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Profesie architekta a dizajnéra si vyžadujú 
komplexný prístup a zručnosti, ktoré sa po-
stupne budujú od začiatku štúdia. Architek-
túra ako komplexná disciplína často zahŕňa 
technické, humanitné a v neposlednom rade 
umelecké odbory ľudskej spoločnosti. Práca 
architekta je celoživotné štúdium a skúmanie 
ľudských vzťahov, sociálnych aspektov, ume-
nia, histórie, etiky, spoločenských zmien, pot-
rieb a potenciálov, prírody, vedy a techniky, 
ktoré architekta vedú ku kreatívnym pokroko-
vým myšlienkam a riešeniam. Proces architek-
tonickej tvorby prechádza postupne niekoľ-
kými fázami, ktorých výsledkom je stavebný 
objekt, súbor objektov, ucelený exteriérový 
či interiérový priestor. Pri každom zadaní je 
potrebná znalosť a analýza danej problema-
tiky, prostredia, normatívov a požiadaviek 
zadávateľa. Vyhodnotením týchto výstupov 
v širších súvislostiach architekt vytvára kom-
plexný obraz, ktorý autorovi (architektovi/
dizajnérovi) predurčujú prístup v návrhovej, 
kreatívnej časti tvorby. V ďalších fázach skú-
ma tvarové, objemové, prevádzkové, dispozič-
né a konštrukčné možnosti vo vzťahu s daným 
prostredím. Ide o prirodzenú konfrontáciu 
prinášajúcu informácie pre ďalšie smerovanie 
zadania. Tým sa vytvára prirodzená hierar-
chia priorít a preferencií zadania. Overovanie 
výsledkov tohto skúmania je podrobené kon-
štruktívnej kritike definujúcej konečný smer 
navrhovania. Napokon sa výsledný návrh 

stáva podkladom na spracovanie dokumen-
tácie na realizáciu, prípadne na legislatívne 
schvaľovanie. Na úspešnú realizáciu diela 
je potrebná skúsenosť technologických po-
stupov výstavby, spolupráca s realizátormi 
a vo výraznej miere riešenie konštrukčných 
detailov jednotlivých častí projektu tak, aby 
dôkladne sledovali výsledný architektonický 
návrh. Prirodzenou súčasťou navrhovania je 
empatia tak voči prírodnému prostrediu, do 
ktorého sa architektúrou vstupuje, ako aj voči 
používanému materiálu a užívateľom. Spoz-
nať tento proces by malo byť aj súčasťou kva-
litného architektonického a dizajnérskeho 
vzdelávania a práve vzdelávacie a výskumné 
projekty nesú v sebe potenciál pre tento spô-
sob výučby. 

V roku 2015 tak vznikol medzi Fakultou ar-
chitektúry STU v Bratislave a Bergenskou ško-
lou architektúry (Bergen School of Architec-
ture – BAS) v rámci Štipendijného programu 
EHP Slovensko bilaterálny slovensko-nórsky 
projekt EWCC – Experimental Wooden Cli-
matic Chamber. Projekt mal za cieľ cez návrh 
a realizáciu pozorovateľne vtáctva, ktorá mala 
byť súčasne verejným odpočinkovým a infor-
mačným miestom na medzinárodnej cyklistic-
kej trase pozdĺž Dunaja. Cieľom projektu bolo 
umožniť študentom zažiť tvorivý proces archi-
tektúry v celom komplexe činností a v širšom 
environmentálnom kontexte a takisto pri-
blížiť im drevo ako stavebný materiál. Tento 
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1		 bas – dostavba knižnice ako jeden zo semestrálnych 
projektov na škole 
foto: Veronika Kotradyová 

projekt bol jedinečnou príležitosťou pre štu-
dentov architektúry aktívne sa zúčastniť sa 
na takomto procese tvorby a na samotnej 
realizácii originálneho diela, tým viac, že ide 
o dielo, ktoré slúži širokej verejnosti a vytvá-
ra možnosti na hlbšie spoznávanie jedinečnej 
prírodnej scenérie – územia pri Dunaji. Sa-
mostatnú výzvu tvorila kolektívna práca štu-
dentov s medzinárodnou účasťou prístupom 
„design & build”. 

tVOriVá Fáza
Tvorivá fáza prebiehala počas dvoch worksho-
pov v novembri 2015, kde prvý sa uskutočnil 
v nórskom Bergene a druhý v Bratislave. Do 
projektu sa z FA STU v Bratislave zapojili pe-
dagógovia, doktorandi a študenti 5. a 6. roč-
níka Ústavu experimentálnej a ekologickej 
architektúry a Ústavu interiéru a výstavníctva. 
Za nórskeho partnera – Bergen School of Ar-
chitecture (BAS)1 sa zapojili študenti 2. roční-
ka a traja skúsení pedagógovia. 

