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Korporátna identita 
priemyselnej architektúry
Ľubica Ilkovičová Priemyselná architektúra, architektúra priemys-

lu, architektúra výroby, industriálna architektúra  – 
množstvo prívlastkov zdobí architektúru výrobných 
stavieb, ktorá sa pýši sebe vlastnou inakosťou a špe-
cifi ckou krásou. Prešla relatívne zložitou cestou, na 
ktorej môžeme badať tápanie v  hľadaní výrazu, za-
znávanie a podceňovanie zo strany investorov aj ar-
chitektov do tej miery, že sa architektúra menila 
na stavby. V  poslednom čase táto téma rezonuje 
a opäť si nachádza miesto dokonca aj medzi najkva-
litnejšími architektúrami, ktoré identitu priemyslu 
v 21. storočí zásadne menia.

Podpisom architekta je jeho architektúra, ako vý-
sledok cieľavedomej tvorivej individuálnej činnosti. 
Má svoju identitu vyplývajúcu z kánonov architekto-
nickej tvorby modifi kovaných osobnosťou architekta. 
Podobne architektúra „priemyslu“ má vlastnú, ničím 
nezameniteľnú a  charakteristickú, ale spomedzi zá-
kladných typologických druhov najmladšiu identitu. 

S pojmom identita v súvislosti s podnikmi sa mô-
žeme stretnúť po druhej svetovej vojne, keď sa začala 
objavovať v Nemecku, najskôr ako „biznis identita“. 

V širšom chápaní musíme vidieť výrobu viazanú na 
obchod, kde spôsob distribúcie a druh predaja deter-
minuje silu tohto vzťahu. Ak je výhodnému obchodu 
a komercii zameranej na rýchly zisk podriadená hod-
nota diela, môže to spôsobiť prílišné zjednodušenie 
a ochudobnenie architektúry z hľadiska jej formy. 

Identita – všeobecný význam pojmu
Identitu by sme mohli charakterizovať aj ako prejav 
vlastnej vedomej cesty, myslenia, individualizmu. Vo 
vyspelej kultúrnej spoločnosti je identita špecifi ckou 
ľudskou potrebou. Na jednej strane je identita pred-
stavovaná ako identifi kačný znak niečoho a niekoho, 
ako identifi kačná karta, čo však akoby súčasne vlast-
nú podstatu identity stieralo. Identita sa ľahko za-
mieňa s kódom, ktorý identifi kuje a jednoznačne ur-
čuje, opisuje, ale vnútorne necharakterizuje. Pôsobí 
„na povrchu“. Vo všeobecnosti stav zjednocovania, 

unifi kovania, kódovania vzniká aj v dôsledku globál-
nej informačnej siete.

Identita je v  rámci tejto štúdie chápaná ako au-
tentický výraz, nie ako identifi kačná karta, ale ako 
dynamická znaková forma. Jednoznačné chápa-
nie identity je v  súvislosti s  autentickým výrazom 
a  nie s  prideleným číslom s  rozlišovacím trojčíslím 
na konci radu čísiel. Z určitého pohľadu by sme ako 
nepriateľa identity mohli vnímať globalizáciu a naj-
mä globálnu informačnú sieť. Glorifi kácia globalizá-
cie má na rozvoj identity likvidačné účinky. Stojí nás 
veľkú námahu odolávať procesu zjednocovania, po-
tláčať všeobecnosť, vyvarovať sa ataku „zmiešaných 
chutí“ (v  našom prípade architektonických) a  rozli-
šovať skutočnú kvalitu od „fejku“ s klamlivou iden-
titou. V súčasnosti má zachovanie identity z rôznych 
hľadísk priam existenčný význam.

Je šťastím, že fenomén „celosvetovosti“ postupne 
upadá a dôraz kladený na identitu spojenú s uplat-
ňovaním regionálnych charakteristík nachádza svoje 
miesto v našom životnom štýle. Súčasnosť už začí-
na byť presýtená zo všeobecného (je to jav badateľný 
vo vyspelých krajinách, kde zaraďujem aj Slovensko), 
vytvára sa túžba po originalite so zámerom vystúpiť 
z  radu. Identita priemyselnej architektúry je úzko 
previazaná s  ekonomikou fi rmy, stáva sa súčasťou 
kultúry fi rmy. Vzťah architektúry a podstaty výroby 
(vo svojom vývoji) nestagnoval. Môžeme si pomôcť 
myšlienkou Cliff orda A. Pearsona: „Ako sa manufak-
túrna výroba menila, tak sa aj úloha architekta vy-
víjala – z toho, kto len určuje tvar, na toho, kto in-
tegruje dizajn (návrh architektúry) a proces výroby.“1

Identita priemyslu v minulosti
Priemysel je v  piktogramoch (znakoch) vykreslený 
svetlíkmi v  tvare „šedov“ a  s  kónickým komínom.2 

V skutočnosti je to zložitejšie a identita je daná nie-
len priemyselným komínom, ale aj druhom výroby 
a konkrétnou výrobnou spoločnosťou. Základné dru-
hy výroby sú charakterizované špecifi ckými vlast-
nosťami, ktoré sú determinované technológiou. Pre 

„Aby bolo možné odkomunikovať hodnotu značky 
a odlíšiť sa od konkurencie, je potrebné rozvíjať také 
koncepty budov, ktoré upevňujú vzťah medzi výrobca-
mi a zákazníkmi.“ 

Jons Massedat 
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architektúru je zaujímavá priestorová transformácia 
technológie s jej možnosťami a limitami, ktoré sú ur-
čené základným delením priemyslu na ťažký a  ľah-
ký. Z  hľadiska architektonického výrazu sú objekty 
ťažkého priemyslu (jednoúčelové objekty) originál-
ne,  nezameniteľné a  jednoznačne „hovoriace o  vý-
robe“. Táto charakteristika bola platná v minulosti, 
platí aj v súčasnosti a veľmi dobre sa uplatňuje pri 
konverzii objektov výroby. 

Prvoplánové prvky identity objektov určených pre 
priemysel sú čitateľné na fasáde. Výraz fasády raných 
objektov priemyslu (18. – 19. storočie) vychádza aj 
z uplatňovania dobových technologických a technic-
kých skúseností z  výstavby objektov. Priemyselnú 
architektúru z  tohto obdobia označujeme pojmom 
industriál, ktorý v sebe skrýva hodnoty v súčasnos-
ti objavovaného fenoménu, vtedy prebúdzajúceho sa 
priemyslu. 

