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Úvod
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.
Odborný garant

Odborná konferencia na tému „Aplikácia ekologických princípov navrhovania
pri obnove pamiatok“ sa konala ako prvá svojho druhu na území Slovenska. Jej
cieľom bolo oboznámiť zúčastnených s novými výzvami, ktorým v blízkej
budúcnosti bude musieť čeliť aj pamiatková starostlivosť na Slovensku. Jednotlivé
príspevky reagovali na rôzne impulzy v danej problematike.
Vo všeobecnej rovine sa zaoberali pojmom kultúrnej udržateľnosti (ktorej význam
súvisí s aktuálnym kultúrnym scenárom danej komunity), pričom je zrejmé, že
význam hodnoty kultúrno-historického potenciálu sa v globálnom svete mení.
Zvažovali sa nové výzvy súvisiace so zmenou klímy a kvalitou životného prostredia.
Podľa kvantity a kvality pamiatkovej štruktúry a množstva emisií, ktoré pamiatková
štruktúra vytvára je možné voliť aj typ ekologických zásahov do pamiatok.
Porovnávaním kvantity a kvality jednotlivých krajín Európskej únie sa zistilo, že
na Slovensku máme v porovnaní s inými krajinami málo historických štruktúr, ktoré
emisie vytvárajú, preto v nich nie je nevyhnutné aplikovať energetické zásahy. U nás
na rozdiel od spomínaných krajín (po neustálych zmenách spoločenského zriadenia
a majetkovoprávnych vzťahov) sa ako hlavný problém javí návrat kultúrnej identity
a udržanie kultúrnej kontinuity. Preto za hlavný problém je možné považovať
potrebu kontinuálneho zachovávania originálnej štruktúry v autentickom stave.
S danou požiadavkou potom úzko súvisí permanentná údržba a znalosti tradičných
postupov pri jej aplikácii. Je potrebné stanoviť základný časový horizont údržby
a taký spôsob využitia historických štruktúr, ktorý by bol finančne efektívny.
Ak by sa v budúcnosti počítalo s aplikáciou energetických zásahov do historických
štruktúr, bolo by optimálne k danej problematike pristupovať systematicky
a preventívne definovať postoj ku aplikácii ekologických princípov na pamiatkach aj
na území Slovenska. Treba počítať s tým, že sa bude jednať o systém opatrení,
realizovaný pre diferencovaný systém ochrany (miera invazívnosti zásahu by bola
limitovaná stupňom ochrany).
V súčasnosti sa pripravuje databáza informačného systému, v ktorej sa nastavuje
metodika pre efektívnejší spôsob zabezpečenia štátnej správy a výkonu
pamiatkových úradov. V prípade potreby je možné do metodiky zapracovať aj limity
aplikácie ekologických zásahov do pamiatkovo chránených štruktúr podľa hore
uvedených východísk.
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Za zváženie stojí aj príprava dlhodobej obnovy najvýznamnejších pamiatok
prostredníctvom tzv. „metodického projektovania“. Variantným riešením spôsobu
obnovy pamiatky už v prípravno-dokumentačnej etape by sa výrazne zefektívnil celý
proces a predišlo by sa riziku, že pamiatka bude nevhodne obnovená, lebo nemala
dobre vypracovanú projektovú dokumentáciu.
V diskusii sa rozoberalo viacero tém, majúcich všeobecnú alebo lokálnu platnosť
(týkajúcu sa iba Slovenska). Každá z nich predstavovala samostatný problém, ktorý
však treba vnímať vo vzájomných súvislostiach. Vzhľadom na množstvo nových tém
nebolo možné stanoviť jednoznačné závery. Zúčastnení sa dohodli, že daným
problémom treba venovať v budúcnosti patričnú pozornosť.

Trnava 8.9.2017
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Údržba alebo obnova?