Vedecký prístup k architektúre si vyža-
duje nekonvenčné výučbové metódy a práve 
tie robia BAS alternatívnou vzdelávacou in-
štitúciou. BAS medzitým zaviedla holistický 
program pre udržateľný rozvoj, ktorý sa sú-
streďuje na krajinu a klímu ako základ pre 
architektúru. BAS má súčasne dlhoročnú tra-
díciu v koncipovaní semestrálnych prác for-
mou „design & build” a týmto spôsobom zre-
alizovali ako súčasť štúdia množstvo prevažne 

drevostavieb v mierke 1 : 1, vrátane konverzie 
vlastnej budovy školy z priemyselného be-
tónového sila na školu architektúry s dobre 
vybavenými a prístupnými dielňami, ateliérmi 
a dostavbou knižnice (→ 1). 

Navyše realizácia návrhov v mierke 1 : 1 je 
priestor/aréna na zdôraznenie úlohy remesiel 
v architektúre a v spoločnosti. Trénovaním 
remeselných zručností sa dá docieliť nielen 
zlepšenie sa v samotnom remesle, ale aj po-
chopiť a uznať jeho hodnotu. 

Veľkým benefitom prístupu „design 
& build” ako tréningu v reálnej situácii a nie-
len v určitej simulácii reality je, ak sú do ce-
lého procesu zahrnutí profesionálni experti 
z oblasti stavebníctva a príbuzných odborov. 

Rolou architekta je posunúť sa smerom 
k členovi tímu v stále rastúcej skupine exper-
tov, kde architekt je jediný všestranný človek 
a osoba zodpovedná za celkový cieľ a úlohu 
skupiny – často ako člen tímu architektov. 
Jediný skutočný tréning, ktorý pripraví štu-
denta na profesionálny život architekta, je 
ustanoviť takú skupinu expertov a nechať 
študentov realizovať stavby v rovnakej zosta-
ve, v akej boli navrhované. Hlavnou úlohou 
študenta architektúry by tak nemalo byť len 
hľadať ich hlasy v odpovediach na teoretické 
zadania vo vákuu, kde spätná väzba učiteľov 
ponúka jedinú reakciu. 

Aby sa maximalizoval vzdelávací výstup 
(output) zo zadaní typu „design & build“, 

bola nevyhnutnou súčasťou dôvera daná štu-
dentom v ich schopnosti vyriešiť jednotlivé 
úlohy len za základného usmernenia (feed-
backu) a zásahu pedagógov. Úloha učiteľa 
musela byť chápaná skôr ako úloha sprostred-
kovateľa (z ang. facilitator), než ako komu-
nikátora múdrosti a vedomostí. Je to úloha 
sama osebe, ktorá vyústi do pedagogickej skú-
senosti. Tá reakcia/rezistencia, ktorá spočíva 
v materiáli, ponúka hodnotnú reakciu a po-
chopenie situácie, ktorá vychádza z aktuálnej 
zaangažovanosti v realizovaní architektúry, 
čo je vysoko nadradené akejkoľvek inej forme 
reprezentácie. 

Zásadným momentom našej spolupráce 
bolo rozhodnutie použiť práve túto meto-
diku Bergen School of Architecture (BAS), 
ktorá je zameraná na priamu skúsenosť s vy-
tváraním architektúry od návrhu až po rea-
lizáciu v mierke 1 : 1. Na Ústave ekologickej 
a experimentálnej architektúry sa už podob-
nou formou vyučovali ateliér M6 v roku 2014 
s témou: Stará tržnica.2 Na rozdiel od štan-
dardných postupov, ktoré prevládajú na FA 
a sledujú prehlbovanie miery detailnosti ná-
vrhu na papieri, študenti pri návrhu malých 
intervencií pracovali priamo s materiálom, 
skúmali jeho možnosti a vytvárali funkčné 
prototypy v mierke 1 : 1. Aplikovanie takýchto 
postupov v takomto zastúpení pod názvom re-
search by design (navrhovanie ako výskum) bolo 
prvou skúsenosťou tohto druhu na fakulte 
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a ukázalo významný prínos pri vzdelávaní 
študentov. Hoci rovnaký prístup, ale v oblasti 
dizajnu interiérových objektov sa už niekoľ-
ko rokov praktizuje na Ústave interiéru a vý-
stavníctva a Body Conscious deisgn laboratory 
(BCDlab) v rámci cyklu Small Smart Wooden, 
kde študenti architektúry a dizajnu realizujú 
navrhnuté výrobky v školských stolárskych 
dielňach ako zadanie predmetov Mobiliár 
interiéru a Dizajn nábytku. Zatiaľ poslednou 
takouto realizáciou bol projekt Wood-Wool 
v roku 2016.