Logickým dôsledkom spoločenského vývoja v dru-
hej polovici 18. storočia (v období priemyselnej re-
volúcie) je rozvoj stavieb súvisiacich s priemyselnou 
výrobou. Nástup priemyselnej architektúry môže-
me sledovať vďaka šľachticom, progresívnym a  bo-
hatým zároveň, ktorí boli prvými investormi a  ma-
jiteľmi tovární. O počiny tohto druhu išlo prevažne 
v Anglicku3 a azda najviac zastúpené (okrem ťažké-
ho priemyslu – baníctva a  hutníctva) sú v  tomto 
období textilné továrne (obr. 1). Keďže boli nároky 
na priestor s  umiestnením technologických liniek 

a  súvisiacich zariadení (v  porovnaní s  dovtedajšou 
remeselnou výrobou a manufaktúrou) pomerne veľ-
ké, vznikali hmoty pripomínajúce kaštiele ako sídla 
výroby. Architekti sa inšpirovali architektonickým 
tvaroslovím z palácovej architektúry, a to bol len lo-
gický dôsledok požiadaviek majiteľov – investorov 
bývajúcich vo veľkých rodinných sídlach, ktorí mali 
záujem o podobný výraz svojich objektov výroby, čo 
v celej šírke následne ovplyvnilo tvorbu 19. a začiat-
ku 20. storočia. Veľkým negatívom tohto obdobia 
bol už spomínaný hlad po ziskoch a  tým nezáujem 
o vklad  investícií do úprav na zlepšenie podmienok 
robotníkov.4 

Nástup výrobnej technológie 
v industriálnej architektúre
Hlavné znaky stavieb sa postupným vývojom a  ino-
vovaním technológie zákonite modifi kujú. Odrážajú 
technickú vyspelosť spoločnosti a snahu autorov ar-
chitektúry o  synergiu technických a  výtvarných pa-
rametrov. Vplyv synergie platí všeobecne, hoci nemá 
vždy rovnakú váhu pôsobenia, čo ovplyvňuje silná 
pragmatická stránka navrhovania výrobných stavieb. 
Niektorí autori sa pragmatickosť snažia korigovať, 
väčšinou však platí pokles nárokov predovšetkým 
na kvalitu architektúry výroby. Zvykneme hovoriť, že 
neexistuje malá a  veľká architektúra, v  prípade ar-
chitektúry výroby dôležitosť diela v  spoločenskom 
kontexte malo a  má vplyv na komplexnú kvalitu 

1 ¦ Pradiareň bavlny ako výrobné mestečko, Murray Mills 
v Manchestri. Zdroj: www.ancoatsbpt.co.uk/projects_mills.htm
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a použitie nových vymožeností vedy, techniky, a teda 
aj na „veľkosť“ (kvalitatívnu) architektúry. Mnohí ar-
chitekti sa ešte aj v období konca 20. storočia vyhý-
bajú jej návrhom a vidia ju na dne dizajnérskej kopy,5 
a objekty priemyslu ťažko zbavia nálepky búdy.

Postupným vývojom technológií a  zmenou spo-
ločnosti sa mení aj názor na architektúru výrobných 
budov. Nastupujúca nová architektúra vyrastajúca 
na racionálnych základoch funkcionalizmu má sna-
hu na jednej strane logicky rozlíšiť rôzne typologické 
druhy stavieb. Na strane druhej aj „vyčistiť stôl“ od 
fabrík so zlými podmienkami pre zamestnancov a sú-
časne uplatňovať vhodné ekonomické riešenia využí-
vajúce nové možnosti vedy a techniky v stavebníctve 
a v technologických postupoch výroby. Pri známom 
vyjadrení Le Corbusiéra obytná budova = stroj na 
bývanie si v súvislosti s obsahovou podobou výroku 
s  výrobou možno dovoliť parafrázu, že výrobná bu-
dova je stroj na výrobu výrobkov. Funkcionalizmus 
podporuje triezvu skladbu priestorov, ich aditívne 
radenie, podobne ako sa rozvíja monotónna pásová 
výroba. Budova, v  ktorej sa umožní zabezpečiť ply-
nulý chod výroby bez kríženia prevádzky a pri vhod-
ných pracovných podmienkach, je jednoducho dobre 
nastavený stroj s tichým režimom.

Identita v období socializmu
Každé obdobie vývoja spoločnosti, to znamená aj sta-
vebníctva, má svoje charakteristiky. Pri priemysel-
nej výrobe z obdobia socializmu musíme vychádzať 
z  jej cieľov – nasýtiť trh výrobkami a  vyrábať efek-
tívne. Súčasne sa proklamuje kvalita produkcie. Vo 
výstavbe závodov sa tieto fakty odrážali na koncep-
toch, ktoré využívajú racionálnosť v dopravnom rie-
šení (týka sa to technologickej dopravy, napojenia na 
verejné komunikácie), efektívnosť v zástavbe územia 
s možnosťou rozširovania v budúcnosti. Samozrejme, 
že jednostranné uprednostňovanie možností „stroja“ 
a  neustriehnuté megalomanstvo, zvyšovanie kapa-
cít (v architektúre plošných, vo výrobe kapacitných) 
bez rešpektovania potrieb človeka a možností krajiny 
spôsobilo porušenie rovnováhy prostredie – výroba 
– človek. Aj napriek spomínaným negatívam v  se-
demdesiatych až osemdesiatych rokoch 20. storočia 
vznikli mnohé zaujímavé, architektonicky hodnotné 
výrobné areály na území bývalého Československa 
(napr. Automobilka v Bánovciach nad Bebravou, tex-
tilný kombinát Merina Trenčín, Závody Gustáva Kli-
menta Znojmo pre obuvnícky priemysel, Svit Haví-
řov, Trikota Vrbové) (obr. 2, 3).

Vo všeobecnosti zachované a plne prevádzkované 
objekty z  tohto obdobia, s  pôvodnou funkciou, sú 
v  súčasnosti vzácnosťou. Či už vplyvom všeobecnej 
hospodárskej krízy, alebo zásahom miestnej „vyššej 
moci“, dosah na existenciu a architektúru (architek-
túru však niekedy s otáznikom) pôvodných podnikov 

je rovnaký. Noví majitelia výrobných podnikov, ktorí 
vo výrobe pokračujú, väčšinou zainvestujú do nových 
objektov, čo je pre nich ekonomicky výhodnejšie, ako 
repasovať pôvodné objekty. Nevyhovujúca je najmä 
kvalitatívna stránka pôvodných obvodových plášťov 
z  hľadiska teplotechniky a  estetických parametrov, 
ktoré následne vplývajú na úroveň pracovného pro-
stredia. Prípadne sú nevyhovujúce aj parametre sta-
vebných objemov, nosnosť konštrukcie a jej adapta-
bilnosť na nové podmienky vo výrobe.

Priekopníci a stálice fi remnej identity 
V súvislosti s témou identity priemyselnej výroby vy-
stupujú do popredia podnikatelia a architekti, ktorí 
fi rmy vybudovali a udržali ich dobré meno v mieste 
vzniku, ale aj rozšírili svoju pôsobnosť za hranice re-
giónu, krajiny. Je to zásluha najmä podnikateľského 
ducha a  fi nancií u  majiteľov fi riem aj  priemyselní-
kov, zásluha dobrého manažmentu s  prezieravým 
ekonomickým myslením, ale aj architektov, s ktorý-
mi podnikatelia spolupracovali a ktorí vedeli trans-
formovať nápady manažmentu. Vo všeobecnosti ne-
možno povedať, žeby táto spolupráca bola bežná a že 
osobnosti v  hospodárstve, ekonomike a  stavebníc-
tve navzájom diskutovali, počúvali sa, ovplyvňova-
li a  rešpektovali. Výsledok (výstavby podnikov) bol 
väčšinou priaznivý vtedy, ak priemyselník úzko spo-
lupracoval s  architektmi, ktorí sa následne stávajú 
dvornými architektmi fi rmy. Preto mohli vzniknúť 
stavby vynikajúcich parametrov, v  jednotnom dizaj-
ne a šíriace dobré meno podniku aj značky doslova po 
celom svete. Reprezentatívnu vzorku takého spôsobu 
budovania podnikov môžu tvoriť tradičné fi rmy ako: 
Henkel, Baťa, Olivetti.6