Systematická údržba ako predpoklad udržateľnosti
pamiatok
Pavol Ižvolt
Abstrakt:
Príspevok prináša informácie o novom projekte Pamiatkového úradu Slovenskej
republiky Pro Monumenta – Prevencia údržbou a jeho vzťahu k ekologickej
a udržateľnej obnove pamiatok. Najdôležitejším prínosom preventívnej údržby pre
ekológiu je realizácia samotnej myšlienky – efektivita údržby nehnuteľných
historických stavieb v porovnaní s komplexnými obnovami zanedbaných solitérov
alebo areálov. Tento model je používaný v pomerne veľkom rozsahu v Holandsku
od roku 1973 a v menšej miere v niektorých ďalších krajinách. Kontinuálne
využívanie budov šetrí životné prostredie, pretože väčšina pôvodne zabudovaného
stavebného materiálu zostáva v budovách bez potreby ich náhrady. Druhým
ekologickým aspektom projektu Pro Monumenta je snaha o rehabilitáciu tradičných
stavebných technológií a zlepšenie mikroklímy vnútorných priestorov. Väčšina
historických stavieb má technické problémy s vlhkosťou murív. Riešenie týchto
problémov je často nákladné a vyžaduje špecialistov. V rámci diagnostických správ
a konzultačnej činnosti projekt ponúka poradenstvo o menej náročných metódach,
ktorých postupná aplikácia výrazne zlepšuje stav murív, v kombinácií so správnym
režimom vetrania a temperovania zlepšuje aj podmienky zdravého bývania.
V projekte Pro Monumente sa napríklad pracovníci snažia propagovať pôvodné
technológie v zmysle opravy historických konštrukcií identickou stavebnou metódou,
akou boli postavené. Ide teda o použitie vápenných mált, drevených protéz,
hlinených omietok a podobne. Ilustračným príkladom môže byť aj rehabilitácia
náterov drevených prvkov ľanovým olejom. Ľanový olej je príkladom aplikácie
ekologickej, zdravotne neškodnej látky aj s prvkami trvalej udržateľnosti (obnova
náteru len s čistým olejom bez potreby ďalšieho pridávania farebných pigmentov).
Ďalšou významnou témou pri údržbe stavieb je ich spolupôsobenie s okolitým
prostredím, odtoky povrchovej vody, tradičné rigoly, bezproblémový vzťah
so vzrastlou zeleňou a správne detaily kontaktu stavby s terénom. Počas projektu nie
sú ekologické projekty len experimentálne preverované, ale projekt má aj svoj
vedecký rozmer v napojení na ďalšie európske vysokoškolské a vedecké
a pamiatkárske centrá, vďaka ktorému prebieha čulá výmena odborníkov
a informácií. Prvé tri roky implementácie projektu priniesli mnohé zistenia z terénu,
štatistické údaje, skúsenosti s prácou s vlastníkmi, aplikáciu informačných
technológií a vytvorenie siete spolupracujúcich odborníkov na Slovensku aj
v ďalších krajinách.
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Kľúčové slová: preventívna údržba – oprava – Pro Monumenta – pamiatky –
historické stavby.
Maintenance or Renovation?
Systematic Maintenance as a Presumption of Sustainability
The article brings information about the new project of the Monuments Board of the
Slovak Republic Pro Monumenta – Prevention by maintenance and its relation to
ecological and sustainable restoration of monuments. The realization of the idea of
preventive maintenance itself seems to be the most important benefit for ecology and
effectiveness (compared with complex renovations of neglected buildings or
complexes).
This model has been used to a relatively large extent in the Netherlands since 1973
and to a lesser extent in some other countries. Continuous use of buildings saves
environment because most of the originally built building material remains in
buildings without the need to replace them. The second ecological aspect of the “Pro
Monumenta” project is an effort to rehabilitate traditional building technologies and
improvement of the interior microclimate. Most historic buildings have technical
problems with the humidity. Solving these problems is often costly and requires the
presence of specialists. In the framework of diagnostic reports and consultation the
project offers advice on less demanding methods, whose gradual application greatly
improves the condition of the masonry in combination with the correct ventilation
mode and tempering also improves the conditions of healthy living conditions. In the
“Pro Monumenta” project, inspectors try to promote original technologies in the
sense of repairs of historical constructions, by the identical building method they
used to be built. This is, for example the use of lime mortars, traditional carpentry,
clay plasters and so on. An example of this may be the rehabilitation of wood
coatings with natural linseed oil. This oil is an example of organic harmless
application with sustainability features (restoration of paint only with clean oil
without the need for additional color pigments).
