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ÚVOD 

V článku upozorňujeme na súčasné problémy klasických 

cintorínov vo svetových metropolách a zameriavame sa na 

smerovanie ich ďalšieho vývoja. Prezentujeme štyri futuristické 

návrhy cintorínov a akcentujeme ich previazanosť s kultúrnym 

prostredím. Vízie pohrebnej architektúry budúcnosti 

prezentujeme v kontexte niekoľkých svetových miest a s tým 

súvisiacich problémov klasických cintorínov, príslušnej kultúry, 

náboženstva, ako aj odlišného vnímania života a smrti. Vízie 

pohrebnej architektúry budúcnosti ukazujú, že aj vďaka aplikácii 

nových architektonických koncepcií môžu cintoríny v 

budúcnosti zostať plnohodnotnou súčasťou miest, pozitívne 

dotvárať ich vzhľad a rešpektovať ich špecifickosť. Z aspektu 

architektonických vízií cintorín už nie je iba priestorom 

posledného odpočinku zosnulých, ale aj miestom otvoreným 

pre celú spoločnosť. Futuristické návrhy cintorínov vytvárajú 

kultivované, kultúrne prostredie s jedinečným architektonickým 

výrazom, objektom harmonicky zasadeným do okolia. Architekti 

sa usilujú skĺbiť pochmúrny obsah cintorínov s novými 

kapacitnými, priestorovými, funkčnými a estetickými 

požiadavkami. Pohrebná architektúra skrýva veľké 

konceptuálne možnosti. Poskytuje ideálne podmienky na 

tvorivé zmýšľanie. Futuristické návrhy cintorínov budúcnosti 

vyjadrujú hľadanie nových možností, jednu z ciest ďalšieho 

smerovania kultúrneho vývoja cintorínov. Architektonické 

štruktúry cintorínov sú odpoveďou na existujúce problémy 

cintorínskej kultúry. Ambíciou článku je otvoriť diskusiu na danú 

tému a zvýšiť záujem o uvedenú problematiku. 

SÚČASNÝ STAV CINTORÍNOV V MESTÁCH  

Za posledných päťdesiat rokov prešli dnešné mestá výraznými 

zmenami. Keďže značne vzrástol najmä záujem o bývanie v 

mestských a prímestských štruktúrach, ktoré poskytujú lepšie 

životné podmienky a pracovné príležitosti, markantne stúpol aj 

počet obyvateľov miest. Kým na začiatku 19. storočia bolo 

známe iba jedno mesto s počtom obyvateľov prevyšujúcim 

milión, dnes sú ich stovky. Zhruba každé z 35 miest má vyše 

päť miliónov obyvateľov a približne každé z 20 mega-miest má 

vyše desať miliónov obyvateľov. Nachádzame sa na prahu 

novej reality, v ktorej sa viac než polovica ľudskej populácie 

sústreďuje v mestách. S nárastom mestskej populácie sa, 

prirodzene, zvyšuje aj počet zosnulých. Jedným zo základných 

problémov súčasných cintorínov je teda nedostatok miest na 

pochovávanie. Budúcnosť nám kladie aj otázku, či dokážeme 
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zabezpečiť dostatok miest pre zosnulých a akým spôsobom sa 

mestské cintoríny vyrovnajú s nárastom počtu nebožtíkov. 

Doriešenie tohto problému v podmienkach svetových, 

európskych veľkomiest je jednou z výziev 21. storočia. Ak sa 

touto otázkou nebudeme zaoberať už teraz, v budúcnosti 

nebude vo svetových metropolách dostatok miest na 

pochovávanie miliónov nebožtíkov, najmä v dôsledku ďalšieho 

rastu populácie a migrácie obyvateľstva do miest. Spôsob, 

akým sa mestské aglomerácie vyrovnajú s nárastom počtu 

nebožtíkov, sa stane rozhodujúcim faktorom ďalšieho vývoja 

cintorínov a pohrebnej architektúry budúcnosti.  

Súčasné mestá charakterizuje i výstavba nových komerčných 

zón, rezidenčných komplexov, vedecko-technických parkov a 

podnikateľských centier, ktoré sa koncentrujú najmä v 

centrálnych častiach miest. Tieto funkcie vytláčajú z 

vnútromestských oblastí zóny menej atraktívne pre komerčný 

priestor, pričom do úzadia sa dostávajú aj areály cintorínov. 

Niektoré funkcie, napríklad administratíva a služby, sa dnes 

posilňujú na úkor pietnej funkcie, ktorá sa postupne oslabuje. 

Jedným zo základných súčasných problémov cintorínov je ich 

vytláčanie na hranice alebo za hranice miest, pričom sa 

zhoršuje ich dostupnosť aj spoločenské povedomie o nich. 

Doriešenie tohto problému sa stáva ďalšou z výziev do 

budúcnosti. Ak chceme, aby cintoríny naďalej ostali súčasťou 

vnútromestských priestorov, zrejme sa budú musieť 

intenzifikovať.  

Existujúce cintoríny dnes reprezentujú skôr urbanistické a 

krajinné ako architektonické štruktúry. Zapojenie architektúry do 

formovania pohrebných areálov sa v priebehu období menilo. 

Niekedy architektúra na význame získavala, inokedy strácala. 

Cintoríny a krematóriá, ktoré boli v posledných desaťročiach 

vytvorené ako štandardná architektúra „slabého výrazu“, môžu 

vyvolávať v ľuďoch zmiešané pocity až odmietanie a odpor. 

Nezanedbateľným, ba priam kľúčovým faktorom pri tvorbe 

cintorínov a krematórií, je práve kvalita samotnej architektúry. 

Estetická a funkčná architektúra, architektúra rešpektujúca 

okolie, má na človeka istý psychologický vplyv, a ten býva 

často rozhodujúci. Jedným zo základných problémov 

súčasných cintorínov je ich neprimeraný, neestetický vzhľad. 

Vzniká tak otázka, či dokážeme odstrániť tieto zaužívané 

negatívne asociácie pohrebnej architektúry mestských 

cintorínov a krematórií, aj otázka, akým spôsobom umocnia 

mestské cintoríny kvalitu prezentácie svojho celkového výrazu. 

Doriešenie tohto problému je ďalšou z výziev do budúcnosti. 

FUTURISTICKÉ NÁVRHY CINTORÍNOV, VÍZIE POHREBNEJ 

ARCHITEKTÚRY BUDÚCNOSTI 

Aké druhy priestorov, objektov a tvarov môžu vlastne 

predstavovať cintoríny? Úplne nový pohľad na danú 

problematiku prinášajú futuristické koncepcie cintorínov, vízie 

pohrebnej architektúry budúcnosti, ktoré rozširujú limity 

hmotovo-priestorového riešenia súčasných cintorínov, zvyšujú 

požadovanú intenzitu využitia územia a zároveň umocňujú 

prezentáciu ich celkového architektonického výrazu, sú teda 

odpoveďou na základné problémy klasických cintorínov. Autori 

vízií pohrebnej architektúry budúcnosti experimentujú nielen s 

mierkou, objemom, hmotou či s výškou, ale aj s novými 

technológiami a materiálmi. V uvedenom novo sa profilujúcom 

smerovaní pohrebnej architektúry sa cintoríny vnímajú ako 

sofistikované architektonické štruktúry, ktoré generujú priestor, 

vytvárajú príjemné, charakteristické a neopakovateľné 

prostredie, sú miestom inovácií a rozvojových civilizačných 

impulzov. Vybrané futuristické návrhy cintorínov a vízie 

pohrebnej architektúry budúcnosti charakterizujú inovatívne 

prístupy chápané ako kultúrno-architektonický, funkčno-

prevádzkový, hmotovo-priestorový a konštrukčno-materiálový 

experiment. 

VERTIKÁLNY CINTORÍN 

Vychádzajúc z toho, že štruktúru a obraz moderných miest 

charakterizujú predovšetkým výškové budovy, vzniká reálna 

možnosť využiť potenciál vertikálneho rozmeru aj v rámci 

budúcnosti cintorínov. V čase, keď mestá bojujú s nedostatkom 

stavebných pozemkov v centrálnych mestských polohách s 

nedostatkom miest na pochovávanie, predstavujú vertikálne 

cintoríny jedno z možných riešení spomínaných problémov. 

