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„Budovy sa nestavajú kvôli exteriérom a fa-
sádam, ale preto, že potrebujeme interiér. 
Potrebujeme niekde bývať a pracovať, pohybovať 
sa v našom každodennom živote. [...] Zmyslom 
stavby je predovšetkým ponúknuť vnútorný 
priestor.“1 Vnútorným priestorom, interiérom, 
sa v architektonickom zmysle rozumie „sta-
vebnou konštrukciou zámerne vytvorený alebo 
dodatočne upravený vnútorný priestor, logicky 
usporiadaný na daný účel, vybavený zariaďova-
cími prvkami a systémami, určený na uspoko-
jenie potrieb človeka.“2 Základnú priestorovú 
charakteristiku teda dáva interiéru architek-
tonická stavebná štruktúra, ktorá je výcho-
diskom pre interiérovú tvorbu. Ešte skôr, ako 
sa interiér naplní zariadením, v priestoroch 
určených na dlhodobý pobyt nadobúdajú veľ-
ký význam práve architektonické prvky a ich 
detaily. Takto sformovaný základný priestor 
– stavebný interiér, je definovaný povrchmi 
stavebných konštrukcií a zabudovanými prv-
kami interiéru a je súčasťou architektonické-
ho konceptu. Podstatou interiérovej tvorby je 
komponovanie základných prvkov architek-
tonickej kompozície podľa určitých princípov 
a prostredníctvom špecifických vyjadrovacích 
prostriedkov a výsledkom tohto procesu je 
vytvorenie kvalitného vnútorného priestoru, 
v ktorom je dosiahnutá jednota prostredia 
a človeka aj s jeho potrebami a požiadavkami. 
O kvalite interiéru má preto význam hovoriť 
len vo vzťahu k človeku a výsledným ukazo-
vateľom kvality priestoru sú pocity a vnemy 

sprostredkované človekom3. Na druhej strane 
priestor charakterizujú kvalitatívne činitele, 
ako je tvar, dimenzie, proporcie, materiál, 
svetlo, farba a ďalšie, ktoré sú kvantifikova-
teľné a ich vzájomné vzťahy sú istým objektív-
nym indikátorom kvality priestoru.

V bytovom dome okrem interiérov bytov re-
prezentujúcich naše najintímnejšie prostredie 
– mikroprostredie4 – sa nachádzajú priestory 
spoločné pre všetkých obyvateľov. Ide predo-
všetkým o vstupné a komunikačné interiéry. 
Sledovanie stavebného interiéru a technic-
kého vybavenia v obidvoch typoch obytných 
priestorov, súkromných aj spoločných, objek-
tivizuje výskum hodnotením rovnakých inte-
riérových parametrov. Kým bytový interiér aj 
jeho zariadenie je v prevažnej miere odrazom 
osobnosti užívateľa bytu, z architektúry budo-
vy a konštrukčného systému vychádzajúci sta-
vebný interiér a jeho charakteristické prvky 
reflektujú cez osobnosť architekta danú dobu 
a viac-menej „[...] dodnes konzervujú zrnká at-
mosféry z minulých čias.“5 Stavebno-technický 
aspekt hrá osobitú úlohu v architektúre mo-
derny, kde stavebné a technické prvky a detai-
ly tvoria nezameniteľnú súčasť jej podstaty6.

Pokiaľ je obytná stavba súčasne pamiatko-
vo chráneným objektom, do sledovanej prob-
lematiky kvality obytných priestorov vstupuje 
aj aspekt pamiatkovej ochrany a autenticity. 
Obytná stavba sa tak nutne ocitá v situácii, 
keď je potrebné riešiť zdanlivé či reálne roz-
pory požiadaviek obyvateľov na štandardy 
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súčasného kvalitného a komfortného bývania, 
požiadaviek na dodržanie technických a bez-
pečnostných štandardov a požiadaviek na 
ochranu pamiatkových hodnôt objektu. 

Funkcionalistický bytový komplex Avion 
v Bratislave, od roku 1985 zapísaný v zo-
zname národných kultúrnych pamiatok 
ako pamiatka funkcionalistickej architek-
túry, od roku 1994 v zozname najvýznam-
nejších európskych pamiatok modernej 
architektúry medzinárodnej organizácie 
DoCoMoMo7 a v roku 2001 vyhlásený v celo-
slovenskej ankete za stavbu storočia v kategó-
rii obytné budovy, zaujíma v publikáciách his-
torikov a teoretikov architektúry venovaných 
slovenskej moderne väčší či menší priestor. 
Dnes osemdesiatsedemročný bytový komplex 
je od ukončenia výstavby v roku 1932 nepretr-
žite obývaný a stále živým domovom mnohých 
ľudí. Ako sa menia generácie jeho obyvateľov, 
menia sa aj ich nároky a očakávania spoje-
né s bývaním, a tak sa vplyvom týchto zmien 
spätnou väzbou mení viac-menej nápadne aj 
Avion. Nemení sa jeho vonkajšia tvár, najväč-
šie zmeny sa týkajú jeho vnútra, interiérov. 
Keď zanikne stavebný interiér, zaniká auten-
tickosť a charakteristická atmosféra bytové-
ho komplexu. Otázkou je, ako zvrátiť proces 
straty autenticity a genia loci významnej kul-
túrnej pamiatky, ale súčasne aj vyhľadávané-
ho miesta na bývanie. Problematika interi-
érov Avionu, najmä ich priebežných úprav, 
v sebe zahŕňa všetky spomínané hľadiská 

– pamiatkovú ochranu, vek a súvisiacu otázku 
fyzického, morálneho či technického zastara-
nia a súčasne otázku kvality súčasného býva-
nia v takomto objekte. Práve na tieto aspekty 
sa zameriava prezentovaný výskum staveb-
ného interiéru a jeho charakteristík s cieľom 
zadokumentovať ešte zachované autentické 
interiérové prvky, zabrániť ich trvalému a ne-
zvratnému vymiznutiu, a tak aj strate ducha 
miesta ako hlavnej pamiatkovej hodnoty, a zá-
roveň udržať bytový komplex ako živý obytný 
objekt uspokojujúci súčasné štandardy kvalit-
ného bývania. 