Another significant topic is the synergism of the buildings with the surrounding
environment, drains, surface water, traditional ditches, a proper relation with
surrounding greenery and the correct construction details with the terrain.
The environmentally friendly processes are not just experimentally verified, but the
project also has its scientific dimension in connection with other European academic
and scientific centres, thanks to which there is a lot of exchange of experts and
information. The first three years of the project implementation brought many field
findings, statistical data, broad experience with working with the owners, application
of information technologies and creation of a network of cooperating experts from
Slovakia and other countries.
Key words: preventive maintenance – repair - Pro Monumenta – monuments –
historical buildings.
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1. IDEA KONTINUÁLNEJ ÚDRŽBY
Ochrana nehnuteľných pamiatok je založená na rozhodnutí spoločnosti predĺžiť
životnosť vybraným stavebným dielam. Tie sú prevažne vystavené poveternosti,
bežnému užívaniu, ale aj zásadnejším zmenám funkcie alebo obdobiam bez využitia.
Poškodenia stavieb sa však nevzťahujú svojim potenciálnym nebezpečenstvom
a početnosťou rovnako na všetky typy konštrukcií a nie všetky použité materiály sú
rovnako trvácne. Dôraz na preventívnu kontrolu a údržbu najrizikovejších miest,
včasnú realizáciu náterov, správne vetranie a podobne, dokáže udržať stavebné
konštrukcie v dobrom stavebno-technickom stave obdivuhodne dlho.1
2. EFEKTIVITA TRADIČNEJ (HISTORICKEJ) STAVBY
VERSUS NOVOSTAVBY
V súvislosti s diskusiou o porovnaní energetickej bilancie a faktorov „výhodnosti“
historickej architektúry2 s architektúrou súčasnou bolo publikovaných v posledných
rokoch množstvo výskumov, vedeckých prác a štatistických údajov, predovšetkým
v Západnej Európe a Severnej Amerike3. Toto úsilie zrejme súvisí s celkovou
orientáciou spoločnosti šetriť, správať sa ekologicky a prirodzene sa tak orientuje na
bližšie poznanie svojho stavebného fondu. Výsledky týchto prác môžeme zhrnúť do
konštatovania, že hoci individuálne charakteristiky budov (napr. spomínaná
energetická bilancia) sú výhodnejšie v prípade novostavieb, celkový dopad na
životné prostredie, t.j. aj náklady spojené s vyprodukovaním a dopravou nových
stavebných materiálov na miesto, spotrebované emisie CO2 pri výrobe stavebných
materiálov a výrobkov a celkové zhodnotenie všetkých faktorov hovorí v prospech
obnovy a údržby už postavených stavieb. Ak by sme pristúpili na existujúcich
stavbách k vybraným čiastkovým zásahom (napr. modernizácia vykurovacieho
systému, zateplenie stropnej konštrukcie, použitie úsporných žiaroviek a podobne),
historické stavby by z tohto „súboja“ vyšli víťazne. Novostavba potrebuje v priemere
35 – 50 rokov prevádzky, aby sa celkovou záťažou na životné prostredie v súvislosti
s emisiami CO2 spotrebovanými pri jej vzniku vyrovnala už existujúcej stavbe.
Ďalšie pozitíva, ktoré môžeme spomenúť, sú už vybudovaná a stabilizovaná
dopravná infraštruktúra vrátane pešieho pohybu chodcov (na rozdiel od

1 Zo slovenského prostredia môžeme spomenúť množstvo, vďaka kontinuálnej údržbe obdivuhodne
zachovaných konštrukcií a mobiliáru stavieb, aj z menej trvácnych materiálov (mäkké ihličnaté
drevo), napríklad existenciu drevených krovov z 13. storočia (Žehra, Bijacovce), zachované
románske dvere kostola Sv. Juraja v Spišskej Sobote, stredoveké kostolné lavice bežné v sakrálnych
pamiatkach na Spiši a mnohé ďalšie príklady.