Futuristické návrhy vertikálnych cintorínov pružne reagujú na 

trend stavania výškových budov. Sú koncipované tak, aby 

zaberali minimálnu zastavanú plochu, generovali priestor, 

umocnili celkový architektonický výraz a integrovali ďalšie 

mestotvorné funkcie. Vertikálne cintoríny so vzdušnou 

futuristickou podobou sa s prihliadnutím na lokálne špecifiká a 

kultúrne tradície vybranej oblasti dajú postaviť takmer 

kdekoľvek. 

Kladom vertikálneho cintorína je predovšetkým to, že zaberá 

minimálnu zastavanú plochu a skutočnú úžitkovú plochu 

transformuje do rozsiahleho nadzemného komplexu, čím 

efektívne využíva daný priestor a zároveň zvyšuje svoju 

kapacitu. Umožňuje koncentrovať veľké množstvo hrobových, 

urnových jednotiek. Jeho výstavba je ekonomicky výhodná. 

Vertikálny cintorín má prestížne umiestnenie vzhľadom na 

situovanie vo vnútorných mestských zónach. Predovšetkým je 

však dobre dostupný pre obyvateľov mesta. Vertikálny cintorín 

zapadá do prostredia metropoly, ak je kvalitne architektonicky 

navrhnutý a v zodpovedajúcom prostredí dobre vyzerá. 

Zápory vertikálneho cintorína spočívajú najmä v tom, že 

výškové budovy všeobecne, vertikálne cintoríny nevynímajúc, 

sú citlivé na bezpečnostné riziká, ako sú napríklad požiare, 

zemetrasenia alebo iné formy prírodných katastrof. Ďalším 

nedostatkom je ich vysoká energetická náročnosť. 

FUTURISTICKÝ NÁVRH VERTIKÁLNEHO CINTORÍNA „THE 

LAST HOUSE“  

Autorom futuristického návrhu vertikálneho cintorína „The Last 

House“ je architekt Kim Chan-joong, ktorý predstavil svoju 

originálnu víziu pohrebnej architektúry budúcnosti v roku 2006 

na Bienále architektúry v Benátkach. 

Myšlienka 

Soul, pre ktorý bol futuristický návrh vertikálneho cintorína „The 

Last House“ koncipovaný, sa čoraz väčšmi zaľudňuje. So 

zvyšujúcim sa počtom obyvateľov narastá aj intenzita 
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pochovávania zosnulých. V súčasnosti sa mesto snaží vyriešiť 

nedostatok miest na pochovávanie preferovaním kremácií. 

Aktuálne sa v Soule spaľuje viac ako päťdesiat percent tiel. 

Predpokladá sa, že tento trend bude pokračovať a podiel 

kremácií v blízkej budúcnosti prekročí sedemdesiat percent. A 

hoci sú krematóriá intenzívnejšou formou cintorínov a dokážu 

prijať oveľa väčší počet zosnulých než tradičné cintoríny, aj ich 

areály sú dnes z väčšej časti zaplnené a nemajú dosť miest na 

to, aby uspokojili tento nárast urnových hrobov. A nevznikajú 

ani nové, pretože nikto nechce vidieť krematórium postavené 

vo svojom susedstve [1]. 

 

Obrázok 1: Model „The Last House“  

Zdroj: KIM CHAN-JOONG: Venice Biennale Exhibition : The Last 

House [online]. 2006. [cit. 2011-03-25]. Dostupné na internete: 

<http://nsystemlab.com/04-projects/04-public-09.htm> 

Autor sa usiluje návrhom vyriešiť narastajúce priestorové aj 

estetické požiadavky na cintoríny v Soule. Futuristický návrh 

vertikálneho cintorína „The Last House“ predstavuje osobité 

riešenie týchto požiadaviek. Ide totiž o sofistikovanú obdobu 

urnovej steny, ktorá maximálne využíva minimálnu plochu. 

Architekt sa sústreďuje na to, aby pomohol odstrániť zaužívaný 

„odpor“ ku krematóriám, ktoré boli v minulosti v meste 

vytvorené ako štandardná architektúra. Tento „odpor“ rieši 

jednak z významovej stránky, no hlavne z tej vizuálnej. Využíva 

pritom aj moderné technické prvky. Kim Chan-joong vyhlasuje, 

že „ak krematóriá nezmenia svoju formu, budú stále vnímané s 

odporom“ [2], preto spája súčasné spôsoby pochovávania s 

modernou futuristickou architektúrou a prístupmi. Architekt si 

myslí, že treba začať hľadať nové formy pohrebných štruktúr, 

ktoré v budúcnosti nahradia tie dnešné, zväčša už 

nevyhovujúce požiadavkám. 

Inšpirácia 

Architekt Kim Chan-joong pri tvorbe svojho návrhu vychádzal 

zo štúdie štruktúry mrežovcov [3], ktorými sa inšpiroval [4]. 

Kompozícia 

Kompozícia návrhu odráža priestorové aj estetické požiadavky 

a reaguje na ne tvarom, konštrukciou a technickým vybavením. 

Návrh vertikálneho cintorína „The Last House“ má špecifický 

výraz. Vyhýba sa rovným líniám a pravým uhlom. Naopak, 

smeruje k voľným tvarom v podobe kriviek a zaoblení. 

Základom kompozície tohto projektu je jeho celková štruktúra. 

Architektonický výraz je ladený dynamicky. Táto dynamizácia 

figúry reflektuje fakt, že stavba sa stáva objektom záujmu 

verejnosti. Kompozícia fasád je vyvážená. Všetky sú riešené 

jednotnými výrazovými prostriedkami. Dominantný je hlavný 

vstup s tvarovo zaujímavou markízou, ktorý je „grafickým“ 

pokračovaním architektonického výrazu celkovej stavby. 

Môžeme povedať, že architektonickú „tvár“ objektu 

charakterizuje čitateľnosť a harmonické proporcie.  

Funkcia 

Cintorín, „veža“ vysoká stodesať metrov, je navrhnutá tak, aby 

zabezpečila dostatok priestoru na pohrebné účely vzhľadom na 

narastajúce požiadavky. Môže dosiahnuť kapacitu až približne 

päť miliónov urnových jednotiek [5]. Ako základný prínos 

prezentovaného návrhu vnímame jeho priestorotvornosť. 

Rozloženie hmoty totiž maximálne využíva minimálnu plochu. 

Koncepcia návrhu je riešená tak, aby topologicky odlíšila 

priestor každého urnového hrobu, ktorý sa nachádza v 

cintoríne, napriek ich vysokej hustote. Preto sú urnové jednotky 

umiestnené medzi oceľovými rámami základnej konštrukcie [6]. 

Pôdorys návrhu je usporiadaný do kruhu. Vertikálny cintorín 

„The Last House“ má tri vstupy – jeden hlavný a dva vedľajšie. 

Ťažiskový priestor objektu tvorí átrium, ktoré opticky spája 

„jednotlivé podlažia“ do jedinečného priestorového celku. 

Stavba je miestom zaujímavých optických kontaktov, vnemov a 

zážitkov. Vhodne zvolenou koncepciou sa dosiahlo funkčné, 

esteticky a výrazovo účinné plnohodnotné mestské prostredie.  

Konštrukcia 

Základnú konštrukciu vertikálneho cintorína „The Last House“ 

tvorí osemnásť trojrozmerných oceľových konštrukčných 

blokov, ktoré sú prepojené, zviazané šiestimi plošinami, na 

ktorých môžu ľudia premýšľať, rozjímať alebo sa jednoducho 

kochať mestskou scenériou. Konštrukcia sa skladá zo sériovo 

vyrobených prefabrikovaných oceľových dielov [7]. Autor 

využíva systém, ktorý spája výhodu technicky dokonalej výroby 

jednotlivých dielov v továrni s rýchlou a jednoduchou montážou 

na stavbe. Trojrozmerné oceľové konštrukčné bloky sú uložené 

cikcakovito, aby sa čo najefektívnejšie využil daný priestor [8]. 