Pri hodnotení kvality obytného prostredia 
je potrebné mať na pamäti, že výsledná hod-
nota vnímania priestoru je podmienená vzá-
jomným spolupôsobením priestoru a človeka 
v ňom. Preto sa snažíme vyhodnocovanie vý-
skumu interiérov na materiálnej úrovni, ktorý 
je z hľadiska profesie interiérového dizajnu 
primárny, doplniť aj informáciami a spätnou 
väzbou od obyvateľov bytového komplexu. 
Hneď na začiatku výskumu sa nám naskytla 
príležitosť v spolupráci so samosprávou by-
tového komplexu urobiť medzi obyvateľmi 
prieskum8 o vnímaní bývania v Avione, jeho 
kvality v materiálno-technickej rovine, ale aj 
o vnímaní atmosféry Avionu, jeho vnútorných 
priestorov, a tiež o vnímaní vzťahov medzi 
obyvateľmi. S postupným odchodom obyva-
teľov žijúcich v Avione desaťročia sa okrem 
autentických materiálnych prvkov vytráca aj 
komunitný duch, ktorý býval pre Aviončanov 

1  Obytný komplex Avion, Bratislava.  
Foto: Adam Tóth, 2019
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charakteristický. Preto ďalším z cieľov je roz-
šírením informovanosti obyvateľov zvýšiť ich 
povedomie nielen o materiálnych, ale aj so-
ciálnokultúrnych hodnotách miesta, ktoré 
obývajú9. (graf →1,2)

METODIKA A PREDPOKLADANÉ 
VÝSTUPY
Prezentovaný výskum nadväzuje na multidis-
ciplinárny APVV projekt č. 16-0567 Identita.sk 
– spoločná platforma dizajnu, architektúry a so-
ciálnych vied 10, mapujúci regionálnu identitu 
v materiálnej/stavebnej kultúre na Slovensku. 
Výskum interiérov bratislavského bytového 
komplexu Avion sa sústreďuje na stavebné 
a technické interiérové prvky ako činitele ge-
nia loci. Metodika práce zodpovedá skúmaniu 
načrtnutej problematiky z pohľadu profesie 
interiérového dizajnu. Východiskovým pred-
pokladom je význam interiérov, najmä prvkov 
stavebného interiéru a technických prvkov 
ako činiteľov vytvárajúcich identitu architek-
túry medzivojnovej moderny. Ďalej vychá-
dzame z predpokladu, že ak navyše ide o kul-
túrnu pamiatku, je potrebný individuálny 
prístup ku každému architektonickému dielu. 
Bytový komplex Avion je vysoko hodnotený 
objekt a často publikované dielo, ale usilovali 
sme sa poukázať na jeho kvality v iných sú-
vislostiach. Výskum sa teda zaoberá otázkou, 
ako si poradiť s budúcou nutnou obnovou 
Avionu bez straty jeho autentickej atmosféry.

Pri zhromažďovaní materiálu k proble-
matike bol základnou metódou archívny 
výskum a štúdium literatúry. K literárnym 
prameňom patrili dobové periodiká ako 
Forum11, Slovenský staviteľ12 a iné a dobová 
odborná literatúra13. Z viacerých autorov ve-
nujúcich sa architektúre daného obdobia14 
sa Avionu podrobnejšie venovala Katarína 
Haberlandová v rámci výskumu diela architek-
ta Josefa Mareka15. Ako ďalšie zdroje poslúžili 
súčasné legislatívne predpisy a technické nor-
my. Pri archívnom výskume sme sa venovali 
najmä pôvodnej projektovej dokumentácii 
a dobovým dokladom týkajúcim sa danej stav-
by alebo lokality a dokumentácii z neskorších 
rekonštrukcií Avionu. Väčšina zásahov v inte-
riéroch sa uskutočnila z dôvodu technického 
a morálneho opotrebovania v rámci bežnej 
údržby bez dokumentácie a odborného do-
zoru. Hlavnou výskumnou metódou je preto 

vlastný terénny výskum interiérov, ktorý by 
bez úzkej spolupráce s SVB Avion16 nebol vô-
bec možný, a pozostáva najmä zo zdokumen-
tovania súčasného stavu, vyhotovenia fotodo-
kumentácie zachovaných architektonických 
detailov, zachovaných materiálov a pôvod-
ných interiérových prvkov. Výskum pôvodnej 
farebnosti zo zachovaných fragmentov náte-
rov prebieha pod vedením doc. Urlandovej 
z Laboratória farby UVP STU v Bratislave. 
Cieľom meraní pomocou prenosného kolori-
metra v systéme NCS je objektivizácia vyhod-
notenia vzhľadu – pôvodnej farebnosti. (→ 2) 

Okrem skúmania fyzickej stránky proble-
matiky je dôležité poznať aj pohľad obyvateľov 
obytného komplexu, preto sme oslovili i sa-
motných obyvateľov Avionu formou anonym-
ného dotazníka17. Vzhľadom na dané okolnos-
ti sa prieskum medzi obyvateľmi neuskutočnil 
ako štandardný sociologický či antropolo-
gický výskum. Ide o pomocnú metódu, ktorá 
je však dôležitá pri skúmaní genia loci obyt-
ných priestorov. Po jeho skončení sa prihlá-
silo viacero obyvateľov ochotných poskytnúť 
ďalšie informácie v osobných rozhovoroch18 
a prebieha to stále. Ide najmä o príslušníkov 
viacerých generácií rodín žijúcich v Avione, 
často aj o ľudí profesijne zameraných na ume-
nie a architektúru. Získavame tak informá-
cie, z ktorých mnohé už nemožno nadobud-
núť z iných zdrojov. Pri archívnom výskume 
sa nám zatiaľ nepodarilo objaviť dobové fo-
tografie interiérov bytového komplexu, ale 
výpovede sme porovnávali so zábermi z čes-
koslovenského filmu Smrť prichádza v daždi, 
natáčaného v interiéroch Avionu. Film vzni-
kol v roku 1965, keď boli charakter priestorov 
aj väčšina interiérových prvkov ešte zachova-
né. Zábery z filmu potvrdzovali výpovede pa-
mätníkov a v práci ich využívame ako podklad 
hypotetickej rekonštrukcie interiérov a stavby 
virtuálneho modelu pôvodného stavu pries-
torov – jedného z výstupov práce. Teoretický 
výstup práce budeme formulovať ako odporú-
čania pre správu bytového komplexu pri bu-
dúcich údržbových prácach alebo obnove spo-
ločných interiérov, aby sa zabránilo ďalším 
stratám na autenticite vnútorných priestorov, 
a tým aj strate ducha miesta a pamiatkových 
hodnôt bytového komplexu. Okrem teoretic-
kej časti práca bude obsahovať aj praktické 
výstupy vo forme produktov zameraných na 

Cítite, že obyvatelia Avionu tvoria uzavretú komunitu? 
Cítite sa byť členom tejto komunity? 
46 odpovedí

Považujete Avion za svoj domov? 
49 odpovedí

 áno, tvoria komunitu  
a cítim sa byť jej členom

 áno, tvoria komunitu,  
ale ešte sa necítim byť jej členom

 nie, nemám pocit,že by obyvatelia  
Avionu tvorili komunitu

 áno
 nie

63 %
17,4 %

19,6 %

98 %

2 %

Graf 1  Graf 2  
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budovanie „značky“ Avion, návrhu redizajnu 
dominantného prvku priestorovej kompozí-
cie komunikačných priestorov – výťahového 
portálu a kabíny, návrhu adaptácie nevyuží-
vaných priestorov bývalej kotolne a uhoľne, 
vzorové riešenie bytového priestoru ako ukáž-
ku úprav bytového interiéru pre obyvateľov 
v súlade a s využitím teoretických výsledkov 
výskumu v praxi. 