2 Keď hovoríme o tradičnej historickej stavbe, máme na mysli predovšetkým stavby realizované
z tradičných materiálov a postavené do konca 19. storočia. 20. storočie prinieslo nové stavebné
postupy, mnohé z diel 20. storočia, nevynímajúce architektúru po II. svetovej vojne sú dnes
chránené ako kultúrne pamiatky, pre isté zjednodušenie ich však zahrnieme do jednej skupiny
historických stavieb, porovnávanou s novostavbami.
3 Napr. rozsiahly výskum Natural Resources Canada 2007, Athena Institute 2007, Empty Homes
Agency 2008.
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novovznikajúcich štruktúr na periférií miest často s preferenciou príjazdu
automobilov), prirodzené vetranie, príjemnejšie pracovné prostredie4.
3. EFEKTIVITA ÚDRŽBY
Základnou myšlienkou údržby ako preventívneho opatrenia je overené poznanie, že
pravidelná údržba môže oddialiť, dokonca úplne vylúčiť finančne nákladné projekty
komplexnej obnovy stavebných pamiatok. Ako modelový príklad údržby sa často
uvádza náter drevených okien, ktorý je potrebné vykonávať pravidelne, každých 4 až
5 rokov a kontrola tmelenia a oplechovaní. Bez tejto priebežnej údržby sa okná
rozsušujú, škárami do nich vniká voda, drevo následne pracuje, mení svoj tvar
a trvalo vlhké časti hnijú. Výsledkom býva potreba ich komplexnej obnovy, resp.
výmena za nové okná. Nové, moderné drevené okná (dôsledné materiálové
a konštrukčné repliky sú v súčasnosti takmer fikciou) si následne obdobne vyžadujú
údržbu ako okná pôvodné.
Doteraz nám nie je známe publikovanie výskumu na exaktné potvrdenie tohto
predpokladu, aj keď čiastkové práce a výskumy sa tejto téme venujú.5 Logika
porovnávania stavebných zásahov nám však napovie, že náklady sa odvíjajú od
rozsahu poškodenia. V prípade väčšieho rozsahu môžu priame finančné náklady pre
stavebníka byť pri oprave stavby vyššie ako pri novostavbe. O to väčšie by malo byť
naše úsilie udržať stavbu v čo najlepšom stave a vyhľadávať poškodenia už pri ich
počiatku. Na Slovensku (a v širšom kontexte v Strednej a Východnej Európe) sa
možno aj vplyvom sociálnych premien spoločnosti a vlastníctva v 20. storočí
stretávame až s „trestuhodnou“ tolerantnosťou, resp. nevšímavosťou a nereagovaním
stavebných úradov na nečinnosť vlastníkov schátraných stavieb. Pred našimi očami
degradujú desiatky kaštieľov, dreveníc, industriálnych komplexov a i., rovnako
v ekonomicky zaostalých okresoch, ako aj v ekonomicky rozvinutej Bratislave.
Naopak, napríklad pracovníci pamiatkových orgánov z Holandska potvrdili isté
mentálne nastavenie občanov a samospráv holandských regiónov nezmieriť sa
s chátrajúcou stavbou vo svojom okolí. Nie je to teda, ako sa zdá, primárne iba vec
nastavenia národnej legislatívy, ale predovšetkým fenomén kultúrny a sociálny
kontext spoločnosti.
4. VZŤAH ÚDRŽBY K PAMIATKOVÝM HODNOTÁM V HISTÓRII
PAMIATKOVEJ OBNOVY
Údržba ako je zrejmé, predstavuje najšetrnejší spôsob ochrany pamiatky vo vzťahu
k jej originálnej substancii. Údržba je jednoducho povedané k pamiatke šetrná.

4 V anketách pracovníci administratívnych budov zo zdravotných aj psychologických dôvodov
preferujú tradičné stavby s prirodzeným vetraním pred klimatizovanými „open space“ priestormi.