Na základe podrobného štúdia dostupných podkladov môžeme 

konštatovať, že základnú jednotku konštrukcie tvorí 

trojrozmerný diel v tvare Y, pričom jeden blok vytvárajú dva 

navzájom opačne otočené diely v tvare Y, ktoré do seba 

zapadajú. Do výšky sú na seba naskladané vždy tri bloky. 
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Pôdorysne sú usporiadané do kruhu po šesť blokov, pričom 

každý druhý diel v tvare Y je otočený o stoosemdesiat stupňov. 

Konštrukčný systém tak optimálne rozkladá svoju hmotnosť a 

priečne sily.  

Steny medzi oceľovými rámami sa vyformujú postupným 

pribúdaním urnových hrobov. Architekt konštatuje, že 

„konštrukcia veže tak bude vystužená prirodzeným spôsobom“ 

[9]. Spočiatku teda bude stáť iba ako kostra. Jej vzhľad sa 

bude postupne meniť podľa toho, ako sa bude priebežne 

zapĺňať s urnovými hrobmi [10]. Jednotlivé urnové jednotky 

majú tvar gule. Umiestnené sú v „pavučine“ vonkajšieho plášťa. 

Transport, prepravu pozostalých a návštevníkov zabezpečujú 

panoramatické kapsulové výťahy. Cieľavedome komponovaná 

konštrukcia návrhu vertikálneho cintorína „The Last House“ 

obohacuje mestské prostredie, robí objekt nevšedným a 

zaujímavým. 

Technické prvky 

Návrh počíta s využitím solárnych článkov, ktoré môžu vytvárať 

vlastnú energiu, umiestnených z vonkajšej strany konštrukcie. 

Vertikálny cintorín môžeme vnímať aj ako „zelenú elektráreň“, 

ktorá je zdrojom čistej energie, prospešná svojmu pozitívnemu 

potenciálu a obrazu. Vďaka solárnym článkom na povrchu 

urnových jednotiek vertikálny cintorín už nie je iba miestom 

posledného odpočinku zosnulých, ale novým druhom 

architektonickej štruktúry, ktorá vyrába pre mesto čistú energiu 

[11]. Oceňujeme, že autor Kim Chan-joong nekládol dôraz len 

na výzor, a dôležitú úlohu zohrala aj ekológia. 

Dnešný zaužívaný princíp „kvetinovej pocty“ v návrhu nahrádza 

princíp „svetelnej pocty“. Pozostalí tak nebudú musieť nosiť 

svojim príbuzným kvety, stačí, ak im pomocou mobilného 

telefónu „zapália“ svetlo. Každý urnový hrob má pridelené 

telefónne číslo. Vždy keď ho niekto z príbuzných vytočí, na veži 

bude žiariť malé svetlo v rámci konkrétnej urnovej jednotky 

[12]. Pozitívne hodnotíme snahu autora dotvoriť projekt nielen z 

hľadiska makro vzťahov, ale aj z hľadiska mikro vzťahov. 

 

 

 

Obrázok 2: Konštrukčné bloky „The Last House“ 

Zdroj: KIM CHAN-JOONG: Venice Biennale Exhibition : The Last 

House [online]. 2006. [cit. 2011-03-25]. Dostupné na internete: 

<http://nsystemlab.com/04-projects/04-public-09.htm> 

 

Obrázok 3: Model 3D „The Last House“ 

Zdroj: KIM CHAN-JOONG: 0703-C3 Korea : Urban Shrine in 

Metropolis, Seoul [online]. 2007. [cit. 2011-03-25]. Dostupné na 

internete: <http://nsystemlab.com/05-pub/0703-c3.htm> 

 

Obrázok 4: Model 3D „The Last House“ 

Zdroj: KIM CHAN-JOONG: 0703-C3 Korea : Urban Shrine in 

Metropolis, Seoul [online]. 2007. [cit. 2011-03-25]. Dostupné na 

internete: <http://nsystemlab.com/05-pub/0703-c3.htm> 

 

Obrázok 5: Technické prvky „The Last House“ 

Zdroj: KIM CHAN-JOONG: 0703-C3 Korea : Urban Shrine in 

Metropolis, Seoul [online]. 2007. [cit. 2011-03-25]. Dostupné na 

internete: <http://nsystemlab.com/05-pub/0703-c3.htm> 

 

Obrázok 6: Vizualizácia „The Last House“ 

Zdroj: KIM CHAN-JOONG: Venice Biennale Exhibition : The Last 

House [online]. 2006. [cit. 2011-03-25]. Dostupné na internete: 

<http://nsystemlab.com/04-projects/04-public-09.htm>. 
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PODZEMNÝ CINTORÍN 

Ďalšou z možností, nad ktorou sa možno zamyslieť v rámci 

budúcnosti cintorínov, je využitie priestoru pod zemou. 

Podzemný cintorín sa dá postaviť na voľnej parcele alebo ako 

rozšírenie existujúceho areálu určeného primárne na pohrebné 

účely. Inou možnosťou je využitie potenciálu podzemných 

priestorov staníc metra, ktoré sa nachádzajú v blízkosti 

cintorínov. Metro je povinnou súčasťou väčšiny svetových 

metropol. Futuristické koncepcie podzemných cintorínov, vízie 

pohrebnej architektúry budúcnosti, reflektujú zaujímavé 

filozofické aj praktické východiská, sú príkladom invenčnej 

integrácie novovznikajúcich cintorínov do mestského života. 

Koncepciu podzemného cintorína možno s ohľadom na 

vhodnosť geologického podložia uplatniť v rôznych svetových 

metropolách. 

Výhodou podzemného cintorína je, že šetrí priestor. Môže 

siahať niekoľko desiatok až stoviek metrov pod zemský povrch, 

môže byť koncipovaný vertikálne alebo horizontálne. Kladom je 

i to, že zapadá do prostredia a nenarušuje existujúcu 

panorámu, respektíve siluetu mesta. Záporom podzemného 

cintorína sú niektoré bezpečnostné riziká, napríklad požiare. 

Hlavným problémom je predovšetkým zabezpečenie 

optimálneho vetrania, prípadne osvetlenia. 

FUTURISTICKÝ NÁVRH PODZEMNÉHO CINTORÍNA 

„METRO PÈRE LACHAISE“ 

Futuristický návrh podzemného cintorína „Metro Père Lachaise“ 

pre Paríž vytvorila v rámci ateliéru interiérovej tvorby študentka 

architektúry z Monash University Zaiga Padoms.  

 

Obrázok 7: Pôdorys „Metro Père Lachaise“ 

Zdroj: PADOMS, Z.: Interior Architecture 2008 [online]. 2008. [cit. 2011-

08-03]. Dostupné na internete: <http://www.zaiga.com.au/page2.html> 

Myšlienka  

Cintorín Père Lachaise, na ktorý sa autorka zamerala, je 

najväčším cintorínom v Paríži, miesto posledného odpočinku tu 

našlo mnoho známych osobností. Jeho ďalšie rozšírenie je 

však dnes vyčerpané striktným limitom hustej zástavby všade 

naokolo. Do pozornosti Zaigy Padoms sa v tejto súvislosti 

dostáva parížske metro. V tesnej blízkosti cintorína Père 

Lachaise totiž nájdeme hneď dve stanice. Stanica metra 

Philippe Auguste je situovaná vedľa hlavného vstupu, zatiaľ čo 

stanica metra Père Lachaise sa nachádza 500 metrov od 

bočného vstupu. Podľa návrhu autorky sa môže historický 

cintorín Père Lachaise v Paríži rozvíjať už len jedným smerom, 

do hĺbky.  

V návrhu sa stretávajú dva priestory, aby vytvorili novú 

koexistenciu. Ich neočakávané spojenie reaguje na narastajúci 

problém nedostatku miest na pochovávanie v meste v 21. 

storočí a upozorňuje na voľný priestor pod zemou v rámci 

staníc metra v blízkosti existujúcich cintorínov. Priľahlý cintorín 

sa koncepčne rozširuje smerom do zeme. Pretína existujúcu 

podzemnú infraštruktúru mesta a komunikuje s ňou [13]. 