BYTOVÁ VÝSTAVBA 
V MEDZIVOJNOVEJ BRATISLAVE 
Medzivojnové obdobie v Európe charakteri-
zuje budovanie nových štátov na demokratic-
kých princípoch a jedným z nich bol aj prvý 
spoločný štát na území českých a slovenských 
zemí. Pre Slovensko to bola aj doba hľada-
nia vlastnej identity v rámci novovzniknuté-
ho spoločného štátneho útvaru. Bratislava, 
nové politické, ekonomické, spoločenské, 
kultúrne centrum Slovenska, okrem zmeny 
názvu prešla radikálnymi zmenami vo všet-
kých oblastiach, architektúru nevynímajúc19. 
Vznik Československej republiky predo-
strel pred architektov množstvo úloh, vďa-
ka čomu sa v metropole Slovenska po roku 
1918 sústredilo mnoho pokrokových archi-
tektov, domácich i prichádzajúcich z Čiech 
a Moravy20. V Bratislave bolo nutné naplniť 
potreby veľmi rýchlo rastúceho počtu obyva-
teľov a v krátkom čase postaviť okrem verej-
ných občianskych stavieb pre školstvo, admi-
nistratívu a pod. najmä množstvo obytných 
budov. Nové materiály, technológie a zme-
ny v organizácii výstavby sa premietli do 
formálneho výrazu budov, no toto obdobie 
značilo prelom aj v pohľade na otázky hro-
madnej bytovej výstavby s cieľom zabezpečiť 
lepšie, najmä zdravé „bývanie pre všetkých“. 
Hromadná bytová výstavba bola určená pre 
strednú a nižšiu sociálnu vrstvu obyvateľstva, 
majetná podnikateľská vrstva sa orientovala 
na individuálnu výstavbu. V tomto kontexte 
sa sformovali hlavné typy nájomného, resp. 

zamestnaneckého bývania: v centre pre stred-
nú vrstvu tvorenú najmä bankovými a štátny-
mi úradníkmi a sociálna výstavba malomet-
rážnych bytov prevažne na periférii mesta.

V období 20. a 30. rokov 20. storočia 
bolo v Bratislave postavené množstvo mo-
dernistických obytných budov a komplexov. 
Jednými z najstarších bytových komplexov 
s malometrážnymi bytmi budovanými na 
predmestiach sú Legiodomy, navrhnuté ar-
chitektmi Dušanom Jurkovičom a Josefom 
Paclom v rokoch 1923 a 1924 na Ursínyho ul., 
ďalšie na Vajnorskej ul. od Vojtecha Šebora 
(1923 a 1924), Emila Belluša (1926) a Josefa 
Nowotného (1926 – 1928). Do začiatku 20. ro-
kov možno zahrnúť aj návrhy obytných bu-
dov Klementa Šilingera ešte s formálnymi 
znakmi „národného slohu“21: družstevný dom 
železničných zamestnancov na Štetinovej 
ul. 1, 3, 5 a dom pre zamestnancov pôšt na 
Legionárskej ul. 1 (1921 a 1922), obytný dom 
na Heydukovej ul. 23, dom pre družstvo poš-
tových zriadencov na nároží Karadžičovej 3 
a Ul. 29. augusta 38 aj dom pre úradníkov 
a železničiarov na Sasinkovej 9 a 11 (1923)22. 
Josef Marek sa od polovice 20. rokov tiež za-
čal viac zaoberať problematikou bývania a do 
začiatku 30. rokov navrhol viacero obytných 
budov v Bratislave aj mimo nej23. Z tohto ob-
dobia sú domy s bytmi pre zamestnancov že-
lezníc v Bratislave (1925). 

V tridsiatych rokoch, celosvetovo pozna-
menaných hospodárskou krízou, sa v čes-
koslovenskej architektúre už celkom jasne 
etabloval racionálnou, medzinárodne sfor-
movanou modernou „k utilitarizmu smerujú-
ci názor na krásu, od impresií vo všetkých dru-
hoch umenia – k abstrakcii. [...] Architektúra 
determinovaná predovšetkým racionálnymi 
kritériami sa v medzivojnovom období nazva-
la funkcionalistickou.“24 Nová filozofia ro-
diacej sa demokratickej spoločnosti spolu 
s nástupom nových materiálov, konštrukč-
ných systémov, nových technológií a zmien 

2  Meranie pôvodnej farebnosti zárubní vstupných 
dverí do bytov pomocou prenosného kolorimetra, 
vykonané dňa 21. mája 2019 – doc. Andrea 
Urlandová, Mgr. art. Adam Tóth. 
Foto: Adam Tóth, 2019
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v organizácii výstavby sa premietla aj do for-
málneho výrazu budov. Spočiatku pozvoľné 
zmeny sa dynamizujú v druhej polovici 20. ro-
kov a na prelome 20. a 30. rokov sa v architek-
túre čoraz viac presadzujú jednoduché kubic-
ké formy a dekor sa z fasád budov definitívne 
stráca25. Uplatnenie princípov funkcionaliz-
mu v obytných budovách alebo komplexoch 
prinieslo oproti predchádzajúcim obdobiam 
okrem nového formálneho výrazu týchto 
budov predovšetkým celkom nový prístup 
v usporiadaní vnútorných priestorov. Použitie 
skeletového konštrukčného systému nielen 
urýchlilo a zracionalizovalo výstavbu, ale ot-
vorilo aj nové možnosti dispozičného riešenia 
a vytvorenia lepších podmienok na bývanie. 
Ladislav Foltyn píše: „Architektúra v službách 
života sa bezprostredne ukázala v pôdorysnej 
dispozícii, ktorá sa preto stala stredobodom po-
zornosti, uholným kameňom architektonického 
myslenia.“ 26 Ako najlepšie príklady sociálne-
ho bývania tohto obdobia sa zvyčajne uvá-
dzajú bytové komplexy dvojice architektov: 
Fridricha Weinwurma a Ignáca Vécseia, súbo-
ry budov Unitas na Šancovej ul. (1931 a 1932) 
a Nová doba na Vajnorskej ul. (1932)27.