5 Predovšetkým práce Prof. Koenraada van Balena a jeho kolegov z Katolíckej univerzity v Leuvene,
ktoré analyzujú prax flámskeho Monumentenwachtu (napr. Van Baleen K., Vadesande A.,
Implementation of maintenance systems: identification of maintenance practises within the
Monumentenwacht model in Belgium, dizertačná práca, RLC KUC Leuven, 2017.
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S dejinami ochrany pamiatok sú nerozlučne spojené aj iniciatívy zamerané na
zabezpečenie údržby stavieb. Písomne doložené máme príklady už z antiky. V tejto
súvislosti môžeme uviesť aj známu antickú diskusiu publikovanú v prvom storočí
Plutarchom o autenticite Théseovej lode v Aténach.6 Loď bola po návrate víťazného
hrdinu z Kréty vystavená v Aténach. Vplyvom času a v snahe o jej dôstojnú
prezentáciu, Aténčania vymieňali a nahradzovali časti odhnitých dosiek, až nakoniec
bolo všetko drevo na lodi vymenené. Filozof Thomas Hobbes rozvíja príbeh ďalej,
poškodené odhnité dosky boli ukladané do skladu a s odstupom času z nich bola
postavená nová loď v identickej forme. Lode boli vystavené vedľa seba a vyvstala
otázka, ktorá z nich je tou pravou Théseovou loďou? Tento príklad môžeme nájsť
v ľudových prísloviach o sekere starého otca, o noži, ale v kontexte ochrany
pamiatok má mnohé reálne podoby (relikvia Linginovej „kópie osudu“, 62 krát
znovu postavený japonský chrám Shinto a ďalšie). Na týchto príkladoch môžeme
vidieť dlhodobé úskalia pátrania po identite a autenticite v ochrane pamiatok, ktorým
by sme sa vďaka včas realizovaným a teda minimálnym preventívnym zásahom na
pamiatkach mohli vyhnúť. Známe sú snahy o údržbu rímskych antických stavieb
pápežmi v období renesancie. V teoretickej oblasti na význam údržby, čistenia
a uprednostňovanie drobných opráv apeloval predovšetkým John Ruskin, práve
v duchu uvedeného antického príkladu o konflikte materiálovej a ideovej autenticity,
v jeho podaní preventívneho zásahu versus problematického reštaurovania7.
V kontexte Strednej Európy sú zaujímavé aj úvahy Alojza Riegla8, ktorý v súvislosti
s hodnotou „novosti“ hovorí už vo svojej dobe o uprednostňovaní nového výrazu
pamiatok (nové nátery fasád, výmena pôvodných prvkov za repliky) obyvateľov
Rakúskych krajín v porovnaní so vzťahom k historickým stavbám rešpektujúcim
udržiavaný originál v Taliansku, Francúzsku či Anglicku.
Počiatky organizácie pre preventívnu údržbu pamiatok v Holandsku – vznik
a pôsobenie organizácie Monumentenwacht, siahajú do roku 19739. Menej známy je
kontext, ktorý tomuto vzniku predchádzal. V Holandsku bolo mnoho cirkevných
pamiatok poškodených vojnou. Vo všeobecnom povojnovom pokrokovom nadšení,
podobne ako v iných krajinách, boli tieto pamiatky opravované populárnym
betónom, ktorý bol považovaný za trvácny a tým pádom aj za „bezúdržbový“
6 PLÚTARCHOS, Bioi paralleloi – paralelné životopisy, Théseus - Romulus, Životopisy slavných
Řeků a Římanů I., Antická knihovna, Praha, 2006.
7 "The principle of modern times is to neglect buildings first and to restore them afterwards. Take
proper care of your monuments and you will not need to restore them. A few sheets of lead put in
time upon the roof, a few deadleaves and sticks swept in time out of a watercourses, will save both
roof and wall from ruin. Watch an old building with an anxiouscare; guardit as best you may, and at
any cost, from every influence of dilapidation.” RUSKIN J.: The Lamp of Memory, In: The Genius
of John Ruskin, selections of his writings. D. Rosenberg, John, editor, University of Virginia, ISBN
0-8139-1789-1, 1998, s. 136.