Slogan „Henkel – značka ako priateľ“ dokumentuje 
cieľ fi rmy pomáhať ľuďom v bežnom živote za pomo-
ci svojich technológií. Táto celosvetovo známa fi rma 
so sídlom v nemeckom Düsseldorfe má v súčasnosti 
približne 50 000 zamestnancov a patrí medzi najsil-
nejšie subjekty s medzinárodnou pôsobnosťou v Ne-
mecku. Spoločnosť Henkel zakladal v roku 1876 Fritz 
Henkel s malým obnosom fi nancií, ale s veľkolepou 
víziou – vytvoriť produkty, ktoré ľudom zjednodu-
šia, uľahčia a skrášlia život (v súčasnosti už vo viac 
než 125 krajinách sveta).7 Architektúra fi rmy sa vyví-
jala, čo je čitateľné v Düsseldorfe, s rozsiahlou prie-
myselnou zástavbou, kde objekty z  prvého obdobia 
fi rmy Henkel nesú prvky industriálnej architektúry 
a neskôr črty karfíkovskej architektúry (obr. 4).

Baťa, Baťova fi rma – snáď najznámejší podnik 
zo  strednej Európy s  pôsobnosťou v  Amerike, Ázii, 
a to nielen vďaka svojim produktom, ale aj pre bu-
dovanie fi remnej kultúry hneď od svojho prvopo-
čiatku. „Baťovci“ – veľké spoločenstvo väčšinou mla-
dých oduševnených ľudí, vyučených v Zlíne. Baťa bol 
podnikateľ, ktorého podnikanie slúži človeku, jeho 

2 ¦ Pohľad na areál Meriny Trenčín v kontakte s industriálom 
a novozaloženým sídliskom svedčí o postupnej dostavbe aj 
rekonštrukcii v sedemdesiatych rokoch. 
Zdroj: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=445246

3 ¦ Administratívna budova Trikoty Vrbové, 
na ktorú výrazovo nadväzujú objekty výroby. 
Foto: Martin Hlauka, 2013
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rozvoju a zdokonaľovaniu. Jeho cieľom bolo „budo-
vať ľudí“, čo znamenalo snahu o  formovanie člove-
ka nového typu a život spoločenstva do veľkej mie-
ry podporoval urbanizmus sídla (obr. 5).8 V  rokoch 
1938 – 1941 postavili v  Baťovanoch na Slovensku 
prvé trojpodlažné a päťpodlažné výrobné haly (s cen-
trálnym a  koncovým schodiskom). Skelet so zlín-
skym modulom 6,15 x 6,15 m budovaný posuvným 
debnením s neodmysliteľnými kruhovými stĺpmi sa 
stal charakteristickým prvkom Baťovej architektúry 
(obr. 6). Krásny príklad fi remnej identity a dedičných 
znakov, ktoré sa u Baťu presúvali z objektu na objekt. 

Identita fi rmy Olivetti sa spája s talianskym prie-
myselným dizajnom výrobkov spolu s kvalitným ar-
chitektonickým dizajnom výrobných a administratív-
nych budov. Počas celej svojej histórie fi rma Olivetti 
uprednostňovala atraktívny vzhľad výrobkov a avan-
tgardný imidž spoločnosti. Písacie stroje s  reduko-
vaným objemom, so  skrytými mechanizmami boli 
známe už od roku 1920. Firma sa však výrazne reali-
zovala aj v oblasti grafi ky, propagácie. Originalita ne-
chýbala žiadnej reklamnej kampani.9 Jednota dizaj-
nu sa stala symbolom spoločnosti. Na rozšíreniach 
fi rmy realizovaných od roku 1937 možno jasne rozo-
znať odkaz na medzinárodné architektonické vzory, 
ako F. L. Wrighta a Miesa van der Rohe, čo pozoruje-
me pri Centre štúdií a experimentov pre Olivetti od 
E. Vittoria (obr. 7). Zaujímavú koncepciu má továreň 

pri Neapole. Autor zhmotnil ideu „šťastnej továrne“ 
– akéhosi anti-priemyslu, ktorá sa od ostatných od-
lišuje dokonalým súladom s okolím, terénom (autor 
L. Consenza) a súčasne sa stala orientačným bodom 
v krajine.10 Pre imidž fi rmy boli nepostrádateľné in-
teriéry jej administratívnych budov, ale najmä ma-
loobchodných jednotiek či predvádzacích centier 
a centier výskumu. Premyslená stratégia od prvopo-
čiatku vzniku fi rmy, čistá architektúra, čistý dizajn, 
jasná prevádzka, trvalá kvalita – všetko pod značkou 
Olivetti tvoria jej silnú identitu (obr. 8).

V  súvislostiach budovania identity fi riem je po-
trebné spomenúť Petra Behrensa a  AEG. Hlavným 
momentom pri formovaní údernej fi remnej iden-
tity je typ renesančného dizajnéra (podľa vzoru Le-
onarda da Vinci), ktorému preukážu dôveru tým, že 
mu zveria modelovanie celkovej identity podniku. 
P. Behrens, ktorý pre AEG pracoval od roku 1907, sa 
stal prototypom takého architekta. V manifeste fi r-
my z tohto roku sa vyjadruje k dizajnu výrobkov a ar-
chitektúre: odmieta kópie, kladie dôraz na presnosť 
mechanickej produkcie a na druhej strane na umelec-
ké stvárnenie techniky – na vzájomné prispôsobenie 
dizajnu a výroby. Vytvoril manuál dizajnu, kde okrem 
korporátnej identity (architektúra, interiér, logo, gra-
fi cký dizajn a dizajn prvkov) prezentoval nové názo-
ry: transparentnosť architektúry, únik od dekoratív-
nosti, funkčnosť, hold technike a hľadanie fi remnej 

4 ¦ Charakteristický výraz priemyselných objektov 
podniku Henkel v Düsseldorfe. 
Zdroj: http://www.henkel.com/press/headquarters-
duesseldorf-23423.htm
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individuálnosti a identity. Vydanie brožúrky pre AEG 
z roku 1913 bolo odvážnym krokom, lebo autor sa me-
dzi prvými v názoroch odkláňa od tradičnej manufak-
túry. Behrens podporuje polohu architekta, ktorý je 
silnou individualitou vo svojom odbore, a  ktorého 
diela sa stávajú jeho podpismi.11

Identita architektúry výroby v súčasnosti
Frekvencia zmien v architektúre, a teda aj v typolo-
gickom druhu výrobné budovy, sa postupne zhusťo-
vala. Kým v 19. a ešte na začiatku 20. storočia sa ča-
kalo na zmeny polstoročie, na konci 20. storočia sa 
zmeny, vďaka výsledkom zavádzania vedy a techniky 
do výroby a života vôbec, prejavujú rýchlejšie. Je zau-
jímavé poukázať na niektoré fakty, ktoré jednoznač-
ne potvrdzujú iný uhol pohľadu na „novú“ modernú 
architektúru priemyslu, čo súvisí aj s konaním fi riem, 
ktoré sa učia podnikať iným spôsobom, s orientáciou 
na kvalitu výroby, výrobkov, prostredia. Viac sa od ar-
chitektov očakávajú nápady, ktoré prinesú: zlepšenie 
fi remnej kultúry, organizácie výroby a možnosť „pod-
nikovej“ komunikácie.12 O  tom, že názory a  postoje 
k tvorbe priemyselnej architektúry ako typologické-
ho druhu prešli od jej vzniku azda najväčšou revolú-
ciou (v porovnaní s ostatnými druhmi), sa najlepšie 
presvedčíme porovnávaním obdobia minulého a sú-
časného, ktoré spadá do 21. storočia. 