 Ale spolupráca s BAS umožnila posunúť 
tieto postupy na novú, vyššiu úroveň, lebo 
išlo o oveľa zložitejší projekt, či už hovoríme 
o mierke, množstve spolupracujúcich ľudí 
a inštitúcií, alebo o náročnosti samotnej exte-
riérovej realizácie. 

PrVý wOrkshOP
Prvý workshop projektu EWCC prebehol 
na FA STUBA v Bratislave a v Ekocentre 
v Hrubom Šúri OZ ArTUR, počas ktorého sa 
všetci oboznámili s problematikou ekoturiz-
mu – pozorovania prírody a architektúry na to 
potrebnej. Odbornú prírodovednú podpo-
ru zabezpečila agentúra Watching, s ktorou 
účastníci absolvovali aj exkurziu na Nezider-
ské jazero s množstvom infraštruktúry na po-
zorovanie vodného vtáctva, ale aj na vybrané 
potenciálne lokality pre budúcu pozorovateľ-
ňu (→ 2). Vstup prírodovedca Jána Dobšoviča 
z tejto agentúry bol potrebný hneď od začiat-
ku, najmä preto, aby sa dalo porozumieť špe-
cifickým potrebám pozorovania vtáctva a aby 
boli pochopené širšie súvislosti architektúry 
určenej pre tento druh ekoturizmu. To malo 
neskôr vplyv na koncepciu diela aj na jeho 
konečné umiestnenie. Z týchto poznatkov vy-
plynulo, že je potrebné vytvoriť pozorovacie 
stanovištia v rôznych výškach a najmä zábra-
nu alebo zástenu, aby pozorovateľ splynul 

s prostredím a jeho obrys či silueta aby nebola 
pre vtáky viditeľná, čo by ich primälo k úniku. 

Pre bližšie porozumenie vzťahu človeka, 
materiálov a prírody sa uskutočnili viaceré 
hosťovské prednášky ďalších rôznych od-
borníkov (neuroergonóm Jader Tolja mal 
seminár na tému vzťahu človek – príroda 
a umelo vytvoreného prostredia, Rado Tiňo 
z Fakulty chemickej a potravinárskej STU ako 
odborník na drevo hovoril o mechanických 
a fyzikálnych vlastnostiach dreva 
predovšetkým vo vlhkom prostredí a Zuzana 
Kierulfová z občianskeho združenia ArTUR 
mala príspevok o lokálnych tradičných prírod-
ných materiáloch). Takto sa zavŕšilo získava-
nie informácií zo všetkých týchto disciplín, 
ktoré neskôr zohrali pri konečných riešeniach 
podstatnú úlohu. Na záver workshopu vznik-
lo päť konceptov pre dve potenciálne lokality 
na Hrušovskej zdrži na Dunaji a v Hrubom 
Šúri na malom Dunaji (→ 3).

Tie sa ďalej rozvíjali na druhom workshope 
na BAS v Bergene.

druhý wOrshOP
Súčasťou druhého workshopu v Bergene bola 
aj prezentácia a prehľad študentských prác 
architekta zo štúdia BIOTOPE, Tormoda 
Amundsena, ktorý sa venuje profesionálnemu 
navrhovaniu pozorovateľní vtáctva. Jeho prí-
klad svedčí o tom, že architekt sa môže rea-
lizovať aj doslovne v „niche“, teda v medze-
re na stavebnom trhu. Uviedol nás do života 
komunity pozorovateľov a fotografov vtáctva 
na svetovej úrovni so svojimi špecifikami, 
z čoho však v našom prípade vybranej lokali-
ty vznikla potreba posilniť rovnakou mierou 
aj vytvorenie priestoru pre širokú verejnosť 
s možnosťou vytvoriť základný informačný 
a pozorovací bod a vzbudiť záujem verejnosti 
o pozorovanie vtáctva a prírody všeobecne. 