8 RIEGL, A. Moderní památková péče, Národní památkový ústav, Praha 2003.
9 Údaje o organizácii Monumentenwacht Holandsko. Dostupné na internete:
napr. ˂http://www.monumentenwacht.nl/organisa.tie/˃.
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materiál. Pamiatkári a architekti pozorovali od začiatku 60. rokov 20. storočia
výraznú degradáciu takto obnovených stavieb. Pamiatkár Walter Kramer si uvedomil
ideový aj ekonomický rozmer údržby a spojil sa so stavebnou firmou, s ktorej
pomocou vytvorili prvý tím inšpektorov. Etabloval systém pravidelných prehliadok
stavieb dvojicami vyškolených inšpektorov, ktorí boli schopní zlaňovať aj vysoké
strechy sakrálnych stavieb. Evidentne sa tento koncept stretol so všeobecným
pochopením a rastúcim dopytom. Od roku 1973 sa novovzniknutý
„Monumentewacht“ kontinuálne zväčšoval (v prvom roku monitorovali 20
pamiatok), rástol počet inšpektorov, prehliadok ako aj technické vybavenie
a skúsenosti. Koncept si osvojili regionálne samosprávne orgány a tak dnes
v Holandsku existuje celý rad regionálnych odnoží Monumentwachtu a jedna
centrálna zastrešujúca bunka. Už Walter Kramer predpokladal šírenie myšlienky
údržby do iných krajín.10 „Monumentenwacht Netherlands” sa postupne stal vzorom
pre organizácie s rovnakým cieľom v Belgicku (Monumentenwacht Vlaanderen),
Nemecku (Denkmalservice), Dánsku (Raadvads Bygningssyn) a myšlienka sa začína
rozvíjať aj v iných krajinách Európy. V roku 2013 sa začali realizovať pilotné
projekty v Rakúsku a Maďarsku. Spoločná je len základná myšlienka, v každej
krajine ju prispôsobujú svojim špecifickým podmienkam. Napr. v Belgicku je
diagnostikovaný aj stav interiérových súčastí pamiatok, hodnotiace správy sú veľmi
komplexné, vo Veľkej Británii sa naopak zatiaľ komplexný systém preventívnej
ochrany nepodarilo presadiť, vznikli tam organizácia pre cirkevné pamiatky grófstva
Gloucester „Gutterclear” a „Maintainourheritage“11. Obdobne je v jednotlivých
štátoch rozdielne organizačné zázemie, napr. v Rakúsku vychádza z vedeckovýskumného prostredia, v Maďarsku bol zámer vytvoriť prvú bunka v rámci projektu
miestnej samosprávy (mesto Eger) s odborno-metodickým dohľadom štátnych
pamiatkárov, projekt však nebol úspešný12. Po prvýkrát sa organizácia
Monumentenwacht, ktorej jedným z cieľov je aj šírenie myšlienky údržby pamiatok
v zahraničí, prezentovala na Slovensku v roku 1999 na kaštieli vo Svätom Jure,
v rámci programu postgraduálneho štúdia Akadémie Istropolitany Nova, zameraného
na ochranu pamiatok. Vo svetovom meradle systémy údržby pamiatok zastrešuje
odnož organizácie ICOMOS so skratkou PRECOMOS (Preventive ICOMOS).13

10 Tejto téme sa venuje už niekoľko desaťročí Jacques Akerboom z Monumentenwachtu Nord
Brabant so sídlom v holandskom Eindhovene.
11 Dostupné na internete: <http://www.gutterclear.org/˃ a ˂http://www.maintainourheritage.co.uk/˃.
12 V poradí sa jedná už o druhý neúspešný pokus založiť v Maďarsku tento typ organizácie.
13 Jej súčasným prezidentom je v texte už spomínaný Belgičan, Prof. Koenraad Van Balen.

14

Kultúrne dedičstvo 2017

5. ORGANIZÁCIA PRÁCE HOLANDSKÉHO MONUMENTENWACHTU14
Základnými charakteristikami organizácie Monumentwachtu je práca v malých
dvojčlenných tímoch, ktoré pracujú v jednotlivých provinciách. Pracovníci
Monumentenwachtu kontaktujú majiteľa pamiatky a príslušný pamiatkový úrad.