Bližšie k stredu mesta, ak nie v samotnom 
centre, sa sústreďuje bytová výstavba pre 
strednú vrstvu vyšších úradníkov a zamest-
nancov štátnych inštitúcií, bánk, poisťovní, 
právnikov, lekárov a i. Popri zamestnanec-
kom bývaní subvencovanom štátom je v tom-
to období významná družstevná výstavba, 
združujúca prostriedky menších investorov, 
prípadne budúcich užívateľov s cieľom vytvo-
riť bytové bývanie pre strednú vrstvu s vyšším 
štandardom ako v tzv. sociálnej výstavbe. Na 
prelome 20. a 30. rokov a v priebehu 30. ro-
kov vzniklo v Bratislave množstvo funkci-
onalistických obytných budov, ktoré doteraz 
plnia pôvodnú obytnú funkciu. Takéto by-
tové domy alebo komplexy vznikli naprík-
lad na nároží Mariánskej a Heydukovej ul. 
od Josefa Nowotného (1928), komplex Život 
poisťujúcej účastinnej spoločnosti Phönix 
na Grösslingovej ul. 6 (1929) a bytový blok 
Kriser na Hlbokej ul. 1 – 3 (1933) od dvoji-
ce architektov: Fridrich Weinwurm – Ignác 
Vécsei, komplex Živnostenského domu na 
Kollárovom námestí (1930), ale aj lacné so-
ciálne bývanie na Kalinčiakovej ul. od archi-
tekta Klementa Šilingera (1931), viacúčelové 
budovy bratislavských pobočiek poisťovní 
Assicurazione Generali a Moldavia Generali 

na Gorkého ul. 6 – 12 od architekta Alexandra 
Skuteckého (1935 – 1938), Družstevné domy 
na Námestí SNP z rokov 1933 – 1939 od ar-
chitekta Emila Belluša alebo prvý bratislavský 
mrakodrap Manderlák na Námestí SNP č. 23 
z rokov 1933 – 1935 architektov Ch. Ludwiga 
– E. Spitzera. Východne od centra bol po-
stavený viacúčelový bytový komplex Avion 
(1931 a 1932) od Josefa Mareka. 

BYTOVÝ KOMPLEX AVION 
Funkcionalistický bytový komplex Avion už 
počas svojho vzniku vzbudzoval veľký zá-
ujem odbornej i laickej verejnosti a aj v od-
borných časopisoch Forum28 a Slovenský 
staviteľ29 z roku 1932 sa informáciám 
o Avione venoval pomerne rozsiahly pries-
tor. Nevznikol priamo v centre ako porov-
nateľné stavby z toho obdobia, ale na jeho 
výstavbu využilo Družstvo pre výstavbu obyt-
ných domov v Bratislave30 pozemky manže-
lov Walterskirchenovcov na Blumentálskom 
predmestí. V blízkosti už síce stáli aj nové 
moderné budovy, ale na pozemku bývalé-
ho Herbersteinovho majera boli len nízke, 
chátrajúce obytné budovy a dočasné dielne. 
V tomto prostredí Avion pútal nielen svojou 
architektúrou, ale aj použitou technológiou 
výstavby a rýchlosťou realizácie, ktorá spo-
lu s prípravnými prácami trvala 14 mesiacov. 
Bývanie s vyšším štandardom bolo určené 
strednej ekonomickej triede a prvými oby-
vateľmi boli najmä lekári, právnici, bankári, 
vyšší štátni úradníci, pedagógovia, architekti, 
umelci.

Návrh bytového komplexu vznikol v rám-
ci architektonickej súťaže v roku 1929, 
na ktorej sa zúčastnili architekti Klement 
Šilinger a Josef Marek31, podľa Kataríny 
Haberlandovej32 aj Juraj Tvarožek. Mesto pô-
vodne plánovalo na pozemku výstavbu klasic-
kého uzavretého obytného bloku, ale Marek 
aj Šilinger uplatnili v návrhoch princíp polo-
otvorenej fasády33, ktorý predstavuje typolo-
gický medzistupeň od uzavretej blokovej zás-
tavby po riadkovú. Hoci oba návrhy boli veľmi 
podobné a zohľadňovali moderné nároky na 
bývanie, výstavba sa napokon realizovala pod-
ľa Marekovho návrhu, v ktorom zužitkoval 
svoje predchádzajúce skúsenosti s bytovou 
výstavbou. Projekt bytového komplexu Avion 
sa pokladá za jeho najlepšie dielo v oblasti 
obytných stavieb34. Stavba vyrástla na pries-
transtve medzi areálmi Štátnej nemocnice, 

Kefárskej fabriky, Blumentálskym kostolom 
a Šilingerovým Anatomickým ústavom lekár-
skej fakulty Univerzity Komenského (1925). 
Nahradením pôvodne plánovaného bloku 
domov jediným monumentálnym objektom, 
dominujúcim otvorenému priestranstvu oko-
litých námestí (Pribinovo, teraz Floriánske 
nám., Endlicherova ul., teraz Americké nám., 
a Kadlecovo nám., teraz Odborárske nám.), 
sa významne uplatnila aj jeho mestotvorná 
funkcia. Avion sa tak stáva jednou z najvýraz-
nejších nových dominánt modernej Bratislavy 
a svojou viacfunkčnosťou aj dynamizujúcim 
jadrom rozvoja Blumentálskeho predmestia 
a jeho rýchleho napojenia na historické cen-
trum Bratislavy. Výrazný objekt dal tejto za-
nedbanej časti novú identitu. (→1)

Komplex tvoria tri hrebeňovo spojené ob-
jekty s gradáciou podlaží, osovou symetriou 
a kompozíciou viazanou na orientáciu voči 
svetovým stranám. Juhozápadným priečelím 
sa otvára do priestranstva s parkom a uza-
tvára sa vyšším severovýchodným priečelím 
orientovaným do ulice. Komplex je prevádz-
kovo členený do šiestich samostatných blo-
kov, označených podľa pôvodnej Marekovej 
dokumentácie A až F. Do obytnej časti sa vstu-
puje šiestimi vchodmi, symetricky umiest-
nenými v parteri budovy, po dvoch z juhový-
chodnej (Odborárske námestie, bloky E, F) 
a severozápadnej strany (Floriánske námes-
tie, bloky C, D) a po jednom centrálne umiest-
nenom z čelnej juhozápadnej (Americké ná-
mestie, blok A) a uličnej severovýchodnej 
strany (Májkova ul., blok B), na ktorej sa 
okrem vstupu nachádzajú aj dva veľké vjazdy 
do uzavretých dvorov. Obchodné a kancelár-
ske prevádzky v parteri boli nielen význam-
ným dynamizačným faktorom rozvoja tejto 
časti mesta, ale boli a sú aj dodnes benefitom 
pre samotných obyvateľov Avionu. Z funkč-
no-prevádzkového princípu polyfunkčnosti 
vychádza základné dispozičné riešenie kom-
plexu. V parteri sa nachádzajú – s výnimkou 
troch bytov orientovaných do dvora – nebyto-
vé obchodné a kancelárske priestory, obytná 
časť zaberá vyššie podlažia, v suteréne zasa 
technické zázemie. Sú tu pivničné kobky ná-
ležiace k jednotlivým bytom, skladovacie 
priestory pre obchodné prevádzky, priesto-
ry dnešnej kotolne a rozsiahle priestory bý-
valej kotolne s uhoľňou, práčovne, sušiar-
ne a manglovne, v súčasnosti nevyužívané. 
Posledné menované prevádzky predstavovali 
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v čase svojho vzniku vrchol technického vyba-
venia, mali však aj symbolický význam pokro-
ku a modernej doby slúžiacej človeku. Tieto 
priestory čakajú na svoju reanimáciu v podo-
be konverzie, aby opäť slúžili v prospech sú-
časných obyvateľov.