Futuristický návrh podzemného cintorína „Metro Père Lachaise“ 

ukazuje prestavbu pôvodnej stanice metra. „Prestavaná stanica 

sa adaptuje na nové okolnosti a otvára možnosti na… zmeny“ 

[14]. Stanica metra už nie je iba miestom príchodov, krátkych či 

dlhších zdržaní a odchodov tisícov pasažierov. Koncept 

študentky architektúry spája pôvodnú funkciu s novou. 

Rozvojom myšlienky stanice metra vrátane pridania novej 

funkcie vznikne nový mestský pohrebný priestor. Návrh sa 

kombináciou viacerých moderných prvkov mobilnej kultúrnej 

spoločnosti snaží o zaistenie miesta pre novo vznikajúce 

cintoríny v rámci centra mesta cestou zlúčenia dvoch 

diametrálne odlišných funkcií.  

Inšpirácia 

Výraz priestoru podzemného cintorína inšpirovali katakomby 

[15], pričom ho charakterizujú tak rozvoľnené dlhé chodby, ako 

aj úzke slepé uličky [16]. 

Kompozícia 

Návrh podzemného cintorína v rámci stanice metra predstavuje 

jedinečný akcent a originálnu vstupnú bránu do parížskeho 

historického cintorína Père Lachaise. Futuristický návrh „Metro 

Père Lachaise“ vystupuje ako symbol prepojenia a zjednotenia 

starého a nového. Dominantným kompozičným aj estetickým 

prvkom návrhu stanice metra je zvlnený strop pripomínajúci 

more alebo piesočné duny, ktorý vizuálne zjednocuje nový 

dopravný uzol a vytvára tak príjemný priestor. Stropný systém 

navrhla študentka v rámci komplexnej geometrie s použitím 

opakovania a symetrie. 

Funkcia 

Návrh „Metro Père Lachaise“ nie je len modernou stanicou 

metra, či cintorínom, ale najmä impozantným komplexom, ktorý 

spája dve celkom odlišné oblasti. Objekt nefunguje iba ako 

dopravný uzol alebo iba ako cintorín, ale ako polyfunkčné 

centrum. V podzemí je vyčlenený priestor na prepravné účely, 

stanicu metra, ako aj na pohrebné účely, cintorín. 

V stanici sa krížia dve trasy metra, linka 2 a 3. Urnové steny sa 

rozprestierajú okolo priestoru stanice [17]. Vertikálne 

komunikácie umožňujú plynulé spojenie s povrchom. Súčasťou 

návrhu je veľká hala pre cestujúcich. Všetky priestory sú 

vybavené dizajnovými sedadlami, príjemným osvetlením a 

cestovnými informačnými systémami. Návštevníkovi sa pri 
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zostupe odkrývajú podzemné stupne. Tmavé podzemné časti 

rozjasňuje prirodzené svetlo. „Slnečné svetlo prerušuje tlmený 

priestor kolumbária“ [18]. Umelé osvetlenie zohráva dôležitú 

úlohu v najtmavších zónach. Študentka vo futuristickom návrhu 

podzemného cintorína „Metro Père Lachaise“ veľmi efektívne 

využila svetlo ako súčasť architektonického konceptu a dôležitý 

element dotvorenia celkovej atmosféry. Vnútorné priestory 

„Metra Père Lachaise“ sa členia na dve zóny, dopravnú a 

pohrebnú. Prvá zóna je určená na transportné plochy. V druhej 

zóne sú plochy na pochovávanie. 

Zóna stanice 

„Rozvrhnutie stanice metra využíva existujúce umiestnenie 

vchodu a východu, no klaustrofobické priestory nahradili 

rozsiahle otvorené plochy“ [19]. Oceňujeme, že navrhnutý 

priestor je veľkoryso priestranný. Doprava v rámci stanice a 

presuny pasažierov môžu vďaka tomuto riešeniu prebiehať 

prehľadnejšie. Rozbočka, priestor križovatky dvoch tratí metra, 

slúži na prestupy, zdržiavanie a rozhodovanie o smere. 

Staničnú halu charakterizujú skosené steny, ktoré nabádajú na 

usadenie, čím sa uvoľní priestor vyhradený na presun 

pasažierov. Priame povrchové osvetlenie, zriedka používané v 

podzemných priestoroch, navrhla študentka aj v tejto zóne [20]. 

Zóna cintorína 

Cintorín zahŕňa dvestosedemdesiat metrov urnových stien s 

výklenkami. Celková využiteľná kapacita je vyše dvetisíc 

urnových jednotiek. Niky môžu byť obsadené individuálne, v 

skupinách alebo v pároch podľa požiadavky. Urnová nádoba 

zaberá polovicu bronzového puzdra celého urnového miesta, 

vďaka čomu zostáva priestor aj na kvety a iné pripomienky. 

Sklené panely na zadnej stene urnových miest osvetľujú daný 

priestor, postupným obsadzovaním a zapĺňaním jednotlivých 

výklenkov sa osvetlenie redukuje. Súčasťou podzemného 

cintorína sú aj priestory na obrady ako súčasť pochovávania, 

priestory na oddych a rozjímanie pozostalých [21]. 

Konštrukcia 

Výklenky sú navrhnuté ako prázdne betónové formy, až kým sa 

neobsadia. Potom sa do betónovej schránky vsadí bronzové 

puzdro [22]. Konštrukčné riešenie zabezpečuje, aby denné 

svetlo prenikalo do inak tmavých podzemných priestorov v čo 

najväčšej možnej miere. Strop jednej z nástupných hál navrhla 

študentka Zaiga Padoms ako vlnu, inde sú ploché stropy s 

mriežkovým podhľadom. Návrh počíta aj s možnosťou ďalšieho 

rozšírenia priestoru cintorína, hlbšie do zeme. Smerom dole by 

sa zároveň predĺžili aj existujúce svetlíky, čím by sa zachoval 

ucelený charakter súčasného návrhu [23]. 

Technické prvky 

„Farebné osvetlenie v podlahe usmerňuje používateľov cez 

priestor k ich cieľu“ [24]. V dlažbe nástupíšť a komunikácií sú 

tzv. svetelné stopy, ktoré sa farebne líšia a dopĺňajú rozlíšenie 

na modré a zelené pásmo. Zelené pásmo je vyhradené jednej 

trase metra a modré druhej. Zámerom dvojfarebného 

osvetlenia je umožniť cestujúcim rýchlu orientáciu v areáli. 

Myšlienku hodnotíme pozitívne. 

 

Obrázok 8: Vizualizácia „Metro Père Lachaise“ 

Zdroj: PADOMS, Z.: Interior Architecture 2008 [online]. 2008. [cit. 2011-

08-03]. Dostupné na internete: <http://www.zaiga.com.au/page2.html> 

 

Obrázok 9: Vizualizácia „Metro Père Lachaise“ 

Zdroj: PADOMS, Z.: Interior Architecture 2008 [online]. 2008. [cit. 2011-

08-03]. Dostupné na internete: <http://www.zaiga.com.au/page2.html> 

 

Obrázok 10: Vizualizácia „Metro Père Lachaise“ 

Zdroj: PADOMS, Z.: Interior Architecture 2008 [online]. 2008. [cit. 2011-

08-03]. Dostupné na internete: <http://www.zaiga.com.au/page2.html> 

 

Obrázok 11: Vizualizácia „Metro Père Lachaise“ 

Zdroj: PADOMS, Z.: Interior Architecture 2008 [online]. 2008. [cit. 2011-

08-03]. Dostupné na internete: <http://www.zaiga.com.au/page2.html> 

Urna je umiestnená vnútri bronzového puzdra a počas obradu 

pochovávania sa automaticky posúva po celej dĺžke steny na 

určené miesto [25]. Na stenách stanice metra je navrhnutých 
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niekoľko videoprojekcií s možnosťou obmieňania obrazov podľa 

potreby a obrazoviek s informáciami o príchodoch a odchodoch 

súprav metra. 