Po dohode s nimi vykonajú dôkladne prvú prehliadku, napíšu správu o stave objektu
so špecifikáciou všetkých porúch a ich závažnosti. Poruchy sú zaznačené aj
vo výkresovej časti správy. Majiteľovi pamiatky ukážu vadné miesta priamo
na objekte, pričom mu vysvetlia možné postupy a riešenia pri ich odstraňovaní.
Pracovníci fyzicky vykonajú opravu kritických porúch, ktorých odstránenie nie je
časovo náročné. Zdokumentujú stav pred a po oprave. Všetky obhliadky a správy
z nich sú archivované v databázovom systéme Monumentwachtu. Obhliadky sú
spoplatnené, pričom časť nákladov hradí vlastník a časť orgán samosprávy. Majitelia
pamiatok si predplácajú „členské poplatky“, v rámci ktorých majú nárok
v pravidelných intervaloch na istý počet obhliadok a nevyhnutné drobné opravy.
Monumentenwacht poskytuje aj konzultačnú činnosť, diagnostiku stavby pred
spracovaním projektovej dokumentácie, nezávislé odborné posudky a podobne. Úzko
spolupracuje so štátnymi orgánmi ochrany pamiatok (pamiatkový úrad), pričom
vypracováva správy o efektivite použitia štátnych dotácií pri obnove pamiatok
a o kvalite vykonaných prác. Po 25 rokoch od vzniku projektu pracovalo
v Holandsku 52 dvojčlenných tímov (150 zamestnancov) v 11 provinciách
a diagnostikovalo okolo 15 tisíc pamiatok. Až 95% majiteľov pamiatok sa zapísalo
do systému dobrovoľne, v niektorých prípadoch bola dôvodom žiadosť o dotáciu.
Priemerné náklady (mzdy, doprava, materiál) na jeden tím Monumentwachtu
predstavujú asi 112 tisíc eur ročne.
Napriek tomu, že začiatky činnosti tejto organizácie boli zo strany odborníkov
na obnovu a reštaurovanie pamiatok sledované s obavami o stratu práce, prejavila sa
opačná tendencia. Táto služba výrazne prispela k celkovému stimulovaniu trhu
v oblasti ochrany pamiatok. Nová organizácia sa stala iniciátorom zmien vládnej
politiky pri podpore ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok od rozsiahlych,
nákladných a historickú substanciu narúšajúcich opráv smerom k podpore
pravidelnej, systematickej údržby.
Monumentenwacht v Holandsku ani po desaťročiach nestagnuje. Zaviedol
elektronický databázový systém a automatické generovanie technických správ.
Keďže sa stavebnotechnický stav pamiatok výrazne zlepšil, vykonáva väčšie
množstvo inšpekcií v rovnakom čase, poskytuje aj nové služby napríklad diagnostiku
a údržbu historickej zelene. Ako expertná organizácia spolupracuje s vládou
a pamiatkovým úradom na rôznych projektoch.

14 Obsah tejto kapitoly je voľne citovaný z úvodnej kapitoly v rámci publikácie „Údržba historických
stavieb“, Ižvolt, P., Pamiatkový úrad SR 2017, „História údržby ako najvhodnejšieho prostriedku
pamiatkovej ochrany“, s. 21-29, doplnený o nové údaje.
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6. ÚDRŽBA V HOLANDSKU AKO SÚČASŤ KOMPLEXU OPATRENÍ
O údržbe vo vzťahu k ochrane pamiatok nemožno hovoriť len ako o jednotlivosti.