V dispozičnom riešení obytnej časti kom-
plexu Marek zabezpečil orientáciou k sveto-
vým stranám, gradáciou podlaží polootvo-
renou fasádou celodenné oslnenie a lepšie 
prevetranie priestorov. V dispozíciách bytov 
sa snažil dodržať zásadu priameho odvetra-
nia a osvetlenia všetkých priestorov vrátane 
toaliet, kúpeľní a komôr, i keď to nebolo mož-
né celkom pri všetkých bytoch. Nedostatkom, 
vnímaným aj samými užívateľmi bytov, je 
čiastočná priechodnosť izieb, v dotazníkovom 
prieskume približne tretina respondentov 
uviedla drobné dispozičné zmeny týkajúce sa 
najviac presunov dverí, menej presunu prieč-
ky a takmer 90 % uviedlo zachovanú pôvodnú 
funkciu jednotlivých miestností35. (graf →3,4) 
Veľkostné zastúpenie bytov je široké, od nie-
koľkých „slobodární“ (pôvodne súvisiacich 
s nebytovými priestormi ako služobné byty) 
a jednoizbových bytov, cez dvoj- a troj- až 
po štvorizbové. Všetky byty (s výnimkou slu-
žobných bytov a slobodární), aj jednoizbové, 
sú vybavené „slúžkovskou“ izbou za priesto-
rovo veľkorysou kuchyňou. 

Spoločné vnútorné priestory obytnej čas-
ti tvoria vstupné a komunikačné priestory: 
od vstupných brán, cez zádverie (vestibul), 
vertikálne komunikácie až po vstupné dvere 
do jednotlivých bytov. Okrem funkcie zádve-
ria vstupné vestibuly slúžia ako priestor na 
vyrovnávanie výškových rozdielov pozemku, 
bez vyrovnávacích schodísk sú vestibuly vstu-
pov zo severozápadnej strany. Šesť komuni-
kačných jadier je v rámci dispozičného rieše-
nia umiestnených tak, aby aj tieto priestory 
boli priamo osvetlené a odvetrané, čo sa do-
siahlo presklenou stenou s niekoľkými otvára-
cími segmentmi. V strednom trakte zabezpe-
čujú prísun svetla okrem dvoch presklených 
stien aj lodžie prístupné z podest. Vertikálne 
komunikačné jadro tvorí schodiskový priestor 
s centrálne umiestneným výťahom v zrkad-
le hlavného schodiska v otvorenej výťahovej 
šachte, od schodiska oddelenej múrikom s pr-
votným oceľovým pletivom. Do kabíny výťa-
hu sa vchádza cez portál, ktorý bol pôvodne 
drevený, s presklenými kazetami, vďaka čomu 
prenikalo viac svetla aj do priestorov hlavnej 

podesty. V Avione sa nachádzajú dva typy 
vnútorných komunikačných priestorov. V blo-
koch C, D, E, F so vstupmi z Floriánskeho 
nám. (C, D) a Odborárskeho nám. (E, F) je 
rovnaká dispozícia, plocha aj typ trojramen-
ného schodiska s osobným výťahom, ale na-
vzájom sú zrkadlovo otočené. Druhý typ 
spoločných vnútorných priestorov s dvojra-
menným schodiskom a mezanínmi sa nachá-
dza v blokoch stredného traktu so vstupmi 
z Amerického nám. (A) a Májkovej ul. (B). 

STAVEBNO-TECHNICKÝ ASPEKT 
INTERIÉRU A GENIUS LOCI
 „Bývanie [...] znamená niečo viac ako iba 
‚úkryt‘. Zahŕňa aj to, že priestory, v ktorých sa 
život odohráva, sú ‚miestami‘ v pravom zmysle 
slova. ‚Miesto‘ je priestor, ktorý má jasne urče-
ný charakter. [...] Architektúra značí zviditeľňo-
vanie genia loci a úlohou architekta je vytvárať 
miesta naplnené významom a tak pomáhať člo-
veku bývať.“36 

Obytná časť viacfunkčného bytového kom-
plexu Avion pozostáva okrem súkromných 
interiérov bytov aj zo spoločných priesto-
rov všetkých obyvateľov, ktorými sú predo-
všetkým vstupné a komunikačné interiéry. 
Súčasťou architektonického konceptu vnútor-
ných priestorov bytového komplexu nebolo 
vnútorné zariadenie, ako napríklad pri mest-
ských vilách, kde sa stretávame s komplex-
ným návrhom vrátane zariadenia interiéru, 
alebo tiež pri návrhoch malometrážnych by-
tov, ktoré často obsahovali vstavané nábytko-
vé prvky. Preto nositeľom charakteristických 
čŕt interiérov Avionu je základný architekto-
nický priestor, určený architektonickou sta-
vebnou štruktúrou. Stavebné konštrukcie, ich 
jednotlivé prvky a materiály ohraničujúce 
a vytvárajúce vnútorný priestor súhrnne nazý-
vame stavebným interiérom. Vo vertikálnom 
smere priestor vymedzujú alebo delia steny 
s otvormi – oknami a dverami, výrazným ver-
tikálnym prvkom sú stĺpy. V horizontálnom 
smere vymedzujú vnútorný priestor podlahy 
a stropy. Dopĺňajú ich ďalšie prvky, nevyhnut-
né z funkčno-prevádzkového hľadiska, ako sú 
komunikácie, technické vybavenie a prvky na 
rozhraní interiéru a exteriéru37. 