Za najvhodnejšie riešenie na pozorova-
nie vtáctva bola vybraná v polovici druhého 
workshopu lokalita Hrušovská zdrž a riešenie 
drevenej zvlnenej terasovej štruktúry, ktorá 
okrem možnosti pozorovať prírodu posky-
tuje aj možnosti ďalších aktivít pre rodiny 
s deťmi, peších turistov i cyklistov. Preorga-
nizované skupiny pokračovali do skončenia 
workshopu v témach, ktoré riešili prístup 
a informačný systém, formovanie štruktúry, 
konštrukčný princíp a stvárnenie interiéru. 
Neodmysliteľnou súčasťou práce boli fyzic-
ké modely v rôznych mierkach, ktoré riešili 

2		 exkurzia na neziderské jazero alebo hľadanie 
vhodnej lokality na vlastnú pozorovateľňu 
foto: Veronika Kotradyová 
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3		 Študentské koncepty pre Dunu, ktoré vznikli na 
prvom workshope 
foto: Veronika Kotradyová 

4		 víťazný koncept vlny 
foto: martin boleš 

lokálne geografické podmienky s vplyvom na 
definitívne osadenie stavby do terénu, sme-
rovanie slnka aj vetra, tvarovanie aj začiatky 
konštrukčných riešení. Pre 6-takov a 5-takov 
to tak bol silný návrat k tvorbe pracovných 
modelov. Nápomocným v neskoršej fáze bolo 
aj školenie používania CNC frézy a prípravy 
súborov na frézovanie.

Druhý workshop sa ukončil jedným vybra-
ným konceptom vlny, ktorá umožnila vyho-
vieť dvom ťažko zlučiteľným nárokom – vytvo-
riť od chrbta chránené a súčasne aj vyvýšené 
miesto na pozorovanie vtáctva i nádherných 
prírodných scenérií naokolo, ale aj verejné 
rekreačné miesto pre širokú verejnosť, ktoré 
sa podobá drevenému mólu či terase (→ 4). Pri 
ďalšom vývoji prebehla ešte vnútorná súťaž 
medzi nórskymi študentmi, kde pri víťaznom 
návrhu Emmy Isdahl Voisin vlna dostala je-
den výrazný predelový prvok, ktorý oddeľuje 
pokojnejšie vnútro od verejnej zóny a súčasne 

tvorí niečo ako opierku pre odpočívajúcich 
a pozorujúcich ľudí zvnútra aj zvonku. Súčas-
ne vytvára chrbát pre pozorovateľov tak, aby 
vtáky nerozoznali siluetu človeka, ktorá by 
ich mohla odplašiť (→ 5). 

Finálny návrh sa ešte ďalej cizeloval do 
technickej dokumentácie, rozkreslenia všet-
kých dielcov nosnej konštrukcie a chystala 
sa aj dokumentácia pre povolenie na stavbu 
tohto experimentálneho diela. Bolo potrebné 
pripraviť prefabrikáciu pre nesting a následné 
CNC – frézovanie lepených nosníkov (→ 6). 
Z tejto skúsenosti vznikla učebná pomôcka – 
CNC pre architektov v spolupráci s WOOD B 
Nové Zámky.

V oblasti drevostavieb sú technické zruč-
nosti spojené s počítačom riadenou prefab-
rikáciou – prípravou výroby dielcov na CNC 
– strojoch veľkou výhodou a zvyšujú potenciál 
uplatniť sa na trhu práce, preto je namieste, 

ak študenti získajú prvý kontakt s touto tech-
nológiu už počas štúdia.

Slovenskí študenti spolu s pedagógmi za-
tiaľ pripravovali dokumentáciu pre potrebné 
stavebné povolenie.

staVebná – realizačná Fáza
Hrušovská zdrž je jedným z najvýznamnej-
ších zimovísk a miestom migrácie vodného 
vtáctva v strednej Európe. Táto atraktívna 
lokalita bola vybraná na umiestnenie navrho-
vaného objektu a v marci 2016 sa tam formou 
dvoch intenzívnych workshopov začala sta-
vebná fáza. V súčinnosti s Jánom Dobšovičom 
sa v prvý deň workshopu strategicky vybralo 
presné miesto v extraviláne obce Kalinkovo. 
Poloha v blízkosti trstinových ostrovov po-
núka možnosť vidieť aj hniezdenie a zároveň 
miesto bolo voľné natoľko, že nevyžadovalo 
odstrániť väčšie kríky. 
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Časť študentov pracovala už priamo na 
vybranej lokalite, čistila ju a pripravila raster 
pre zemné skrutky, ktoré vzhľadom na to, že 
sa stavba nachádza v chránenom vtáčom úze-
mí a súčasne je to časť vodného diela Gabčí-
kovo, bola jediným povoleným variantom od 
vodohospodárov aj od ochrancov prírody. Po-
užili sa skrutky do dreva od firmy Isometall, 
pričom pre študentov to bola ich prvá skúse-
nosť s týmto jednoduchým spôsobom fixova-
nia ľahkej stavby do prírodného terénu.