Názorná je sumarizácia v niekoľkých bodoch uve-
dených v tabuľke (obr. 9), kde je poukázané na cha-
rakteristiky a princípy tvorby architektúry priemysel-
nej výroby. Protikladnosť a kontrasty sú spôsobené 
časovým odstupom a  vývojom názorov v  tejto ob-
lasti tvorby. Snáď okrem malého množstva stavieb 
z  obdobia industriálu a  niektorých areálov z  obdo-
bia moderny a  avantgardy boli stavby pre výrobu 

dominantami, ale len objemovými a  kvantitatívny-
mi. Prvoradým kritériom, často jediným pri ich reali-
zovaní bola funkčnosť.

Aktuálna situácia je vo všeobecnosti iná, lepšia, 
kde majitelia majú snahu o  vytvorenie propagácie 
vlastnej výroby, s  cieľom upútať v  silnej konkuren-
cii návrhom areálu, budovy, interiérov, prvkov aj loga 
v  jednotnom štýle. Tým sa v  súčasnosti otvára aj 
širšie pole pôsobnosti pre architektov a  dizajnérov. 
V minulosti bol záujem o výrobu zo strany architek-
tov malý, lebo sivá architektúra ich neoslovovala, 
brali ju ako diktát technológie, prípadne sa pre ne-
dostatok fi nancií k atypickejšiemu návrhu nedosta-
li. Technológia bola chápaná väčšinou dogmaticky 
– ako prvok, s  ktorým nemožno hýbať. V  súčasnos-
ti sa stretávame s  odvážnejšími riešeniami, kde je 
technológia súčasťou kompozície celku alebo fasády 
a v  istom zmysle môže byť aj dotváraná. Samozrej-
me, že to pri určitých náročných technológiách, či už 
z hygienických, alebo procesných dôvodov, platiť ne-
môže. Rovnako aj konštrukčné riešenia v „priemysle“ 
sú často nápadité, originálne a využívajúce prípadne 
aj technológiu ako súčasť konštrukcie. Technológia 
a postup výroby môže inšpirovať k zaujímavým kon-
štrukčným a priestorovým riešeniam. Toho sme sved-
kami napríklad pri potravinárskej výrobe v  prípade 
jej zapojenia do prezentácie pri exkurziách – obhliad-
kach výroby. 

Ekonómia stavby a prevádzky je dôležitá, ale rov-
nako sa v  moderných podnikoch kladie veľký dôraz 
na celkovú kultúru výroby, pracovného prostredia 
a  na reklamu. „Strata“ pri zvýšených nákladoch na 
stavebné riešenie býva eliminovaná dobrou prácou 
a ochotou zamestnancov obetovať sa pre fi rmu, ktorá 

5 ¦ Nezameniteľná atmosféra priemyselného pásového 
mesta Zlín. Foto: Ján Ilkovič, 2013

6 ¦  Pomenovanie „Baťova architektúra” sa stala pojmom 
terminus technikus. Foto: Ján Ilkovič, 2013

7 ¦ Centrum štúdií a exprimentov Olivetti (1951 – 1955), 
architekt Eduardo Vittoria. Zdroj: https://www.domusweb.it/en/ 

8 ¦ Nadčasový interiér predajne fi rmy Olivetti. 
Zdroj: http://iid.mindthebridge.org/exhibition/
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ponúka pre svojich zamestnancov adekvátne pracov-
né a aj širšie sociálne prostredie.

Dedičné znaky architektúry výroby
Poznanie minulosti je dôležité v ktorejkoľvek oblas-
ti života a tento fakt možno podoprieť jednou z naj-
známejších myšlienok o  histórii „historia magistra 
vitae“. Pomáha nám poznať korene, dôvody, príčiny 
vzniku a uľahčuje zdôvodnenie smerovania nového. 
Ak chceme hovoriť o identite súčasnej priemyselnej 
architektúry, nevyhnutne musíme spomenúť jej cha-
rakteristické znaky, znaky, ktoré zdedila z minulosti.13 
Je názorné, aj keď možno trochu odvážne, zvoliť si 
paralelu s  DNA, ktorá je spolu s  génmi nositeľkou 
informácií. Gény riadia rast a určujú formu organiz-
mu; sú kľúčom k poznaniu organizmu. V súčasnosti 
je problematika génového inžinierstva aktuálna, po-
pulárna a lákavá pre široké možnosti využitia. Veľmi 
zjednodušene či v schematickom prenesení významu 
môžeme hovoriť aj o  DNA budovy a  jej architektú-
ry. Keď sa posunieme v tejto teórii o krok ďalej, tak 
aj konkrétnejšie o DNA architektúry výroby. Čo by to 
teda pre architektúru výrobných stavieb znamenalo? 
Čo je typické pre architektúru výroby, aké sú jej de-
dičné znaky, bez ktorých by výroba nebola výrobou. 
Dá sa to jednoznačne určiť? Aký je nositeľ charakte-
ristických vlastností (DNA) priemyselnej architektú-
ry? Môžu sa znaky dedičnosti modifi kovať? Pokúsim 
sa o  zodpovedanie otázok alebo skôr o  rozmotanie 
klbka nastolených problémov, ktoré nás dovedie 
k charakteristike súčasnej architektúry priemyslu.

Technológia
Neodškriepiteľný znak dedičnosti, ktorý odlišuje ar-
chitektúru výroby od ostatných typologických dru-
hov, je technológia.14 Kým v minulosti si technológia 

podriaďovala výraz a vnútorné prostredie len „akosi 
vzniklo“, v súčasnosti (a, samozrejme, aj v budúcnos-
ti) môžeme očakávať diktujúce architektonické rieše-
nie v kladnom zmysle slova. Vo výraze architektúry 
stretávame technológiu priznanú prevažne pri ťaž-
kom priemysle, pri jednoúčelových výrobných stav-
bách a pri voľných aparatúrach. Druhou možnosťou 
je technológia skrytá, ktorá vplýva na určité hmoto-
vé riešenie (tak ako to vo svojom manifeste z  roku 
1907 pripomínal P. Behrens). Alebo naopak, tech-
nológia formuje interiér a  technické riešenia budo-
vy. Nezriedka sa vyskytujú príklady technológie jed-
noznačne dominujúcej priestoru s požiadavkami na 
svoj obal a prostredie do tej miery, že sa architektúra 
mení na stavbu. Už na začiatku cesty rozvoja moder-
nej priemyselnej výroby stáli vedecko-technické ob-
javy, ktoré sa prenášali do výroby. Postupné zdokona-
ľovanie technologických procesov z hľadiska návrhu 
výrobných priestorov prinieslo:
• zmenšenie objemov obaľujúcich technológiu – 

merateľné hodnoty,
• kvalitatívne zlepšenie merateľných hodnôt pra-

covného prostredia,
• kvalitatívne zlepšenie estetiky vnútorného aj von-

kajšieho prostredia – nemerateľné hodnoty.
Riešenie architektúry sa opiera o požiadavky tech-

nológie, inšpiruje sa ňou, v  istom zmysle ju môže 
modifi kovať. Vo vývoji, získavaním aj uplatňovaním 
nových poznatkov je tento fakt čoraz zreteľnejší. 
Technológia sa nedá brať len ako nemenný dedič-
ný znak, ktorý nadiktuje výraz architektúry. Najviac 
najvhodnejších príkladov integrácie technológie vý-
roby a  architektúry je spomedzi typologických dru-
hov výroby v  potravinárskom priemysle, pri výrobe 
jemnej mechaniky, elektrotechniky („mikropriemy-
sel“) a automobilovom priemysle (obr. 10). 