Základom kvality interiérov je architekto-
nická kompozícia priestorov, ktorej pravidlá 
sa formulovali dlhodobým štúdiom harmonic-
kých vzťahov jej prvkov. Východiskom je pou-
žitý konštrukčný systém, z ktorého vyplývajú 

Robili ste v byte nejaké dispozičné zmeny  
(napr. presuny dvier alebo priečok)? 
47 odpovedí

Zachovali ste v byte pôvodnévyužitie 
jednotlivých miestností (napr. zachovanie 
samostatnej kuchyne, zachovanie špajze, 
využitie haly...)? 
50 odpovedí

 áno
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najdôležitejšie charakteristiky vnútorných 
priestorov – tvar, dimenzie a proporcie. 
Proporcionalitu jednotlivých častí interiéru 
vnímame ako jeden systém, prenikajúci celým 
objektom. Tieto základné priestorové charak-
teristiky sú ďalej podporené materiálnosťou. 
Celkový dojem, získaný z priestoru, udávajú 
povrchové materiály pôsobiace plošne – povr-
chová úprava stien, stropov a podláh, na vní-
manie farebnosti má priamy vplyv osvetlenie 
interiéru. Postupne si všímame ďalšie detaily 
interiéru – remeselné detaily, farebné akcenty 
a pod. Fyzická či materiálna stránka priesto-
rov síce neposkytuje celú odpoveď na otáz-
ku, prečo sa v niektorých priestoroch cítime 
príjemne, vnímame ich zvláštnu atmosféru 
a sú niečím viac ako len „štyrmi stenami“, ale 
prostredníctvom základných kvalitatívnych 
činiteľov, ako je tvar, dimenzie, proporcie, 
materiál, svetlo, farba, ktoré sú kvantifiko-
vateľné, dokážeme priestor charakterizovať. 
(graf → 5)

Výrazným charakteristickým prvkom avi-
onskych bytov na južnom a západnom náro-
ží je masívny nosný stĺp kruhového prierezu 
v priestore rohovej miestnosti. Okrem okien 
a interiérových dverí sa interiéry vyznačova-
li prvkami technického vybavenia ako sanita, 
radiátory a koncové body elektroinštalácií. 
Pomocou manipulácie s celkovou kapacitou 
priestoru, umiestňovaním špecifických prv-
kov a povrchovými úpravami architekt dosia-
hol želanú náplň priestoru, jeho atmosféru 
a charakter miesta.38 

V prípade architektonického objektu s pa-
miatkovou hodnotou, akým je bytový kom-
plex Avion, je mimoriadne významným či-
niteľom ovplyvňujúcim genia loci autenticita 
interiérov.

Počas celého obdobia jeho existencie sa 
z rôznych dôvodov, napr. bežnej prevádzko-
vej údržby, technického zastarania infraštruk-
túry alebo len zjednodušenia či zlacnenia 
údržby v spoločných priestoroch, zasahovalo 

do všetkých častí v bytoch najčastejšie pri 
výmene užívateľov. Tieto zásahy, zastrešené 
pojmom „bežnej údržby“, sa realizujú do-
dnes, často bez dohľadu architekta, dokon-
ca posledné významné zásahy do autenticity 
spoločných vnútorných priestorov boli vyko-
nané na základe architektonického projektu, 
keď zaniklo niekoľko zachovaných prvkov 
stavebného interiéru a boli nahradené no-
votvarmi. Ak sa však stratia všetky pôvodné 
prvky charakteristické pre dané priestory, 
zanikne stavebný interiér, z architektúry osta-
ne len vonkajšia kulisa. Preto prvým krokom 
na zachovanie výnimočnej atmosféry Avionu 
je zmapovanie a zadokumentovanie zachova-
ných autentických prvkov interiérov a identi-
fikácia charakteristických prvkov stavebného 
interiéru a technického vybavenia v súčasnos-
ti. Prehľad doterajších výsledkov výskumu je 
uvedený v nasledujúcich obrázkoch. (→ ?, 2, 
3) 

SPOLOČNÉ PRIESTORY 
Vstupné priestory tvorí vstupná brána s pred-
loženým stupňom a zádverím – vstupným 
vestibulom. Exteriérový kamenný predlože-
ný stupeň bol nahradený novým, s dvoma 
vypieskovanými nápismi AVION, ktoré sa na 
pôvodnom stupni nenachádzali39. Pôvodná 
vstupná dvojkrídlová brána z oceľového rámu 
okrovej farby a z piatich presklených a jed-
ného plného segmentu bola pri rekonštruk-
cii v roku 2003 nahradená novou hliníkovou 
bránou, tvarovo inšpirovanou pôvodnou, so 
sivým povrchom a presklenými všetkými šies-
timi dielmi. Vyrovnávacie schodisko v zádverí 
sa zachovalo s prvotným terazzovým povr-
chom, rovnakým ako na hlavnom schodisku. 
Kyvné dvojkrídlové segmentované drevené 
dvere s presklením, tvoriace uzáver vstupnej 
haly, sa zachovali v pôvodnom stave, no ori-
ginálne úchytky boli pri rekonštrukcii nahra-
dené novými z nehrdzavejúcej ocele, materiá-
lovo korešpondujúcimi s novonavrhnutými 

Akým dojmom na vás vplývajú  
spoločné priestory schodiska? 
50 odpovedí

Ako na vás pôsobí rozmanitosť (rôzna farba a typ) pôvodne 
rovnakých dverí do jednotlivých bytov na schodisku? 
49 odpovedí

 príjmeným dojmom a prečo?  
(napr. čistota, denné svetlo)

 spoločné priestory schodiska  
vnímam neutrálne (prečo?)

 nepríjemným dojmom, snažím sa tieto 
priestory čo najrýchlejšie opustiť (prečo?)

 nejednotnosť vnímam ako rušivý prvok
 nejednostnosť mi neprekáža
 nikdy som si to hlbšie neuvedomil/a, 

nevšimol/a
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3  Interiér zádveria, blok A, súčasný stav. 
Zmena proporcionality zrealizovaním nových 
spustených podhľadov, ktoré znížili svetlú 
výšku priestorov a prekryli pôvodné stavebno-
architektonické detaily. Výrazná zmena materiálnosti 
a farebnosti vstupných a komunikačných 
priestorov – výmena pôvodnej kameninovej dlažby 
za materiálovo, proporcionálne aj farebne odlišný 
typ dlažby a umiestnenie nových poštových schránok 
a zábradlia z nehrdzavejúcej ocele.  
Foto: Adam Tóth, 2019

4  Priestor schodiska s otvorenou výťahovou šachtou 
a kabínou, blok A, súčasný stav a vizualizácia. 

5  Pôvodná drevená kazetová kabína výťahu – opláštená 
dubovou dyhou, so zasklením sklom s fazetami 
a s posuvnou drevenou mrežou. Prísun svetla na 
schodisko zabezpečovala stena tvorená oceľovým 
rámom okrovej farby s jednoduchým zasklením.  
Foto a vizualizácia: Adam Tóth, 2019 

ALFA_4_2019.indd   33ALFA_4_2019.indd   33 01/06/2020   10:5801/06/2020   10:58



NAVRHOVANIE AKO VÝSKUM

34 ALFA 4 / 2019

poštovými schránkami a zábradlím z nehr-
dzavejúcej ocele, umiestnenými vo vestibule. 
Proporcionalita priestorov zádverí sa zmenila 
znížením svetlej výšky osadením sadrokartó-
nových podhľadov. Podhľady prekrývajú nové 
elektrické rozvody, ale aj pôvodné fabióny, 
prisadené stropné svietidlá sú na prízemí na-
hradené svietidlami zapustenými v podhľade. 
(→ 3)