Druhá skupina študentov zatiaľ pracovala 
na lepení nosníkov, ktorých jednotlivé dielce 
boli predtým vyrezané na štandardnej CNC 
fréze vo firme Lacos. Pri počte vyše 100 ks 
dielcov bolo kvôli bezproblémovej montáži 
strategické označovanie jednotlivých dielcov. 
Vo firme Lega Komjatice potom študenti diel-
ce lepili, sponkovali a skrutkovali do piatich 
oblúkových nosníkov. Jeden nosník tvorili 
štyri vrstvy vzájomne preplátovaných dielcov 
z 12 mm hrubej vodovzdornej borovicovej 
preglejky. Spolu s vrstvami PUR-lepidla Hra-
nipur tak vytvárajú približne 5 cm hrúbku. Na 
záver sa ešte impregnovali Bochemitom (→ 7).

V deň D boli jednotlivé nosníky prevezené 
a preložené za pomoci hydraulického mecha-
nizmu na miesto stavby. Následne boli vztýče-
né do zemných skrutiek do dreva a zafixované 
(→ 8).

 Potom nastala časovo najnáročnejšia časť, 
priečne vystužovanie nosníkov štandardným 
stavebným rezivom o rozmeroch 50 x 100 
mm vo dvoch úrovniach, ktoré bolo treba 
kvôli zavetreniu konštrukcie prepojiť ešte 
vodovzdornou preglejkou. Všetko stavebné 
rezivo bolo treba skrátiť na mieru na pokoso-
vej píle a fixovať dlhými a dostatočne hrubými 
skrutkami do dreva. 

Takto vznikla nosná konštrukcia tejto ex-
perimentálnej stavby, pričom na nasledu-
júcom workshope sa už jej drobné detaily 

a povrchová úprava len dokončovali olejovou 
lazúrou nosníkov aj priečnych výstuží. 

Hlavným programom posledného štvrté-
ho workshopu bol trojvrstvový drevený ob-
klad. Ten bol lepený a skrutkovaný z tenkých 
smrekových a jedľových lát, ktoré tak boli 
prirodzene dostatočne ohýbateľné a mohli 
doslovne oplášťovať nosnú konštrukciu z le-
pených preglejkových nosníkov. Ich rozmer 
najprv otestovali v dielňach v Bergene. Štu-
denti sa pri testovaní dopracovali k najvhod-
nejšiemu prierezu profilu 5 x 60 mm, kto-
rý zabezpečil dostatočnú ohýbateľnosť a pri 
troch plánovaných navzájom prekrížených 
vrstvách aj dostatočnú pevnosť a pochôdz-
nosť. Vychádzalo sa z dĺžky približne 5 m a tá 
sa podľa potreby prispôsobila krátením poko-
sovou pílou priamo na stavbe. Smrekové laty 
z Lega Komjatice museli mať minimum hrčí, 
aby nepraskali a aby sa dali ohýbať. Jedľové 
laty od firmy WCUT boli z čerstvého reziva 
bez sušenia a aj preto sa dali lepšie ohýbať 
(→ 9). Tie sa používali v najviac exponovaných 
ohyboch, vrátane „interiéru“, ktorý sa vďaka 
vnútornému – aj vo viacerých rovinách tvaro-
vanému – oblúku ohýbal úplne najťažšie. Pri-
tom sa zistilo, že nie tie vypadané hrče boli 
pri ohýbaní problémom, ale tie vrastené, lebo 
tam zlom nastával najčastejšie. V interiéri sa 
použila len jedna vrstva obkladu a ponechali 
sa jemné medzery, aby sa mohlo vnútro stav-
by ventilovať a zbavovať vlhkosti. Bude zaují-
mavé sledovať, ako sa osvedčí tento koncept 
lepenej trojvrstvovej škrupiny voči poveter-
nostným vplyvom. 