 

Obrázok 12: Vizualizácia „Metro Père Lachaise“ 

Zdroj: PADOMS, Z.: Interior Architecture 2008 [online]. 2008. [cit. 2011-

08-03]. Dostupné na internete: <http://www.zaiga.com.au/page2.html> 

PLÁVAJÚCI CINTORÍN 

Mnohé zo súčasných miest sa nachádzajú na pobreží oceánov, 

morí alebo nimi preteká veľtok, rieka. More, rieka sú v podstate 

najväčšou voľnou plochou v meste. Skrývajú obrovský 

potenciál ako súčasť mestského verejného priestoru. Viaceré 

doteraz nedocenené pobrežia morí a nábrežia riek vo 

svetových metropolách sa čoraz väčšmi dostávajú do 

pozornosti ich obyvateľov. Z bariéry sa menia na miesta 

stretnutí, z periférie záujmu sa presúvajú do centra diania v 

meste. More je spravidla otvorená plocha „lícujúca“ pobrežie v 

pozadí s výraznou siluetou mesta. Pobrežie mora je pútavou 

súčasťou verejného mestského života. Rieka je v podstate 

voľný priestor tiahnuci sa naprieč celou mestskou štruktúrou. 

Jej zátoky, kanály, polostrovy a ostrovy vytvárajú v meste 

pôsobivú scenériu. Nábrežie rieky je zvyčajne plocha s 

najmenšou hustotou zastavanosti. Vychádzajúc z uvedených 

predpokladov neprekvapuje uvažovanie o alternatíve využitia 

spomínaného priestoru, priestoru s obrovským potenciálom 

rozvoja a aktívneho zapojenia do mestského života aj v rámci 

budúcnosti cintorínov. Plávajúce cintoríny predstavujú jedno z 

možných riešení základných problémov súčasných cintorínov. 

Sú koncipované tak, aby zabezpečili dostatočnú kapacitu na 

pochovávanie, zapadli do prostredia a ponúkali rozmanité 

služby. Plávajúce cintoríny sú vlastne obdobou iných 

plávajúcich prevádzok na vode, ako sú hausbóty, botely, rôzne 

galérie, hudobné kluby, diskotéky, plavárne a podobne. 

Myšlienka pochovávania na mori alebo na rieke prezentuje 

neformálny uvoľnený prístup otvorený inovatívnym riešeniam. 

Plávajúci cintorín sa môže stať súčasťou pulzujúceho morského 

prístavu či nábrežia rieky ktoréhokoľvek mesta. Túto myšlienku 

možno s prihliadnutím na lokálne špecifiká a kultúrne tradície 

aplikovať v rôznych oblastiach. 

Jednou z výhod je, že plávajúci cintorín sa nachádza v 

atraktívnom prírodnom prostredí na vode a zároveň v meste. 

Samotný cintorín je zaujímavý mestský priestor poskytujúci 

zážitok z pohľadových prepojení na mesto a obraz krajiny. 

Plávajúci cintorín je samostatná štvrť s nezameniteľným 

architektonickým výrazom, integrovaným mestským prvkom, 

ktorý dáva obyvateľom možnosť využiť dané prostredie v celej 

jeho kultúrnej diverzite. Kladom plávajúceho cintorína je okrem 

iného to, že je mobilný a schopný prepravovať sa po mori či po 

rieke na rôzne miesta. Môže kotviť vo viacerých prístavoch po 

celej dĺžke pobrežia mora, nábrežia rieky, čím sa stáva ľahko a 

jednoducho dostupným pre všetkých obyvateľov mesta. 

Plávajúci cintorín poskytuje aj zaujímavé výhľady na okolie, 

vytvára príjemné polochránené miesto v priamej spätosti s 

vodnou hladinou, formuje miesto na stretávanie rodinných 

príslušníkov, priateľov a návštevníkov. Je polyfunkčným 

verejným priestorom. Architektúra plávajúceho cintorína a jeho 

celkový výraz môžu vytvárať zaujímavú scenériu, ktorá spestrí 

panoramatický výhľad na more alebo na rieku. 

Zápory takéhoto cintorína vidíme v tom, že plávajúce objekty vo 

všeobecnosti, plávajúce cintoríny nevynímajúc, sú mimoriadne 

citlivé na bezpečnostné riziká, ako sú požiare, zemetrasenia, 

vlny cunami a podobne. 

FUTURISTICKÝ NÁVRH PLÁVAJÚCEHO CINTORÍNA 

„COLUMBARIUM AT SEA“ 

Autorom futuristického návrhu plávajúceho cintorína 

„Columbarium at Sea“ je architekt Tin Shun But. 

 

Obrázok 13: Vizualizácia „Columbarium at Sea“ 

Zdroj: ADITI, J.: A floating cemetery for the departed in Hong Kong 

[online]. 2010. [cit. 2012-08-16]. Dostupné na internete: 

<http://www.designbuzz.com/entry/a-floating-cemetery-for-the-

departed-in-hong-kong/> 

Myšlienka 

V Hongkongu, pre ktorý bol futuristický návrh „Columbarium at 

Sea“ koncipovaný, je dnes už veľmi ťažké nájsť si miesto 

posledného odpočinku. Vzhľadom na nedostatok hrobových 

miest na tradičných cintorínoch a ich rastúcu cenu stúpol v 



ALFA   3/2020 

20 
 

metropole počet kremácií. Situácia je taká kritická, že drvivá 

väčšina, až 90 % obyvateľstva, v súčasnosti uprednostní 

spopolnenie. Mesto tak bude musieť v ďalších desiatich rokoch 

vytvoriť miesto zhruba na 400 000 urnových jednotiek [26]. 

Autor Tin Shun But sa na základe alarmujúceho úbytku pôdy a 

nedostatku voľných plôch v mestách zameral na hľadanie, 

respektíve vytvorenie „celkom nového“ priestoru na 

pochovávanie. „Mojou víziou je vytvoriť alternatívu, ktorá 

poskytne zosnulým potrebný priestor a zmierni následky 

urbanizácie“ [27]. Autor navrhol inovatívny druh cintorína, 

sofistikovanú obdobu urnovej steny situovanej na vode, ktorá je 

v súlade s čínskou tradíciou [28], pravidlami feng šuej [29]. 

Plávajúci cintorín „Columbarium at Sea“ je v návrhu zakotvený 

v prístave, čo je aktuálne zanedbaná oblasť s potenciálom stať 

sa revitalizovaným verejným mestským priestorom. 

Inšpirácia 

„Plavba pozostalých z pevniny na cintorín symbolizuje 

transformáciu ľudského tela na popol“ [30]. „Columbarium at 

Sea“ je podľa autora miestom kolektívnych spomienok. Duše 

milovaných zosnulých necháva odpočívať v pokoji medzi 

horizontom a podkladom oceánu. Plávajúci cintorín oslavuje 

životy tých, ktorí sú na ňom pochovaní alebo roztrúsení v mori 

[31]. 

Kompozícia 

Základom kompozície futuristického návrhu plávajúceho 

cintorína „Columbarium at Sea“ je hmota, ktorá primerane 

zapadá do prostredia. Ústredným motívom architektonického 

konceptu je umocnenie jedinečného vizuálneho kontaktu 

miesta s okolím. Riešenie objektu je založené na otvorenosti a 

vzdušnosti, čo spríjemňuje prostredie celého areálu. 

Futuristický návrh plávajúceho cintorína charakterizuje jemné 

zaoblenie a použitie kriviek, vyznačuje sa jednotnou 

farebnosťou exteriérových aj interiérových prvkov. Celý priestor 

charakterizuje jedna veľká mierne zakrivená biela plocha. Vo 

výsledku dynamicky pôsobiaca hmota korešponduje so 

živelnosťou mora. Najvýraznejším prvkom hmoty je „prasklina“, 

dvojposchodový foyer prebiehajúci prostriedkom objektu, ktorý 

rozdeľuje cintorín na dve časti. Obe strany sa otvárajú do okolia 

a poskytujú výhľad pozdĺž celého objektu. Návrh, viac než 

dostatočne presýtený denným svetlom, so zaobleným 

exteriérom a interiérom pôsobí vzdušným dojmom. Hlavným 

kompozičným princípom je horizontálna línia celého objektu. V 

danom návrhu tak dominuje horizontalita nad vertikalitou. 