9 ¦ Tabuľka spracovaná autorsky.

MINULOSŤ SÚČASNOSŤ... BUDÚCNOSŤ

ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY

1 Dominanty odvrátené od okolia
– uzavretosť architektúry Ç

Divadlo výroby
– otvorenosť v riešení architektúry

2 Architektúra výroby na okraji záujmu
– na „dne dizajnérskej kopy“ Ç

Príležitosť pre architekta a dizajnéra
– tvorba od urbanizmu po detail, logo

3 Kompozícia otrokom technológie Ç Technológia ako súčasť zaujímavých riešení

4 Konštrukčné riešenie bez invencie Ç Univerzálnosť kontra architektonický vtip

5 Dominuje ekonómia stavebného riešenia Ç Priorita dobrej organizácie a kultúry výroby
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Konštrukcie
Konštrukčné riešenie ako dedičný znak nesie so sebou 
druh konštrukcie typickej pre priemysel15 (obr.  11). 
Nedá sa to však zovšeobecniť, lebo konkrétne dru-
hy výroby majú, či môžu mať svoje špecifi ká, ktoré 
nachádzajú ohlas v konštrukčnom riešení – v požia-
davkách na rozmery, statické pôsobenie, materiál. 
V neposlednom rade aj dizajn konštrukcie nesie in-
formáciu o  typologickom druhu stavby, prevažne 
však pri ťažkom priemysle.

Pri ľahkom priemysle je možnosť väčšej variabili-
ty výberu systému, materiálu a aj tvarovej hry s kon-
štrukciou. Prístup k návrhu konštrukcií je ovplyvne-
ný jej dimenziami a výrobným prostredím, pre ktoré, 
a okolitým prostredím, do ktorého sa navrhuje. Sa-
motná koncepcia riešenia výrobného zariadenia de-
terminuje výber konštrukčného systému a konštruk-
cie. Pri koncepcii, kde je sociálno-administratívna 
časť separovaná, možno ľahko oddeliť priestor výroby 
prevádzkovo, čo bude súvisieť logicky aj s rozdielnym 
konštrukčným riešením. Najväčšie percento zastúpe-
nia majú výrobné haly preklenuté konštrukciami na 

stredné a veľké rozpätia. Ide o jednopodlažné objek-
ty – halové konštrukcie, ktorých technické riešenie 
je väčšinou orientované na montované, skladačko-
vé systémy s  priemyselne vyrábanými a  rozmerovo 
variantnými prvkami. Treba poznamenať, že v  sú-
časnosti je výroba typových prvkov na oveľa vyššej 
úrovni (technologickej, materiálovej) ako na konci 
20.  storočia, čo pozdvihuje aj kvalitu architektúry 
objektov poskladaných stavebnicovo.

Druhá koncepcia – spojenie sociálno-administra-
tívnej časti do jedného celku s výrobou vyžaduje vý-
razovú súhru a prevádzkové oddelenie dvoch funkcií 
súčasne. Priestorové riešenie využíva typ vstava-
nej administratívnej a  sociálono-hygienickej časti, 
s  možnosťou jej rozdelenia do dvoch podlaží, lebo 
svetlá výška výrobných priestorov je väčšinou polo-
vičná v porovnaní s nárokmi na výrobný priestor. 

Zo súčasného pohľadu je nevyhnutný trvalý vzťah 
výskumu, vývoja a aplikácie nových poznatkov v sta-
vebných konštrukciách. Modifi kácie konštrukcie ako 
dedičného znaku architektúry výroby sú nevyhnutné 
a  závisia od toho, čo dovolí technológia a fi nancie, 

10 ¦ Technologické dominanty vo výrobe, ich parametre 
diktujú a dotvárajú. Zdroj: www.prazdroj.cz 

11 ¦ Subtílna liatinová konštrukcia viacloďovej haly bitúnku 
z druhej polovice 19. storočia, Viedeň. 
Foto: Ľubica Ilkovičová, 2012
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vzhľadom na náročnosť atypického detailu a použitie 
vhodného materiálu. V súčasnom smerovaní je aktu-
álne vyľahčenie nosných konštrukcií, dokonalé vyu-
žitie vlastností materiálov, uplatnenie kompozitov. 

Situovanie stavby, koncepcia, 
dispozícia a výraz 

Situovanie stavby
Pri situovaní priemyslu sú príznačné veľké nároky 
na plochu pozemku, požiadavky na sklon a reliéf te-
rénu, priamo úmerné veľkosti zastavaného územia 
(čím viac zastavaný pozemok, respektíve čím je väč-
šia zastavaná plocha hlavným výrobným objektom, 
tým sa zvyšuje požiadavka na situovanie na rovina-
tom teréne). Dôležitá je aj orientácia stavieb k sve-
tovým stranám a  podľa prevládajúceho prúdenia 
vetrov, v  závislosti od vyrábaného a  skladovaného 
produktu, technológie a  ich prípadných nárokov na 
klimatické podmienky. Platia určité axiómy orientá-
cie skladových, kancelárskych priestorov a priestorov 
výroby, konkretizovaných podľa požiadaviek typolo-
gického druhu výroby. Ďalším dôležitým momentom 
je vzťah k okolitým stavbám, ktorý je opäť limitovaný 
druhom výroby a jej impaktmi do okolia. 

Úroveň znečisťovania okolia prachom, hlukom, 
emisiami tak určuje ochrannú vzdialenosť. Pásmo 
ochrany – ďalší dedičný znak architektúry výroby – 
nevyhnutné pre okolité stavby, ktoré vyžadujú ochra-
nu proti negatívnym vplyvom z výroby. 

Vnútornú prevádzku závodu bez kolízie, jej plynu-
losť ovplyvňuje špecifi cké dopravné napojenie celé-
ho areálu (podniku) na jeho okolie. Špecifi ckosť je 
ovplyvnená používanými dopravnými prostriedkami, 
frekvenciou závodnej dopravy a  oddelením hospo-
dárskych vstupov od vstupu zamestnancov aj zákaz-
níkov. Modifi kácie v situovaní v súčasnosti nastáva-
jú vďaka dokonalejším technológiám, ktoré znižujú 
negatívny vplyv na prostredie a  funkciu výroby pri-
bližujú k  obytnej funkcii. Ďalšou novinkou je vznik 
priemyselných parkov, čo spravidla znamená vyššiu 
úroveň priemyselného urbanizmu.16, 17 Urbanizmu 
doslova, kde sa prostredníctvom parkov formujú mo-
derné mestá priemyslu a  logistiky, ktoré svoju úro-
veň zvyšujú doriešením kvalitnej infraštruktúry a es-
tetickým dotvorením okolia najmä použitím zelene 
(obr. 12, 13).