Základom kompozície komunikačných 
priestorov v Avione je umiestnenie otvorenej 
šachty osobného výťahu do zrkadla, z dnešné-
ho pohľadu veľkoryso dimenzovaného scho-
diska. Od schodiska šachtu oddeľuje len me-
ter vysoký múrik ukončený dubovou doskou 
a do výšky dvoch metrov pôvodným oceľovým 
pletivom, vďaka čomu priestor schodiska 
vnímame ako jednotný. Na rozdiel od súčas-
ného štandardného umiestňovania výťahov 

do uzavretej šachty, oddelenej od priestoru 
schodiska, komunikačné jadro v Avione pô-
sobí priestranným a vzdušným dojmom.(→ 
4, 5) Takýto kompozičný princíp je charak-
teristický pre medzivojnovú modernu a po-
dobne ho použili napríklad v priestoroch 
prezidentskej rezidencie v Prahe architekti 
Plečnik (1926) a Rothmayer (1935)40. Vnem 
vzdušnosti a ľahkosti umocňuje výdatné pria-
me osvetlenie vďaka priebežnému presklené-
mu pásu obvodovej steny. V prízemnej časti 
komunikačných priestorov prišlo k najväčším 
zmenám po roku 2003, keď správa komple-
xu pristúpila k revitalizácii vstupných pries-
torov 41. Pôvodnú kameninovú šachovnicovú 
dlažbu v smotanovej a bordovej farbe nahra-
dila gresová dlažba v sivých odtieňoch, pô-
vodný terazzový povrch schodísk ostal za-
chovaný. Svetlú výšku priestorov znížili nové 

6  Portál výťahu, blok A, súčasný stav a vizualizácia.

7  Pôvodný drevený kazetový portál, opláštený dubovou 
dyhou, so zasklenou hornou časťou. V súčasnosti 
ho nahradil hrubo pozváraný oceľový plech portálu 
a oceľové dvere s modrým náterom a úzkym 
okienkom.  
Foto a vizualizácia: Adam Tóth, 2019
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sadrokartónové podhľady, prekrývajúce de-
tail fabiónu. Vápennú omietku s drsnejšou 
štruktúrou na stenách prekryla jemná sadrová 
stierka, biela farba stien podporuje prejasne-
nie priestoru. Olejový náter stien z povojno-
vého obdobia odstránili.

V súčasnosti najviac zmeneným interiéro-
vým prvkom je dominantný prvok priestoro-
vej kompozície – osobný výťah. Portál výťahu 
aj výťahová kabína sa počas existencie obytné-
ho komplexu menili niekoľkokrát. Zo spomí-
naného filmu je zrejmé, že k týmto zmenám 
prišlo po roku 1965, na záberoch ešte môže-
me vidieť pôvodný stav výťahu. 

Prvotný portál bol drevený kazetový, opláš-
tený dubovou dyhou, so zasklenou hornou 
časťou a výťahová kabína v rovnakom materiá-
lovom vyhotovení: drevo a sklo, s posuvnou 
drevenou mrežou. Z pôvodného výťahu ostali 

zachované konzoly vodiacej koľajnice, vodia-
ce koľajnice výťahu a stropné kotviace prvky 
a viditeľné stopy po niekdajších portáloch vý-
ťahu. Prvotné materiálové vyhotovenie výťahu 
premyslene ladilo s ďalšími použitými mate-
riálmi. V súčasnosti ho nahradil hrubo pozvá-
raný oceľový plech portálu, siahajúci v stred-
nej časti po strop, a štandardizované oceľové 
dvere modrej farby s vertikálnym okienkom 
(→ 6,7). 

Zachované schodiskové stupne sú z prefab-
rikovaného terazza, na vonkajšej schodnici 
je monolitické terazzo brúsené na stavbe. Zo 
zábradlí na vonkajšej strane schodísk sa za-
chovali len oceľové časti, na strane výťahovej 
šachty pôvodné držadlá odstránili a nahradili 
novodobými, hruškovitého prierezu na oceľo-
vých konzolkách. Pletivo oddeľujúce šachtu je 
na trojramennom schodisku osadené z troch 

8  Prvé poschodie, hlavná podesta, blok A, 
súčasný stav a vizualizácia. 

9  Na fotografii môžeme vidieť zachované pôvodné 
dvere do bytu a na lodžiu. Pôvodný sokel 
tmavohnedej farby nahradil nový sivej farby. Prvotná 
terazzová podlaha ostala zachovaná. Z výťahovej 
šachty sa zachoval niekdajší múrik s parapetnou 
doskou a oceľovým pletivom, ktorého farba sa 
zmenila z okrovej na sivú. Z podesty boli odstránené 
dva radiátory a pribudli elektrické a plynové hodiny.  
Foto a vizualizácia: Adam Tóth, 2019 
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strán, na dvojramennom len na dvoch proti-
ľahlých stranách. Prísun denného svetla do 
schodiskového priestoru zabezpečuje presk-
lená obvodová stena stúpajúca od prízemia až 
po najvyššie podlažie popri strednom rame-
ne trojramenného schodiska (bloky C, D, E, 
F) alebo po obidvoch stranách medzipodesty 
(bloky A, B). Z dôvodu veľkých tepelných strát 
a poškodenia materiálu boli originálne oceľo-
vé rámy s jednoduchým zasklením nahrade-
né novou tvarovo podobnou hliníkovou kon-
štrukciou so zdvojeným sklom. Zachované 
ostali všetky pôvodné drevené dvojité dvoj-
krídlové dvere, v hornej časti presklené, ve-
dúce na spoločné lodžie v komunikačných 
priestoroch blokov A a B. (→ 8, 9) Nové sadro-
kartónové podhľady pribudli len v priestoroch 
prízemia, v komunikačnom priestore vyšších 
podlaží sa vizuálne uplatňujú aj nosné zvislé 
a vodorovné konštrukčné prvky a architekto-
nický detail – fabión. Z pôvodných vstupných 
dverí do bytov sa zachovala iba časť, obyva-
telia ich priebežne menia za bežne dostup-
né bezpečnostné dvere. (graf → 6) Pri mno-
hých týchto výmenách nešlo iba o nahradenie 
dverového krídla, ale aj o výmenu zárubne 
a úpravu veľkosti dverového otvoru. Vzácne 
sa našli aj príklady vhodného riešenia – úp-
rava prvotných dverí z vnútornej strany ale-
bo tvarová kópia niekdajších dverí. Z ďalších 
prvkov sa ojedinele v týchto priestoroch ešte 

nachádzajú mriežky vetrania na kúpeľni, štít-
ky s číslom bytu, priezory, kľučky a dverové 
hmatníky a presvetľovacie okná do kúpeľní.