Základnú hmotu ďalej akcentujú rôzne veľké nepravidelne 

rozmiestnené svetlíky v tvare elipsy. Návrh ako celok pôsobí 

kompaktne, je tvarovo jasne definovaný a charakterizuje ho 

čitateľnosť a harmonické proporcie. 

Funkcia 

Návrh spája viacero funkcií. Okrem základnej, čiže 

zabezpečenia priestoru na pochovávanie, ponúka možnosť 

odpočinku pre pozostalých a ostatných návštevníkov. Cintorín 

vytvára zaujímavý verejný mestský priestor poskytujúci zážitok 

z pohľadových prepojení na mesto a okolie. V rámci objektu je 

navrhnutá aj kaviareň. Architektonický koncept nezabúda ani 

na uplatnenie zelene, ktorá ho vhodne dopĺňa. Autor stavil na 

prevádzkovú jednoduchosť a prehľadnosť celého areálu. Objekt 

funguje ako jeden celok. 

„Columbarium at Sea“ má dve nadzemné podlažia, dve 

výškové úrovne a to prvé nadzemné podlažie (dolnú palubu) a 

druhé nadzemné podlažie (hornú palubu). Vrchné podlažie je 

ustúpené z oboch strán. Plávajúci cintorín má dve prístupové 

móla, dva vstupy. Hlavný vstup je umiestnený centrálne na 

začiatku pozdĺžnej osi objektu a vedľajší je situovaný na boku. 

Hlavný vstup vytvára jedinečnú vstupnú bránu do areálu, 

vyznačuje sa reprezentatívnym dizajnom s použitím kvalitných 

prírodných materiálov. Naň nadväzuje hlavná komunikácia, 

ktorá sa tiahne stredom celého objektu. Pôdorys má 

nepravidelný organický tvar. Väčšiu časť plochy zaberajú 

urnové jednotky, situované na oboch podlažiach, zapustené do 

podlahy alebo uložené v urnových stenách. Urnové miesta v 

podlahe v tvare osemuholníka kopírujú jemné krivky. Každý 

hrob má pamätnú plaketu, ktorá slúži aj ako nosič textovej 

informácie o pochovaných. Maximalizáciu nových miest 

dosahuje autor vhodným rozmiestnením a pravidelným rastrom. 

Interiér charakterizuje otvorenosť. Nie je to klasický štvorsten, 

ale pásovitá elipsovitá variácia, ktorá slúži jednak ako lavička s 

výhľadom na okolie, jednak ako rampa na bezbariérový pohyb, 

ale predovšetkým ako urnová stena. Súčasťou pôdorysu je päť 

samostatných svetlíkov v tvare elipsy s otvoreným výhľadom na 

oblohu. Na konci plávajúceho cintorína sa nachádza vysunutý 

mostík, z ktorého môžu pozostalí rozsypať popol svojich 

zosnulých do mora. 

 

Obrázok 14: Vizualizácia dolnej paluby „Columbarium at Sea“ 

Zdroj: ADITI, J.: A floating cemetery for the departed in Hong Kong 

[online]. 2010. [cit. 2012-08-16]. Dostupné na internete: 

<http://www.designbuzz.com/entry/a-floating-cemetery-for-the-

departed-in-hong-kong/> 

 

Obrázok 15: Vizualizácia hornej paluby „Columbarium at Sea“ 

Zdroj: ADITI, J.: A floating cemetery for the departed in Hong Kong 

[online]. 2010. [cit. 2012-08-16]. Dostupné na internete: 

<http://www.designbuzz.com/entry/a-floating-cemetery-for-the-

departed-in-hong-kong/> 



ALFA   3/2020 

21 
 

 

Obrázok 16: Vizualizácia hlavného vstupu „Columbarium at Sea“ 

Zdroj: ADITI, J.: A floating cemetery for the departed in Hong Kong 

[online]. 2010. [cit. 2012-08-16]. Dostupné na internete: 

<http://www.designbuzz.com/entry/a-floating-cemetery-for-the-

departed-in-hong-kong/> 

 

Obrázok 17: Vizualizácia urnovej steny „Columbarium at Sea“ 

Zdroj: ADITI, J.: A floating cemetery for the departed in Hong Kong 

[online]. 2010. [cit. 2012-08-16]. Dostupné na internete: 

<http://www.designbuzz.com/entry/a-floating-cemetery-for-the-

departed-in-hong-kong/> 

 

Obrázok 18: Vizualizácia „Columbarium at Sea“ 

Zdroj: ADITI, J.: A floating cemetery for the departed in Hong Kong 

[online]. 2010. [cit. 2012-08-16]. Dostupné na internete: 

<http://www.designbuzz.com/entry/a-floating-cemetery-for-the-

departed-in-hong-kong/> 

Konštrukcia 

Konštrukciu plávajúceho cintorína chápeme ako dve oceľové 

plató umiestnené nad sebou, spojené zvislými konštrukciami. 

Spodnú palubu presvetľuje päť svetlíkov v tvare elipsy. 

Komunikačne zabezpečujú objekt schodiská aj rampy, ktoré 

umožňujú bezbariérový prístup. Oba prvky využívajú moderné 

estetické a technické vlastnosti. Pôdorysné riešenie je vysoko 

účelné a zároveň veľmi pôsobivé. V architektonickom vyjadrení 

dominuje skôr monomateriálnosť. Vo farebnosti objektu 

prevažuje biela farba. Pri stvárnení fasády vstupnej časti 

zohráva hlavnú úlohu lesklý čierny obkladový materiál, v ktorom 

sú „vyleptané“ mená zosnulých. Dopravu pozostalých a 

návštevníkov z pevniny na cintorín a opačne zabezpečujú lode. 

Technické prvky 

Niektoré časti plávajúceho cintorína je možné variovať 

pomocou ľahkých posuvných stien, ktoré umožňujú priestor v 

rôznej miere uzatvoriť, otvoriť alebo prepojiť. 

ZELENÝ CINTORÍN 

V mestách sa ustavične zvyšuje hustota zástavby a postupne 

vytláča zelené plochy. Zeleň je však dôležitým mestotvorným a 

osviežujúcim elementom. Každá snaha vniesť do mesta o 

trochu viac prírody je vítaná. Vytvárať nové plochy vegetácie v 

zastavaných oblastiach je však veľmi náročné. Futuristické 

návrhy zelených cintorínov sú súčasťou myšlienky regenerácie 

mestského prostredia s príspevkom k biologickej rozmanitosti 

bez toho, aby sa rozširovalo územie mesta. Zelený cintorín sa 

môže stať súčasťou ktorejkoľvek metropoly. Túto myšlienku 

možno aplikovať v rôznych oblastiach, hlavne v miernom 

podnebnom pásme. 

Kladom zeleného cintorína je, že pozdvihuje kvalitu mestského 

prostredia. Zeleň pomáha kontrolovať a regulovať teplotu a 

vlhkosť v budove. Rastliny sú schopné tieniť vnútorné priestory 

a produkujú kyslík. Zeleň je ekologickým, ale aj estetickým 

prvkom stavby. Prostredníctvom inteligentných technológií je 

možné poskytnúť budove zariadenia, ktoré významne znížia 

prevádzkové náklady. Budova účinne využíva slnečnú energiu, 

dažďovú vodu a pod., čím sa redukuje negatívny vplyv na 

životné prostredie. Hlavným problémom je potreba špičkovej 

technológie, materiálov a veľká počiatočná investícia. 

FUTURISTICKÝ NÁVRH ZELENÉHO CINTORÍNA „MOKSHA 

TOWER“ 

Autorkami futuristického návrhu zeleného cintorína „Moksha 

Tower“ sú architektky Fu YaLin a Lin IhSuan, ktoré vytvorili 

svoju víziu pohrebnej architektúry budúcnosti pod vedením 

profesora Antonyho Wooda v rámci ateliérovej tvorby pod 

názvom „The Remaking of Mumbai II“ [32] na Illinois Institute of 

Technology. Návrh, ako aj celý ateliér, od začiatku podporovali 

svetové organizácie „Council on Tall Buildings and Urban 

Habitat“ [33] v Chicagu a „Remaking of Mumbai Federation“ 

[34] v Bombaji [35]. 

