. Investorom 
tohto projektu je Katolícka univerzita v Ru-
žomberku, ktorá sa rozhodla pre adaptáciu 
a rekonštrukciu areálu na účely pracovísk Pe-
dagogickej fakulty, a to aj napriek zlému tech-
nickému stavu objektov.21 Po viac ako dvoch 
rokoch prác na rekonštrukcii bola stavba uve-
dená do prevádzky ako školské a ubytovacie 
zariadenie. Vhodný výber funkcie zároveň 
umožnil zachovať architektonický a dispozič-
ný ráz pôvodných priestorov. Aj v Bratislave 
prešli kasárne z rúk armády do pôsobnosti 
kultúrnej sféry a v Hurbanových kasárňach 
sídli v súčasnosti Slovenské centrum dizajnu. 

V Kasárňach kapitána Nálepku vo Zvolene 
našli nové využitie štyri bývalé vojenské skla-
dy, ktoré mesto adaptovalo na nájomné byto-
vé domy a komunitné centrum. Napriek ne-
pochybne dobrému rozhodnutiu vzniesť do 
týchto budov nový život a začleniť ich do sú-
časného mesta, je škoda, že početné nadstav-
by a dostavby úplne potlačili ich pôvodný ráz. 

Potenciál pre využitie architektonického 
dedičstva kasární predstavuje rôznorodosť 
funkcií v rámci jedného kasárenského areálu, 
unifikácia dispozícií jednotlivých stavieb de-
terminovaná ich funkciou, ako aj racionálnosť 
a striedmosť vojenskej architektúry. Z urba-
nistického hľadiska je pre budúce využitie 
podstatná poloha objektov a areálov v mest-
skej štruktúre. Kasárne situované v čase vý-
stavby na okraji miest sa postupom času ocitli 
v centre, čo garantuje ich dobrú dostupnosť. 
Jeden takýto areál v sebe združoval veľký po-
čet funkcií, nevyhnutných pre správny chod 
celého komplexu. Medzi najčastejšie zacho-
vané a najhodnotnejšie stavby v rámci kasá-
renských areálov patria ubytovacie a veliteľské 
budovy. Ich dispozičné riešenie bolo veľmi 
jednoduché, pravouhlé vnútorné priestory 
tvorili prevažne ubytovacie jednotky rovna-
kej veľkosti, doplnené hygienickými a komu-
nikačnými priestormi. V prípade veliteľstiev 
hlavnú časť stavby tvorili kancelárie, ubytova-
nie pre dôstojníkov bolo väčšinou situované 
samostatne. Túto charakteristickú, neustále 
sa opakujúcu dispozíciu možno ľahko rozpoz-
nať aj v pôdorysnom tvare budovy. V súčas-
nosti sa bývalé kasárne najčastejšie využívajú 
na kultúrne alebo edukačné účely, uvedený 
typ dispozície však možno vhodne, bez väč-
ších zásahov využiť aj na administratívne 

alebo ubytovacie účely. Výber vhodnej budovy 
s určitým priestorovým riešením pre nový typ 
funkcie s čo najmenším množstvom potreb-
ných zásahov pritom môže do veľkej miery 
ovplyvniť výšku nákladov na obnovu. Obnova 
a nové využitie s veľkou mierou zachovania 
pôdorysného, ale aj materiálového riešenia, 
prináša okrem zníženia nákladov aj zachova-
nie autenticity obnovovaných objektov a pris-
pieva aj k jedinečnosti a neopakovateľnosti 
miesta či mesta. Komparatívne štúdium plá-
nov existujúcich vojenských stavieb a dispo-
zičných riešení, rozličných aktuálnych funkč-
ných typov budov, by tak mohlo poodhaliť 
ich skrytý potenciál. Napriek tomu, že treba 
zvážiť aj mnoho ďalších faktorov, ako naprí-
klad konštrukčné riešenie, svetelnú pohodu 
alebo energickú náročnosť, vhodná typológia 
a priestorová koncepcia tvoria základ úspeš-
nej adaptácie objektu na nové využitie. Taká 
funkčná analýza možného využitia kasární 
by mohla byť o to účinnejšia, že jej výstupy 
by bolo možné vďaka dispozičnej unifikácií 
univerzálne aplikovať na obnovu a adaptáciu 
širokej škály kasárenských stavieb na našom 
území. 

Nedávno realizované prvé príklady obnovy 
a revitalizácie kasární už v súčasnosti pouka-
zujú na možnosti a potenciál týchto stavieb 
aj v budúcnosti. Napriek tomu, že existuje aj 
mnoho nepriaznivých okolností, ako naprí-
klad zlý technický stav budov alebo chýba-
júca podpora a financie, výskum a poznanie 
hodnôt kasární môže pomôcť pri ich budúcej 
zmysluplnej integrácii do súčasného mestské-
ho organizmu.
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