Koncepcia
Koncepčné riešenie výroby je determinované techno-
lógiou, adekvátnym konštrukčným riešením, situova-
ním stavby na pozemku. Koncepcia ovplyvňuje dispo-
zíciu, ktorá z neho plynie. 

V  porovnaní s  dispozíciou je menej detailná 
a  konkrétna. Po zosúladení vzťahov a  uvedomení 
si hierarchie medzi už spomínanými – technológia, 

konštrukcia, dispozícia, situácia a koncepcia, zistíme, 
že práve koncepcia je nositeľkou hlavných informácií 
o stavbe. Tie sústreďuje do celku podľa zákonov ar-
chitektonickej tvorby, ktoré architekt ovláda a musí 
ich ustriehnuť, aby dosiahol vhodný architektonický 
výsledok. Koncepcia je teda DNA pre architektúru vý-
roby. Je to hlavná myšlienka, nápad, autorský vklad, 
príbeh výroby, ktorý architekt rozpráva. Koncepcie sa 
vyvíjajú, odzrkadľujú dobu a  fakty o  výrobe,  trans-
formujú moderné metódy riadenia podnikov. Tvorba 
koncepcie architektúry je umením, ak sa pri nej ano-
nymnosť priemyselnej architektúry dešifruje a povy-
šuje jej užívanie na „zážitok“ zo spolužitia užívateľa, 
zamestnanca podniku aj návštevníka (obr. 14).

Dispozícia
V  dispozičnom riešení architektúra výroby zdedila 
nevyhnutnosť „delenej“ prevádzky. Prioritne je to 
delenie na čistú a nečistú prevádzku v rámci šatňo-
vých priestorov, oddeľovanie výrobnej prevádzky od 
civilnej prevádzky vždy pri istom stupni ochrany, 
podľa konkrétnych požiadaviek na hygienu výroby. 
Delenie na výrobnú a administratívnu časť segregu-
je pracovné prostredie zamestnancov administratívy 
a výroby. Oddeľuje sa príjem, hlavná výroba a expe-
dícia, čo súvisí najmä s logikou oddeľovania techno-
logických postupov (obr. 15). Možnosť vzájomného 
prepájania ovplyvnia požiadavky na konkrétny výrob-
no-technologický postup. V súčasnosti cítiť potrebu 
nanovo prehodnotiť pojmy ako zónovanie, pásmova-
nie, blokovanie výroby. Vyvíjajú sa názory na dôsled-
né separovanie priestorov – v nových podmienkach 
napríklad aj z dôvodu zdokonalenej technológie ne-
vyhnutnosť oddeľovania odpadá. Dispozícia sa otvá-
ra aj pre návštevníkov a exkurzie.

Výraz 
Architektonický výraz priemyselných stavieb za-
znamenal najväčšiu zmenu spomedzi spomínaných 
dedičných znakov priemyslu – je to logický dôsle-
dok reakcie tohto typologického druhu na zmenu 
architektonických štýlov, na vyvíjajúce sa spôsoby 
riadenia podnikov, je to odpoveď na módne trendy 
využívajúce moderné vyjadrovacie prostriedky archi-
tektúry a novodobé materiály. Cesta vývoja architek-
túry priemyslu prechádza od industriálnych palácov 
výroby cez kolosy priemyslu bez uplatnenia mierky 
a bezduché halové objekty postupne k humánnejším 
moderným stánkom výroby. Pri časových pásmach 
ide o medzníky: vynálezcovské a parné 19. storočie, 
priemyselné 20. a moderné, počítačové 21. storočie. 
Zaužívaný piktogram objektu so šedovým tvarom 
svetlíkov tak zostáva len spomienkou na zašednu-
té mohutné haly. Najmä ľahký priemysel (týka sa to 
prevažne „bohatších“ a väčších fi riem) smeruje k ná-
paditému výrazu a v súčasnosti už opúšťa jednoduhé 

12 ¦ Atypické riešenie uplatňujú ekonomicky silné fi rmy – 
„terénny kruh“ umožňuje parkovanie, výroba hodiniek – 
Piaget, Ženeva. Foto: Ľubica Ilkovičová, 2012

13 ¦ Pravidelnému rastrovaniu sa nevyhli ani lokality na úpätí 
pohoria vo Švajčiarsku. Takmer každá priemyselná plocha 
disponuje rozvojovou rezervou, Monte Tamaro.
Foto: Ľubica Ilkovičová, 2012
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výrazové klišé priemyslu z konca 20. storočia. Dalo 
by sa zovšeobecniť, že cieľom novej architektúry 
výroby je tvorba takých konceptov, kde sa uplatňu-
je optimalizácia a  zvýšenie efektívnosti výroby, ale 
tiež zobrazenie „umenia výroby“ a  následne kvality 
jej produktov so zdôraznením v priaznivom, adekvát-
nom výraze architektúry. Je vysoko hodnotené a pre 
výraz prínosné, ak kvalitná architektúra zastrešuje 
vysokú kvalitu produkcie (obr. 16).

Na záver možno konštatovať, že typické dedičné 
znaky architektúry výroby, ktoré si preniesla z  mi-
nulosti, sú v súčasnosti modifi kované. Niektoré viac 
– technológia, konštrukcie, výraz, ktoré vďaka na-
predovaniu vedy a výskumu spravidla prinášajú vidi-
teľné zlomy vo vývoji. Iné sú navonok zmenené menej 
výrazne, ako napríklad dispozícia či nositeľka tých-
to zmien – koncepcia. Posledne spomínané zažívajú 
zmeny najmä vnútorného rázu, prejavujú sa v plnej 
miere na chode podnikov, v  prevádzke, na správaní 
zamestnancov voči sebe a  aj v  ich prístupe k  práci. 
To je výsledok moderných metód riadenia podnikov 
s dosahom na profesionálny architektonický prístup 
a na formujúce sa idey koncepcií v tvorbe priemysel-
nej architektúry. Strategicky plánovaná a  vlastným 
správaním aktivovaná identita korporátu sa dostáva 
do vonkajšieho obrazu a vnútornej fi lozofi e fungova-
nia fi riem. 

Transpozícia moderných pojmov 
manažovania fi riem do architektúry
Defi nícia manažmentu ako procesu riadenia jednot-
livcov a  skupín (to znamená aj podniku), prostred-
níctvom ktorého sa dosahujú stanovené ciele, patrí 
k  tým jednoduchším. Pre problematiku architektú-
ry však postačuje. Prepracovaný manažment na poli 
výroby sa snaží o plynulé zvyšovanie ekonomických 
a  kvalitatívnych ukazovateľov produkcie. Moderný 
manažment predpokladá, že je to možné len vzájom-
ným zosúladením jednotlivých stupňov výrobného 
cyklu a s ním súvisiacich zložiek, ku ktorým patrí nap-
ríklad kvalitné pracovné prostredie zamestnancov. 

Manažérsky zámer je na tomto mieste potrebné chá-
pať ako strešný faktor, lebo ide o záležitosť celoploš-
ného zlepšovania a  efektívnosti v  rámci podniku, 
pričom sa, samozrejme, nedá vynechať architekto-
nicko-urbanistické riešenie.18

Dalo by sa povedať, že marketingová komunikácia 
je založená na propagácii produktov podniku. O pro-
duktoch je potrebné informovať a rozličným spôso-
bom ovplyvňovať a  podnecovať spotrebiteľov k  ich 
nákupu. Hlavné nástroje propagácie (okrem osobné-
ho predaja), nazývané zaujímavo propagačný mix,19 
nachádzajú ohlas aj v  architektonickej a  dizajnér-
skej tvorbe. Reklama, podpora predaja a vzťahy s ve-
rejnosťou prechádzajú aj cez optiku architekta, či už 
priamo, alebo nepriamo. Často práve videnie archi-
tekta ponúkne nápad investorovi a  predstaviteľom 
fi riem ako zákazníka osloviť, upútať.