Myšlienka 

Fu Yalin a Lin Ihsuan sa spoločne s ďalšími študentmi ateliéru 

a profesorom Antonym Woodom koncom januára a začiatkom 

februára 2010 zúčastnili na exkurzii v Bombaji. „Dvanásť 

študentov architektúry […] a ja sme sa vydali z bielej 

zamrznutej krajiny, akou je Chicago v januári, do zhluku farieb, 

zvukov a vôní, akým je Bombaj počas celého roku“ [36]. 

Študenti dva týždne spoznávali mesto, mestskú štvrť C-Ward, 

skúmali a analyzovali miesto zadania. „Pokúsili sme sa určiť, 

ktoré nové typy alternatívnych výškových budov by mohli 

prispieť k zlepšeniu kvality mestského prostredia“ [37]. Zároveň 

spoznali indických študentov architektúry, s ktorými mali 

možnosť spolupracovať. Prostredníctvom ich skúseností sa 

oboznámili s indickou kultúrou a architektúrou [38]. 
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Smrť sa v Indii považuje za jednu z najdôležitejších etáp celého 

ľudského života. V Bombaji, pre ktorý bol futuristický návrh 

zeleného cintorína „Moksha Tower“ koncipovaný, sa 

v súčasnosti prejavuje snaha zlepšiť priestorovú kvalitu 

bývania, zriedka sa však riešia otázky týkajúce sa 

zaobchádzania s mŕtvymi [39]. „Horizontálna hustota Bombaja 

necháva malý priestor pre živých, nieto ešte pre mŕtvych“ [40]. 

Tradičné cintoríny zaberajú podstatnú plochu. „V meste ako 

Bombaj, kde je vzácny každý centimeter pôdy na každodenné 

užívanie a rekreáciu, je ironické, že cintoríny zaberajú dôležitý 

otvorený priestor práve v centre mesta, hoci ich využíva len 

malé množstvo návštevníkov“ [41]. Takýto cintorín aktuálne 

prilieha k zadanej situácii, miestu návrhu. Autori „Moksha 

Tower“ navrhujú včleniť existujúce hroby do nového cintorína 

[42]. „Radi by sme vytvorili výškový cintorín, aby sme uvoľnili 

zelený priestor pôvodného cintorína na rekreáciu“ [43]. 

Futuristický návrh zeleného cintorína „Moksha Tower“ 

vychádza z princípu prenesenia pohrebných plôch z 

horizontálnej polohy do vertikálnej s minimálnymi nárokmi na 

zastavanú plochu. 

Bombaj je križovatkou štyroch náboženstiev. „Skúmali sme štyri 

náboženské komunity – hinduistickú, moslimskú, kresťanskú a 

zoroastrickú – s cieľom spoznať ich vieru a pohrebné postupy. 

Niektoré z ich pohrebných zvyklostí nie sú účelné, preto sme sa 

pokúsili predstaviť si ich v moderných inovačných postupoch“ 

[44]. Pozitívne hodnotíme, že autori nepracujú len s jednou 

komunitou, no ideou je vytvoriť komplex cintorína pre všetkých 

v Bombaji. 

 

Obrázok 19: Vizualizácia „Moksha Tower“ 

Zdroj: YALIN, F.: Moksha Tower [online]. 2010. [cit. 2013-03-07]. 

Dostupné na internete: 

<http://archinect.com/people/project/22890512/moksha-

tower/22896515> 

Inšpirácia 

Futuristický návrh zeleného cintorína „Moksha Tower“ je 

jedným z prvých cintorínov tiahnucich sa vertikálne, so 

zelenými fasádami budovy medzi štyrmi oddelenými rohmi 

obiehajúcimi vnútro, stvárňujúcimi horizontálnu krajinu 

klasického cintorína otočenú o deväťdesiat stupňov [45]. 

Priečelie budovy formuje oceľová konštrukcia prerastená 

zeleňou, ktorá je základným ekologickým prvkom celej stavby. 

Kompozícia 

Kompozícia futuristického návrhu zeleného cintorína „Moksha 

Tower“ vychádza z jednoduchého pôsobenia hmoty kvádra. 

Rafinované uskočenie a zalomenie fasády uprostred, ktoré je 

funkčne previazané s vnútornou dispozíciou, vytvárajú jej 

dynamické členenie a charakteristický vzhľad návrhu. 

Jednoduché línie a krivky vnášajú do návrhu čistotu a výrazovú 

striedmosť. Objekt je symetricky koncipovaný na celú výšku 

okrem vstupnej markízy. Zeleň je súčasťou fasády a tvorí 

vizuálnu dominantu budovy. Kompozične najvýraznejším 

prvkom priečelia okrem vegetácie, ktorá je integrovaná do 

stavby po celej výške, je jemná línia zastrešenia vstupu. 

Základná hmota sa maximálne zredukovala na elementárne 

formy. 

 

 

 

Obrázok 20: Schéma „Moksha Tower“ 

Zdroj: YALIN, F.: Moksha Tower [online]. 2010. [cit. 2013-03-07]. 

Dostupné na internete: 

<http://archinect.com/people/project/22890512/moksha-

tower/22896515> 

 

Obrázok 21: Situácia „Moksha Tower“ 

Zdroj: YALIN, F.: Moksha Tower [online]. 2010. [cit. 2013-03-07]. 

Dostupné na internete: 

<http://archinect.com/people/project/22890512/moksha-

tower/22896515> 
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Obrázok 22: Pôdorysy „Moksha Tower“ 

Zdroj: YALIN, F.: Moksha Tower [online]. 2010. [cit. 2013-03-07]. 

Dostupné na internete: 

<http://archinect.com/people/project/22890512/moksha-

tower/22896515> 

 

Obrázok 23: Pôdorysy „Moksha Tower“ 

Zdroj: YALIN, F.: Moksha Tower [online]. 2010. [cit. 2013-03-07]. 

Dostupné na internete: 

<http://archinect.com/people/project/22890512/moksha-

tower/22896515> 

 

Obrázok 24: Fasáda „Moksha Tower“ 

Zdroj: YALIN, F.: Moksha Tower [online]. 2010. [cit. 2013-03-07]. 

Dostupné na internete: 

<http://archinect.com/people/project/22890512/moksha-

tower/22896515> 

Funkcia 

Futuristický návrh zeleného cintorína „Moksha Tower“ sa delí 

na štyri zóny podľa štyroch prevládajúcich vierovyznaní v 

Bombaji, berúc do úvahy ich charakteristické zvyky a rituály 

[46]. Zóny sú navrhnuté tak, aby ich bolo možné prevádzkovať 

so samostatnými funkčnými režimami. Prístupné sú cez 

oddelené výťahové jadrá [47]. Oceňujeme, že všetky štyri 

náboženské cintoríny na seba prirodzene nadväzujú a zároveň 

má každý dostatočný priestor na naplnenie vlastnej identity a 

autonómie. 

Skladové priestory a plochy určené na parkovanie sa 

nachádzajú pod úrovňou terénu na dvoch podzemných 

podlažiach. V parteri je budova otvorená, pokračuje do 

námestia, a tak vytvára príjemný vstup do objektu. Prvé 

podlažie je otvorené, prichádzajúci z vlaku si môžu skrátiť cestu 

zo stanice Marine Lines, môžu kráčať priamo cez parter objektu 

ako skratkou, zatiaľ čo deti z blízkeho sídliska sa tu môžu hrať 

[48] Pozitívne hodnotíme, že autori zapracovali do návrhu 

otvorený verejný priestor v parteri, ktorý možno prispôsobiť tak 

dennému používaniu, ako aj veľkolepým náboženským 

obradom. 

Hinduistická zóna  

„Napodobnili sme tradičný pohrebný postup hinduistov, ktorí 

vykonávajú slávnostnú kremáciu pozdĺž brehu rieky Gangy a 

potom vysypú popol do vody“ [49]. Hinduistický cintorín 

charakterizuje otvorený priestor tiahnuci sa niekoľkými 

podlažiami s mnohými voľne na seba nadväzujúcimi rampami 

rôznorodo rozmiestnenými v priestore. Dopĺňajú ho stromy, 

kríky a viaceré spaľovacie miesta. Podľa hinduistických 

pohrebných zvykov a rituálov môžu pozostalí po kremácii na 

prvom nadzemnom podlaží vysypať popol zosnulého do rieky, 

ktorá prestupuje parterom objektu a pokračuje von. Sieť rámp 

možno využiť pri procesii, odprevádzaní zosnulého na miesto 

spopolnenia. 