Interiér pozorovateľne vznikal veľmi orga-
nicky priamo na mieste, napokon je podesta 
vytvorená roštom zo stavebného reziva, ktorý 
nesú o niečo menšie zemné skrutky do dre-
va a je obložená jednou vrstvou drevených 
lát. Výsledkom je, že sa na podeste dá zaujať 
množstvo polôh na pozorovanie scenérie le-
movanej oblúkom a je vhodná aj na prípadné 

5		 Model emmy isdahl voisin 
foto: Veronika Kotradyová 

6		 Porezové schémy na prefabrikáciu lepených nosníkov 
z vodovzdornej preglejky na cnc fréze 
foto: Veronika Kotradyová 
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prespatie 2 – 3 osôb. Ergonómia odpočinko-
vého sedenia v interiéri sa takisto tvorila na 
mieste, tvarovaním „rebier“ z preglejky aj 
pri hlavnom predelovom nosníku pomocou 
bodystormingu, kde sa so študentmi skúšali 
jednotlivé uhly opierania sa tak na vonkajšej 
podeste, ako aj na vnútornej tak, aby pri od-
počinkovom opieraní poskytovali čo najvyšší 
somatický komfort. Všetci sa napokon zhod-
li na uhle medzi sedením a opieraním 115°. 
(→ 10)

Po skončení posledného workshopu a od-
chode nórskeho tímu bolo ešte potrebné do-
končiť poslednú vrstvu obkladu a najmä upra-
viť povrch. Po dlhom zvažovaní boli riešením 
štyri vrstvy olejovej pigmentovanej lazúry. 
Svetlá farba ihličnatého dreva sa tak stala jem-
ne sivou, ale tak sa aspoň vopred priblížila 
k farbe svojej „prirodzenej staroby“. (→ 11) 

Zábradlie bolo montované po častiach. Naj-
prv sa osadili vertikálne stĺpiky, kým bola ešte 

nosná konštrukcia zvnútra odhalená, a držad-
lo bolo osadené až počas obkladania treťou 
vrstvou tenkých drevených lát. 

Záver prác bol venovaný úprave „podla-
hy“ vnútorného priestoru a bezprostrednému 
okoliu diela: lokálne ťaženým riečnym kame-
ňom, rovnako ako kontaktný bod stúpajúcej 
rampy a terénu, ktorý je ponorený v lôžku 
z riečneho kameňa, aby sa tak predišlo vlhnu-
tiu dreveného pochôdzneho obkladu. Riečny 
kameň bol vhodnejší pre lepšie zapadnutie 
do okolitej scenérie, aj keď nie je taký konzis-
tentný ako napríklad makadam a neponúka 
až taký komfort pri chodení.

K pozorovateľni v súčasnosti vzniká aj in-
formačný systém, ktorého základom je infor-
mačná tabuľa z vodovzdornej preglejky s di-
gitálnou potlačou, ktorá aspoň v základoch 
informuje o možnostiach pozorovania vtáctva 
v tejto lokalite (→ 12). 

skÚsenOsti – alebO čO 
sme sa naučili
Na projekte sa zúčastnilo 24 študentov a 7 pe-
dagógov z obidvoch škôl a viacero dobrovoľní-
kov. Byť súčasťou celého tohto procesu, zdolať 
takúto výzvu, bolo silnou skúsenosťou, ktorá 
nás profesionálne aj ľudsky posunula ďalej. 
Všetci zúčastnení spoznali drevo ako materiál 
vhodný do exteriéru, naučili sa s ním a s po-
trebnou technikou lepšie pracovať, pocvičili si 
svoju výtvarnú aj technickú vynachádzavosť, 
lebo každý ďalší krok v sebe skrýval neoča-
kávané riešenia. Navyše, pri tímovej práci si 
posilnili aj svoje komunikačné a kooperačné 
schopnosti. V prípade tohto projektu je už 
celý proces tvorby pozorovateľne vlastne cie-
ľom, čím sa naplnil hlavný prínos tohto vzde-
lávacieho projektu. Drevo sme precítili v mno-
hých podobách a všetci sme si k nemu našli 
cestu. Experimentálny ráz tejto stavby zasa 
napomohol precvičiť technickú, organizačnú 

7		 lepenie nosníkov vo firme lega komjatice 
foto: Veronika Kotradyová 

8		 vztýčenie a spevňovanie nosníkov 
foto: Veronika Kotradyová

9		 tvorba pochôdzneho obkladu smrekových a jedľových 
lát v troch vrstvách 
foto: Veronika Kotradyová 
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aj výtvarnú vynachádzavosť všetkých účastní-
kov. Študenti mali možnosť vidieť a zažiť celý 
proces od tvorby, prípravy technickej doku-
mentácie pre výrobu aj pre stavebné povo-
lenie, predvýrobu-prefabrikáciu a realizáciu 
priamo na mieste. Priamou skúsenosťou zís-
kali zručnosti, ktoré sa teóriou na inštituci-
onálnej úrovni získavajú len ťažko. 