BYTOVÉ PRIESTORY
Výskum bytových priestorov sťažuje veľká 
rezervovanosť avionskych obyvateľov, ktorí 
si strážia svoje súkromné teritórium, preto 
sme sa doteraz dostali len do vyše desiatky 
domácností. Informácie o prvkoch stavebné-
ho interiéru a technického vybavenia máme 
od správy SVB a z výsledkov dotazníkové-
ho prieskumu. Na základe týchto informácií 
môžeme usudzovať, že v bytových priesto-
roch ostali v pomerne veľkej miere zachova-
né nasledujúce interiérové prvky: vnútorné 
dvere v bytoch uviedlo 94 %, pôvodné kova-
nia 92 %, parkety 90 %, liatinové radiátory 
90 %, liate terazzo 36 % respondentov. V pia-
tich odpovediach sa vyskytli ešte tieto prvky: 
merač tepla na kúrení, xylolitová liata pod-
laha v kuchyni, vetracia mriežka a presvet-
ľovacie okno; nik neuviedol, že nemá v byte 
nijaký pôvodný prvok. Podobne ako v spoloč-
ných priestoroch, aj v bytových priestoroch 
sa zachovali fabióny, pôvodnú cementovú 
omietku niekde nahradil jemný sadrový štuk. 
Pôvodný povrchový náter sa takmer po deväť-
desiatich rokoch z pochopiteľných dôvodov 
v bytoch nezachoval, podľa vyjadrení pamät-
níkov sa v čase vzniku používali kombinácie 

10  Pôdorys prízemia, 1932. 
Výkres z pôvodnej projektovej 
dokumentácie s vyznačenými vstupnými 
a komunikačnými priestormi.
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11  Podlaha podesty, schodov, kúpeľne, WC, 
kuchyne, komory a špajze : liate terrazzo, 
lem po obvode vytvorený terrazzom s 
menšou zrnitosťou. Foto: Adam Tóth, 2019

12  Podlaha izieb - dubové parkety – rybinový vzor, 
rozmer 45 x 300 mm. Foto: Adam Tóth, 2019

13  Pôvodná vstupná brána: oceľový rám (farba okrová), 
sklo priehľadné s fazetou.  
Zdroj: film Smrť prichádza v daždi, 1965 

14  Pôvodné kyvné dvere: dubový masív, sklo priehľadné 
s fazetou, mosadzné držadlá a pánty.  
Zdroj: film Smrť prichádza v daždi, 1965 
Pôvodné kyvné dvere: nahradené držadlá a pánty 
s nehrdzavejúcej ocele. Foto: Adam Tóth, 2019

15  Pôvodná zasklená stena: oceľový rám (farba 
okrová), priehľadné sklo.  
Zdroj: film Smrť prichádza v daždi, 1965 

16  Pôvodný portál výťahu: pravdepodobne latovka, 
dubový masív, dubová dyha, sklo priehľadné s 
fazetou. Zdroj: film Smrť prichádza v daždi, 1965 

Súčasný portál výťahu: oceľový plech, farba 
šedá, modrá. Foto: Adam Tóth, 2019

Súčasná vstupná brána: hliníkový rám – sivá 
farba, bezpečnostné sklo. Foto: Adam Tóth, 2019

Súčasný presklená stena: hliníkový rám – 
sivá farba, sklo. Foto: Adam Tóth, 2019
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jednofarebných stien a/alebo biele steny. 
Neskôr, v 50. a 60. rokoch, boli v móde val-
čekové vzory a v 70. rokoch papierové tapety. 
V Avione neboli v bytoch navrhnuté vstavané 
zariaďovacie prvky, zariadenie si obyvatelia 
riešili individuálne. 

ZÁVER 
Kvalita priestorov a ich nadčasovosť spočíva-
la vo vyváženej architektonickej kompozícii, 
vyváženej mierke a proporciách priestorov 
a navzájom ladiacich materiáloch, vzbudzujú-
cich pocity harmónie, výnimočnej atmosféry. 
V priebehu 90. rokov zanikli niektoré auten-
tické prvky, či už pre morálne, alebo fyzické 
opotrebovanie, a nemá význam nahrádzať 
ich kópiami. Úlohou do budúcnosti je také 
zaobchádzanie s vnútornými priestormi, či 
už bytovými, alebo spoločnými, ktoré uchová 
charakteristické autentické prvky a interiér 
dotvorí súčasnými prvkami, tak aby ostala za-
chovaná hlavná hodnota interiérov – charak-
ter miesta. Domnievame sa, že návrh budú-
cej obnovy by sa mal približovať pôvodnému 
riešeniu v čase vzniku stavby, pričom bude 

potrebné rešpektovať aj súčasné štandardy 
a normy. Nové riešenie prvkov, pri zachova-
ní princípov prvotného dizajnu, sa dotkne 
najmä materiálov portálu a výťahovej kabíny, 
ktoré musia z hľadiska požiarnej bezpečnos-
ti a bezpečnosti prevádzky výťahu vyhovovať 
súčasnej legislatíve. Za najdôležitejší aspekt 
problému z hľadiska interiérového dizajnu 
považujeme zosúladenie prístupu k bytovému 
komplexu ako pamiatkovému objektu a súčas-
ných štandardov kvalitného bývania. 

Štúdia nadväzuje na multidisciplinárny 
výskumný projekt IDENTITA – spoločná 
platforma dizajnu, architektúry 
a spoločenských vied slovenskej Agentúry pre 
výskum a vývoj. Vďaka patrí aj doc. Ing. arch. 
Andrei Urlandovej, PhD., vedúcej Laboratória 
farby za konzultáciu postupu, výber metódy 
a realizáciu meraní fragmentov dochovaných 
farieb povrchov. 

17  Pôvodná výťahová kabína, mreža výťahu: 
pravdepodobne latovka, dubová dyha, sklo 
priehľadné, dubový masív, zrkadlo. 
Zdroj: film Smrť prichádza v daždi, 1965 
Súčasná výťahová kabína: pravdepodobne 
drevotriesková doska, bukový melamin, 
sklo, zrkadlo. Foto: Adam Tóth, 2019

18  Pôvodné vstupné dvere do bytov: drevený masív, 
farba slonová kosť, zárubňa okrová. 
Súčasné vstupné dvere do bytov: čiastočne 
zachované, väčšinou však vymenené za bezpečnostné 
dvere rôzneho typu. Foto: Adam Tóth, 2019

19  Pôvodné dvere na loggiu z podesty: dvojité drevené 
dvere – farba biela, sklo priehľadné. 
Súčasné dvere na loggiu: drevené eurookno, 
farba biela, dvojité sklo. Foto: Adam Tóth, 2019
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