Moslimská zóna  

„Podľa islamského učenia by mal byť zosnulý pochovaný pod 

zem hneď, ako je to možné. Preto sme uprostred objektu 

navrhli nebeské záhrady“ [50]. V moslimskej zóne sú zosnulí 

pochovaní pod abstraktným terénom. Na tomto cintoríne môžu 

pozostalí použiť malé otvorené hydraulické plošiny a spustiť sa 

na nich pod úroveň nebeskej záhrady, aby si prehliadli hrobové 

jednotky [51]. Moslimský cintorín obsahuje celkovo tri 

abstraktné terény, pričom pod každým sa nachádzajú tri 

podlažia určené na pochovávanie. Všetky nebeské záhrady sú 

koncipované geometricky. V každej je symetricky 

rozmiestnených 48 stromov a fontány. Uprostred je situovaná 

otvorená mešita, v ktorej sa môže konať pohrebná modlitba. 

Kresťanská zóna  

„Pre kresťanov sme vytvorili sériu stúpajúcich rámp smerom k 

vrcholu, aby sme naznačili stúpanie k nebu, vzkriesenie“ [52]. V 

kresťanskej zóne sú zosnulí pochovaní nad abstraktným 

terénom. Urnové steny sú koncipované podľa vzoru európskych 

cintorínov [53]. Rampy spolu s urnovými stenami sú 

umiestnené po obvode objektu. Vedľa seba sú vždy tri rady 

urnových stien a medzi nimi dve rampy. 

Zoroastrická zóna  

Najevokujúcejšou, aj keď najmenšou zónou je tá pre komunitu 

vyznávajúcu zoroastrizmus. Nachádza sa na vrchu objektu 

cintorína „Moksha Tower“, kde podľa ich tradícií supy oberajú 

kosti mŕtvych v pohrebnej veži, čo je v tejto modernej dobe 

podporené indukovaným slnečným žiarením [54]. Časť rozlohy 

strechy tvorí vegetatívna vrstva. 
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Komplex cintorínov slúži predovšetkým na pochovávanie 

príslušníkov štyroch vierovyznaní, pričom každý má vlastný 

charakter. Niektoré poskytujú otvorený vzdušný priestor, iné sú 

uzavretejšie. Okrem hlavnej funkcie, ktorou je zabezpečenie 

priestoru na pochovávanie vo všetkých formách, plní objekt 

cintorína „Moksha Tower“ aj úlohu tvorcu mestského prostredia. 

Vnútorné priestory zahŕňajú charakteristické verejné zelené 

plochy, priestory na konanie pohrebov, kaplnky a technické 

priestory. Fasádu pokrýva množstvo zelene, ktorá poskytuje 

tieň a súkromie. „Moksha Tower“ svojou koncepciou prispieva k 

oživeniu oblasti a prezentovaná architektúra zároveň udáva tón 

plánovanej revitalizácie tejto štvrte. Oceňujeme, že objekt 

cintorína neslúži len jednej náboženskej komunite, ale stáva sa 

akýmsi majákom náboženskej tolerancie, pričom harmonicky 

spája cintorín s mestom a jeho obyvateľmi naprieč 

vierovyznaniami. 

Konštrukcia 

Komplex nesie dvanásť hlavných stĺpov. Spolu vytvárajú štyri 

jadrá v rohoch objektu, ktoré obsahujú dopravné výťahy a 

schodiská. Nosníky vysoké päť metrov spájajú stĺpy po obvode. 

Fasádu nesú mohutné trámy z ocele zavesené na stĺpoch, 

navrhnuté tak, aby tvarom aj neutrálnym náterom boli vizuálne 

maximálne diskrétne [55]. 

Futuristický návrh zeleného cintorína „Moksha Tower“ 

charakterizuje prepracovaný konštrukčný koncept. Nad 

jednoduchým štvorcovým pôdorysom sa týči vysoká veža s 

oceľovou konštrukciou. Jej vertikálna perforovaná oceľová 

fasáda prerastená zeleňou plynule prechádza z prvého 

podlažia do najvyššieho a elegantne tieni vnútro cintorína. 

Fasáda sa skladá zo šiestich vrstiev. Prvú tvorí základný 

oceľový rám, druhú zasklenie (len v niektorých častiach), tretiu 

vegetácia, štvrtú pletivový materiál, piatu prívod vody, 

respektíve zavlažovací systém a šiestu osvetlenie. 

Technické prvky 

Z množstva ekologických prvkov treba vyzdvihnúť najmä 

vegetáciu. „Do návrhu integrovali zeleň, aby vytvárala protiváhu 

zahrievaciemu ostrovnému efektu“ [56]. Rastliny chránia 

fasádu a strechu pred prehrievaním. Zelenú fasádu, ktorá 

pokrýva obrovskú plochu priečelia cintorína, charakterizuje 

dômyselný ekosystém so zavlažovaním. „Vysoké vegetačné 

steny majú dôležitý klimatický vplyv na objekt aj na mesto“ [57]. 

Zelená fasáda vytvára vlastnú mikroklímu a filtruje prachové 

častice. Rastliny pohlcujú oxid uhličitý, produkujú kyslík a 

chránia i vnútorný priestor cintorína pred akustickým 

znečistením. Pre ekologickú koncepciu budovy je podstatná 

okrem fasády aj strecha. V jej najvyššom bode sú inštalované 

solárne panely. Objekt svojou konštrukciou aktívne aj pasívne 

využíva solárnu energiu. Fasády sú riešené s ohľadom na 

možnosť jej pasívneho využitia, aktívne využitie solárnej 

technológie zaisťujú solárne panely v samotnej hornej 

konštrukcii cintorína. Návrh dokazuje, že koncept ekologických 

budov už dávno nie je doménou stavieb na bývanie a v 

budúcnosti by sa mohol stať štandardom aj v oblasti pohrebnej 

architektúry.  

ZÁVER 

Súčasné trendy prudkého nárastu obyvateľov miest, zvyšujúcej 

sa zastavanosti metropol a vytláčania cintorínov na okraj miest 

ovplyvňujú pohrebnú architektúru. Na výzvy spojené s týmito 

trendmi reagujú autori futuristických návrhov cintorínov a vízií 

pohrebnej architektúry budúcnosti rôznymi prístupmi. V článku 

sme predstavili štyri typy konceptov futuristických návrhov 

cintorínov: vertikálny, podzemný, plávajúci a zelený. Pre každý 

typ sme bližšie rozobrali jeden návrh cintorína, pričom sme 

stručne zhrnuli jeho výhody, nevýhody, základné východiská 

a zhodnotili funkčné a estetické aspekty návrhu. 

Projekty prezentované v článku načrtávajú komplexnosť 

problémov súvisiacich s pohrebnou architektúrou a prezentujú 

rôznorodé odpovede na ne. Uvedené návrhy môžu slúžiť ako 

inšpirácia pre študentov architektúry a architektov a predstavujú 

aktuálne trendy vývoja v tejto oblasti architektúry, o ktorej je 

v slovenčine zatiaľ dostupných len málo prameňov. 

Podrobnejšie sme sa témou zaoberali v našej dizertačnej práci, 

kde sme preskúmali širší kontext problematiky, vrátane 

prístupov rôznych kultúr k pochovávaniu a uviedli sme aj väčšie 

množstvo architektonických konceptov [58]. 

Futuristické koncepcie indikujú perspektívne smery ďalšieho 

vývoja cintorínov. Dokazujú, že aj zmena pohľadu na danú 

problematiku môže priniesť do vybranej oblasti nové možnosti. 

Otázkou zostáva, čo dokáže spoločnosť akceptovať, a do akej 

miery. Hlavne od toho závisí, či tieto návrhy ostanú len víziou 

alebo sa v budúcnosti stanú skutočnosťou. 
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