Prakticky zamerané projekty založené na 
intenzívnych workshopoch sú v súčasnosti 
jedinou možnosťou výučby tvorby a realizá-
cie drevostavieb na Fakulte architektúry STU. 
Zatiaľ chýba systematicky zameraný predmet 
alebo študijný program. Fakultné dielne sú 
vďaka projektu APVV 0594-12 a predmetnému 
EHP projektu pozorovateľne vtáctva v súčas-
nosti vybavené stolárskymi a tesárskymi ruč-
nými a stolovými strojmi a náradím potreb-
ným pre podobné príležitosti. Pre budúcich 
architektov a dizajnérov je dôležité, aby mali 
vzťah aj k remeselnej stránke tvorby, vedeli 
sa chopiť nástrojov a náradia. Pri realizácii 
získavajú študenti cennú spätnú väzbu (feed-
back) jednak prostredníctvom porovnávania 
svojich teoretických návrhov a ich realizova-
teľnosti, lepšie spoznávajú aj vlastnosti sta-
vebného materiálu, dokážu s ním viesť dialóg 
a rešpektovať ho. Práca s detailom, jeho pris-
pôsobovanie a prepracúvanie výrazne menia 
celkový výraz návrhu, vyžaduje flexibilitu. 
„Fyzické stavanie vytvorí pozitívny vzťah štu-
dentov k mierke 1 : 1 a umožní im pochopiť 
dôležitosť a možnosti detailu v architektúre“.3 
Drevo je v tomto smere vynikajúco zvládnu-
teľný materiál, vhodný práve na trénovanie 
výtvarných, technických, konštrukčných aj 
remeselných zručností. Študenti tak získava-
jú aj potrebnú uvedomelosť i profesionálnu 
sebaistotu. O tom svedčia aj rôzne iné štu-
dentské projekty (a nemusia byť len jednora-
zové), ktoré sú súčasťou systematickej príp-
ravy architektov na proces konštruovania 
drevostavieb. Či už hovoríme o hi-tech prí-
stupe, napríklad ICD/ITKE Research Pavilion 
2015-16 Štuttgartskej univerzity4, alebo o tra-
dičnejšom prístupe, príkladom je oceňovaná 
Tubakuba5 našich kolegov z Bergenu, takto 
postavené projekty reprezentujú iný prístup 
k pedagogike na architektonickej škole.

Realita a DileMa PRi POužívaní 
exPeRiMentálnehO Diela
Na pozorovateľni vtáctva DUNA sa už usku-
točnilo niekoľko podujatí pre verejnosť: Dni 
otvorených dverí, vernisáž prác študentov 
dizajnu na tému doplnkových prvkov pre po-
zorovateľňu, aj testovacie pozorovanie s agen-
túrou Watching v rámci festivalu Slnovrat na 
Dunaji. Tieto podujatia preverili fungovanie 
diela a najmä jeho bezpečnosť pre verejnosť.

A tu sa otvára veľká dilema typická pre všet-
ky experimentálne diela. Akú mieru nebezpe-
čenstva a rizika si môžeme dovoliť? Ak všetko 
užívateľom zakážeme, bude spĺňať svoju fun-
kciu naďalej? Aj preto v súčasnosti prebieha 
vyhlásenie pozorovateľne DUNA na umelecké 
dielo. A to sú otázky pre architektúru, ktorá 
nebola principiálne koncipovaná ako priestor 
na naplnenie ľudských potrieb. 

Architektúra je vo svojej podstate antro-
pocentrická. Prapôvodný zmysel stavania je 
ochrana ľudského tela, a preto sa architekto-
nická hmota telu podriaďuje. Človek je me-
radlom architektúry. Celá moderná typológia 
skúma správanie sa a pohyb ľudského tela 
v priestore a podľa toho nastavuje konštan-
ty, ktoré architekti používajú pri navrhovaní 
priestorového usporiadania hmôt. Asi naj-
známejšie je zobrazenie Vitruviovho človeka 
na ilustrácii Leonarda da Vinci, ilustrujúce 
myšlienky prvého dochovaného teoretické-
ho textu o architektúre od rímskeho staviteľa 
Vitruvia. Rovnako známa silueta moduloru 
od Le Corbusiera6 sa objavila asi vo všetkých 
učebniciach architektonického vzdelávania 
v 20. storočí. A tieto myšlienky formovali vy-
tvorenie rôznych noriem, ktoré v súčasnosti 
dávajú stavebnej činnosti právny rámec. Ak 
však ľudské telo a vnímanie nie je považo-
vané za rozhodujúcu premennú pri dizajne, 
ale jeden z mnohých vstupných parametrov, 
antropocentrický pohľad na dizajn sa začne 
rozpadať. Pri návrhu pozorovateľne DUNA 
boli východiská posunuté smerom, ktorým 
hlavným parametrom bolo nerušenie vtáctva 
a umožnenie jeho pozorovania. Tým sa dostá-
vame k stretu s modernisticky definovanými 
normami, ktoré takýto prístup k architektúre 
nepoznajú. Príkladom je otázka šikmej plo-
chy, po ktorej má človek chodiť. Norma defi-
nuje: „Ak rampa nie je dlhšia ako 3 000 mm, 
môže mať výnimočne sklon najviac 1 : 8; to 