Mnohé renomované fi rmy sa snažia na relatívne 
presýtenom trhu zvýšiť svoju konkurencieschopnosť 
a  novou metódou samohodnotenia a  porovnávania 
s ostatnými a s najlepšími (benchmarking) sa dostá-
vajú k cieľavedomému uplatňovaniu goodwillu, t. j. 
priaznivému dojmu z pôsobenia fi riem, ktorý rozhod-
ne patrí v ich ďalšom rozvoji k najdôležitejším atri-
bútom. Je potrebné podotknúť, že podobný význam 
má pojem imidž, ktorý je viac založený na predstave 
a  pocite verejnosti než na cielenom snažení podni-
ku.20 Za týmito pojmami sa skrýva zlepšenie výkonov 
a kvalita výroby, ktoré nemôžu vzniknúť bez adekvát-
neho pracovného prostredia stimulujúceho k  maxi-
málnemu výkonu. Tak sa roztvára pole pôsobnosti 
pre urbanistu, architekta, dizajnéra. Ich vplyv je roz-
siahly a má vplyv na humanizáciu pracovného pro-
stredia tak v exteriéri, ako aj v  interiéri aj so „zaos-
trením“ na dizajn používaných prostriedkov. Tu (pri 
vyspelých podnikoch, ktorým ide o  kvalitu) sa mô-
žeme pozrieť aj na „komerčno“ z iného uhla, z lepšej 
stránky, ktoré nie je len strojom na zisk peňazí za lac-
ný efekt. Naopak, v duchu dobrého mena predpokla-
dá aj dobrý predaj a návratnosť investícií. 

14 ¦ Výroba a luxus sa spája s hlavnou myšlienkou pri návrhu 
hodinárskeho priemyslu vo Švajčiarsku, Vacheron, Ženeva.
Foto: Ľubica Ilkovičová, 2012

15 ¦ Dispozícia s aditívnym radením jednotlivých funkcií, 
súčasne s uplatnením segregácie (farebne zvýraznené pásma 
hlavnej, vedľajšej výroby a sociálno-administratívne pásmo). 
Koncepcia „predurčila“ dispozične prehľadné a ekonomické 
riešenie. Zdroj: www.mateialise
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Uvádzané spôsoby moderného riadenia sú súčas-
ťou fi lantropického prístupu v  tvorbe priemyselnej 
architektúry, kde je mierkou človek, ktorý aj napriek 
nenásytným snahám trhovej ekonomiky, artikulu-
je výrobu. Proces výroby a  ekonomická výhodnosť 
v  modernom podniku nediktuje, ale, naopak, je re-
špektovaná (obr. 17). 

Identita fi rmy 
Pojem, ktorý charakterizuje výraz architektúry ko-

merčných aktivít, je corporate identity (identita fi r-
my). Okamžitá identifi kácia dobrej fi rmy je v jej zá-
ujme a  súvisí s  cieľmi, ktoré si stanovil podnikový 
marketing. U  etablovaných, starších podnikoch sú 
prvky fi remnej totožnosti založené na tradícii pretr-
vávania dobrej značky – loga. Aj reklama, ktorá po-
máha produkty „predávať“, využíva prvky loga – jeho 
tvar, farbu, môže abstrahovať druh výroby (obr. 18). 
Uvedené fenomény často tvoria východisko zámeru 
autora architektúry priemyselného objektu. Tento 
moment je potom spojovacím mostíkom s riešením 
ďalších objektov, napríklad odbytu – predaja produk-
tov (obr. 19). Práve tu vstupuje moderný manažment 
s  cieľom zviditeľnenia a  zotrvania fi rmy na trhu.21 
Pripomínanie a  propagácia tovaru je dnes na mo-
dernej interaktívnej úrovni s umeleckým stvárnením, 
čo je nákladné, ale aj napriek tomu často využívané 
z dôvodu širokého a úspešného dosahu na zákazníka. 
A opäť je potrebné pripomenúť miesto architekta, di-
zajnéra, ktorý má možnosť upravovať miesto predaja 
a prezentácie výrobkov aj s návrhom pútačov, plagá-
tov v duchu fi remných manuálov, tak ako o tom ho-
vorí merchandising.22

Pri defi novaní identity fi rmy sa viacerí autori zho-
dujú. Charakterizujú ju ako cieľavedome vytváranú 
koncepciu vnútornej štruktúry, fungovania a  pre-
zentácie podniku,20 alebo ako strategicky napláno-
vanú predstavu, vychádzajúcu z podnikovej fi lozofi e, 
je „chápaním seba samej“.23 Pri týchto charakteris-
tikách nám vychádzajú na povrch súčasti prezentá-
cie fi rmy – podniková komunikácia, dizajn,  konanie 

a  fi lozofi a fi rmy. Identita fi rmy sa prejaví priamo 
v  dizajne, kultúre, jednaní organizácie, komunikácii 
a vo vlastnom produkte.24 Zaujímavý pohľad na vec 
prináša rozlíšenie identity fi rmy „o sebe“, „pre seba“ 
a „pre iných“.25 Možno povedať, že podstata identity 
„o sebe“ je v samotnej organizácii fi rmy, a aká fi rma 
naozaj je. Najväčší dôraz sa kladie na identitu „pre 
seba“, kde ide o cieľavedomé plánovanie, úsilie, aká 
by fi rma chcela byť, ide o  budúcnosť fi rmy. Identi-
ta „pre iných“ sa prejavuje svojím verejným obrazom. 
Identita fi rmy sa výrazne prejavuje v jej kultúre, kto-
rá vyjadruje ráz a ducha podniku, vnútorné pravidlá 
jednania, myslenia, ale aj celkovú atmosféru vo fi r-
me.22 Kultúra (jednania) je na začiatku plánovaná 
a ovplyvniteľná, postupom času sa prestáva formo-
vať pod vplyvom každodenného života, môže stagno-
vať, preto je dobré, ak sa fi remná kultúra utvrdzuje.24 

Image odborníci na fi remnú kultúru sa zameriava-
jú a vychádzajú z toho, čo ľudia o fi rme hovoria – to 
znamená, že sa môžeme stretnúť aj so skreslenými, 
subjektívnymi informáciami, vytváranými pod vply-
vom skúseností a  neoverených informácií z  okolia. 
Cieľom každého podniku je, aby imidž vychádzal a de 
facto bol jednotný s  identitou, najmä s  identitou 
„pre iných“ a „pre seba“ .25

Uvedené neznamená, že v architektonickom výraze 
identita fi rmy predstavuje len transpozíciu geomet-
rie výrobku alebo technológie výroby do idey návr-
hu, do architektonickej koncepcie. Tento prístup je 
skôr „veľtržný“, kde sa pavilóny stávajú priamo no-
siteľom informácií o výrobe a sú „ propagáciou“ vý-
robkov. Možno pripomenúť, že predstaviteľom archi-
tektúry využívajúcej symboliku bol napríklad Ledoux. 
Symbolika v architektúre nie je a nebola novinkou, 
už stredovek využíval znaky a vývesné štíty (v súčas-
nosti logo), ktoré architektúru zdobili, ale nemode-
lovali ju. 