neplatí pri dome s bytom osobitného určenia 
a zariadení sociálnych služieb určenom na 
užívanie osobami s obmedzenou schopnos-
ťou pohybu a orientácie.”7 Okrem tu uvedené-
ho citátu vyhláška určuje ešte ďalších dvanásť 
pravidiel pre navrhovanie rámp. Pravidlá sú 
výsledkom modernistickej úvahy o minimál-
nych schopnostiach ľudského tela prekonať 
výšku. Vo väčšine prípadov je táto požiadav-
ka opodstatnená, avšak v prípade neantropo-
centrickej architektúry nemôže byť hlavným 
parametrom tvorby. Pri pohybe po povrchu 
DUNY je človek nútený uvažovať nad svojimi 
schopnosťami a zohľadniť riziko a náročnosť 
pohybu. Pohyb sa viac približuje pohybu vo 
voľnej prírode ako pohybu v architektonizova-
nom prostredí. 

Ak chceme, aby návštevníci dielo naozaj 
používali a interagovali sa ním, nemôžeme 
im to zároveň zakázať. Je to ako pozvať hosťa 
a zároveň mu zakázať vstup. Odopierame mu 
tak možnosť zažiť architektúru iným vníma-
ním, ako je bežne zvyknutý.

Preto je najvhodnejšia cesta vstup na stre-
chu nastaviť len na vlastnú zodpovednosť. 
V súčasnosti prebieha proces legalizácie pre-
klasifikovaním na umelecké dielo. Pri experi-
mentálnych stavbách je to často jediné možné 
riešenie. Aj keď je to možno odvážne porov-
nanie, bol to prípad pochôdznej strechy novej 
opery v Osle od ateliéru Snøhetta.

autOnómna časŤ 
Hrušovská zdrž ako súčasť vodného diela 
Gabčíkovo je jedno z najvýznamnejších zi-
movísk vodného vtáctva v strednej Európe 
a práve z tohto dôvodu sa táto lokalita stala 
súčasťou chráneného vtáčieho územia Dunaj-
ské luhy. Práve na Hrušovskej zdrži možno 
pozorovať aj viac ako 100 000 jedincov. Sa-
mozrejme, okrem zimy sa tu množstvo vtác-
tva vyskytuje aj počas migrácie. No a aby táto 
pozorovateľňa bola využívaná po celý rok, 
umiestnili sme ju neďaleko ostrovov, kde, 
samozrejme, aj niektoré z druhov hniezdia. 
Hrušovská zdrž je najvýznamnejšie zimovis-
ko pre chochlačky v rámci strednej Európy 
a hlaholky v rámci Európy a najvýznamnejšie 
hniezdisko pre čajky čiernohlavé v rámci 
strednej Európy.

Pozorovanie prírody je veľmi perspektív-
nou oblasťou ekoturizmu, viaže sa naň aj 

10		tvorba interiéru pozorovateľne 
foto: Veronika Kotradyová 

11		úprava povrchu 
foto: Veronika Kotradyová 

12		informačná tabuľa 
foto: Veronika Kotradyová 
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potreba rozvoja infraštruktúry v podobe po-
zorovateľní, ale aj ubytovacích a stravovacích 
kapacít. Je to výzvou aj pre stavebný priemy-
sel. A na to zareagoval aj tento projekt.

Cyklus diela sa tak pomaly uzatvára 
a autori vyjadrujú nádej, že výsledok projektu 
– samotná pozorovateľňa a jej užívanie bude 
prebiehať hladko a bude prinášať radosť nie-
len jej tvorcom, ale aj širokej verejnosti. 

Tento príspevok vznikol vďaka podpore projektu 
EHP EWCC- SK06-IV-02-004 a projektu APVV 
0594-12 Interakcia človeka a dreva. 
Týmto by sme chceli poďakovať všetkým 
partnerom a dodávateľom, ktorí nám vyšli 
v ústrety nielen cenami, ale aj svojím časom 
a ochotou vyhovieť našich urgentným termínom.
Viac informácií o projekte www.watchamber.
com a samotnej pozorovateľni DUNA na 
FB profile https://www.facebook.com/
dunabirdwatch/
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 foto: noro Knap
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