Ďalším prejavom identifi kácie je, že známe fi rmy 
svoju neanonymnosť prezentujú opakovaním archi-
tektonického riešenia bez akceptácie špecifík pro-
stredia. Importovanie klonovaného výrazu známych 

16 ¦ Monumentálny vstup a priestory vedenia ako velín 
pokračujú v osi s priestormi vstupu, zásobovania a dokresľujú 
veľkolepú koncepciu výroby hodiniek Piaget, Ženeva.
Foto: Ľubica Ilkovičová, 2012

17 ¦ Grafi cké znázornenie umenia moderného riadenia 
výrobného podniku naznačuje vzájomnú súvislosť 
jednotlivých prístupov v riadení, ktorých cieľom je dobrý 
dojem, čiže goodwill fi rmy – nový dedičný znak priemyselnej 
architektúry. Spracované autorsky
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obchodných reťazcov, skladových centier, čerpacích 
staníc pohonných látok kdekoľvek na svete je však 
dôsledkom ekonomickej výhodnosti pre dané fi rmy. 
Opakom je snaha po odlišnej identite priemyselných 
podnikov a  vedie jej predstaviteľov k  záujmu o  ne-
tradičné a neopakovateľné architektonické riešenia, 
ktorých cieľom je etablovať sa v povedomí verejnos-
ti tak, že architektúra by priamo navádzala na fi rmu. 
To je dokonalá corporate identity. Aj tu platí všetko 
s mierou. Je nevyhnutné, aby sa eliminoval jav čas-
tého opakovania výrazu, prípadne príliš okázalého 
výrazu.

Marketingové oddelenia podnikov vytvárajúce ko-
munikáciu fi rmy a  trhu budujú vzťahy s  verejnos-
ťou – public relations. Nespočívajú len v ekonomic-
kej rovine, dotýkajú sa aj architektonickej koncepcie 
v  navrhovaní priestorov kontaktu s  verejnosťou, so 
zákazníkom, ako napríklad – podnikové predajne, 
výstavné priestory s možnosťou prijatia exkurzií. Ide 
o „vtiahnutie“ zákazníka do fi rmy architektonickými 
prostriedkami. Je potrebné pripomenúť, že public re-
lations predstavujú systematickú činnosť s  cieľom 
vytvárať a  upevňovať dôveru, porozumenie a  dobré 
vzťahy fi rmy s dôležitými skupinami verejnosti.26 In-
vestori a konkurenčné fi rmy sú tou špecifi ckou oslo-
vovanou skupinou na trhu. Pre nich sú podstatné 
informácie, podľa ktorých budú riadiť nielen svoje 
spotrebné, ale najmä investičné rozhodovanie. Po-
trebujú informácie v  širšom kontexte, nezaujíma 
ich len hotový výrobok, tak ako bežných zákazníkov. 
Exaktné informácie o  komplexnom pôsobení fi rmy 
analyzujú a  prehodnocujú. Dobrý investor a  súčas-
ne dobrý obchodník chápe, „... že budova môže byť 
aj silný marketingový nástroj na prezentáciu jeho fi r-
my, a ak bude dobre vyzerať, ľudia si ju zapamätajú, 
spolu s ňou si zapamätajú aj značku fi rmy“ (architekt 
Štefan Moravčík). Navyše investor vie, že ak pripraví 
príjemné pracovné prostredie, zamestnanci tu budú 
podávať lepšie výkony.

Prejavy identity súčasnej priemyselnej výroby 
Spomínaný pojem corporate identity a jeho transfor-
mácia v modernej architektúre podnikov výrobných, 
ale aj nevýrobných je v súčasnosti takmer neodmysli-
teľný. Identifi kácia dobrej fi rmy súvisí s koncepčnou 
prácou širokého kolektívu pracovníkov rôznych pro-
fesií – ekonómov, technológov, architektov, urbanis-
tov, dizajnérov, sociológov. Fungovanie spolupráce 
takého širokého a rôznorodého kolektívu nie je vôbec 
jednoduché. Spolupráca musí byť od prvopočiatku, 
od nápadu, koncepcie až po fi nálny predaj výrobkov. 
Od momentu zásobovania surovinami až po kontakt 
verejnosti – zákazníka s  produktom výroby. Záme-
rom je „vtiahnutie“ zákazníka do chodu fi rmy s taký-
mi prostriedkami, ktorých cieľom je zákazníka získať 

a udržať si ho, napríklad kvalitnými výrobkami, kul-
túrnym prostredím a originálnou architektúrou.27 

Korporátny dizajn (ako celok) poukazuje na vizu-
álne spojenie biznisu a architektúry V rámci korpo-
rátnej architektúry existuje synergický princíp pre 
vizuálnu komunikáciu, reklamu a  obchod. Súvis-
losť výroby (procesu), architektúry a  fi remného vý-
razu môžeme nájsť v  celom systéme manažovania 
podnikov. Nadväznosť racionálneho riadenia podni-
kov a  ich vzhľadu poukazuje na možnosti zlepšova-
nia v projektovaní od úvodných analýz, štúdií, ktoré 
vyúsťujú do rôznych konceptov a  logicky poskytu-
jú širšie možnosti v tvorbe (obr. 20). Až následným 
a postupným uplatňovaním moderných, otvorených 
konceptov s detailným doriešením rozličných oblastí 
v  podnikovej prevádzke (výrobnej aj  nevýrobnej) sa 
určujú konkrétne riešenia – v našom prípade naprík-
lad dispozičné. Architektonické riešenie spĺňa požia-
davky manažmentu, vychádza z  neho, dopĺňa a  do-
tvára ho. Tu nie je dominancia jedného nad druhým, 
ale architektúra a manažment sú v integračnom, vzá-
jomne podpornom vzťahu.

Na rozdiel od minulosti, keď bola stanovená ba-
riéra medzi „nečistou“ alebo v  niektorých prípa-
doch „čistou“ výrobou a  predajom, medzi vedením 
a  robotníkmi, v  súčasnosti je nová istá otvorenosť 
architektonickej koncepcie. Transparentnosť archi-
tektúry so zámerom osloviť zákazníka tvorí súčasť 
dobrého manažovania fi rmy nasmerovaného na zisk. 
Rovnako priestory, ktorých architektonická hodno-
ta, opodstatnená extravagancia a  nápaditosť môžu 
vo verejnosti vyvolať predstavu kvality výroby, sú 
tak cieleným nástrojom na napĺňanie dobrého mena 
fi rmy. 

18 ¦ Diaľnica_automobily_dynamika. To všetko skrýva 
architektúra Zahy Hadid. Výroba BMW, Lipsko. 
Foto: Ľubica Ilkovičová, 2012

19 ¦ Grafi cké znázornenie hierarchie pri „zážitkovej” 
architektúre. Spracované autorsky

20 ¦ Princíp „identity a kultúry“ fi rmy – manažment sa 
orientuje na svoje inovačné programy a najlepšie výrobky, 
rozširuje rôznorodú, medzinárodnú a vedomostnú základňu 
zamestnancov a tým napĺňa potreby zákazníkov a formuje 
identitu firmy (inšpirácia – www.henkel). Spracované autorsky 
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