V Holandsku je údržba súčasťou komplexu viacerých opatrení, vďaka ktorým sa stav
pamiatkového fondu za posledných 40 radikálne zlepšil, takže dnes si nevyžaduje
žiadne mimoriadne investície. Zlepšenie stavu potvrdzujú aj prehliadky
Monumentenwachtu, ktoré sú z roka na rok rýchlejšie a správy registrujú čoraz
menší počet porúch. Ku komplexu opatrení patrí legislatívny systém ochrany, systém
štátnych dotácií (v úzkej spolupráci s hodnotiacimi správami Monumentenwachtu)
a nízkoúverový revolvingový pôžičkový fond – Nationaal Restauratiefonds. Ďalšou
zaujímavou aktivitou, zameranou napríklad na veľké komplexy industriálnej
architektúry alebo na pamiatky s náročným novým využitím (kláštory), je ich nové
využitie vďaka angažovanosti regionálnych samospráv. Postup je nasledovný: región
odkúpi komplex pamiatkových budov, spracuje projektovú dokumentáciu
a zrealizuje na vlastné náklady ideálnu pamiatkovú obnovu. Komplex naplní novými
nájomníkmi (sú to efektívne malé prevádzky typu pražiarní kávy, cukrární,
architektonických ateliérov, filmárskych štúdií atď.). V momente, keď si pamiatka na
seba prostredníctvom nájomníkov dokáže sama zarábať, celý komplex samospráva
so ziskom odpredá súkromnému vlastníkovi, ktorý prevezme starosť o manažovanie
prevádzok. Získané prostriedky samospráva opätovne vloží do ďalšieho komplexu
budov. Výhodou tohto postupu je, že pri kontrolovanom projektovaní a realizácií,
nedochádza k nevýhodným kompromisom a stratám pamiatkových hodnôt. Nový
vlastník zvyčajne už nie je nútený robiť nové výrazné stavebné zásahy.
7. SITUÁCIA NA SLOVENSKU15
Špecifická situácia v súvislosti s údržbou pamiatok je v štátoch s dramatickými
zmenami vlastníctva a sociálnej skladby obyvateľstva. Presuny obyvateľstva
po 2. svetovej vojne, zoštátnenie súkromných objektov, zanedbanie historických
centier miest a ďalšie faktory sa výrazne negatívne podpísali na stave pamiatok aj
na Slovensku. Noví vlastníci vo väčšine prípadov nemali ku historickým stavbám
vzťah a často ani potrebné sociálne návyky a skúsenosti s ich údržbou. Absencia
priebežnej údržby viedla v mnohých prípadoch k úplne kritickému stavebnotechnickému stavu objektov. Keď sa pamiatku následne podarilo komplexne
obnoviť, išlo často o jej nevyhnutnú radikálnu modernizáciu, výmenu veľkého
množstva pôvodných prvkov a stratu veľkej časti pamiatkových hodnôt objektu.
Ďalším negatívnym prvkom, spoločným pre moderné krajiny je nahrádzanie
tradičných remesiel a ručnej práce priemyselným stavebníctvom, unifikovanými
stavebnými postupmi a stavebnou chémiou. Viaceré štandardné súčasné stavebné
technológie však často nie sú kompatibilné s historickými stavbami.

15 Projekt Pro Monumenta - Prevencia údržbou bol už viackrát publikovaný a prezentovaný, z tohto
dôvodu tu uvádzame iba základné informácie. Pre viac informácií, dostupné na internete:
<https://www.promonumenta.sk˃ alebo v bibliografických odkazoch.
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V hľadaní metodických východísk pre šetrný spôsob pamiatkovej hodnoty, v snahe
uchrániť čo najviac originálu a zásahy realizovať remeselnými postupmi (čo
najbližšími technológiám, ktorými bola pamiatka postavená), môžeme spomenúť
prácu SZOPK č. 6 (Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny) v oblasti záchrany
objektov ľudového staviteľstva, aktivity Spolku Banskej Štiavnice ´91
a banskoštiavnického pracoviska Pamiatkového úradu, predovšetkým pri
organizovaní medzinárodných workshopov stavebných remesiel16 a metodické
zakotvenie významu remeselnej opravy v "Banskoštiavnickej VÝZVE".17
Úloha realizovať projekt Pro Monumenta Pamiatkovým úradom Slovenskej
republiky bola ukotvená v strategickom materiáli "Koncepcii ochrany pamiatkového
fondu v SR do roku 2020". Jej realizácia sa uskutočnila vďaka podpore z Finančného
mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru v rokoch 2014 – 2017. Nositeľom
projektu je pamiatkový úrad SR, ktorý za týmto účelom vytvoril odbor preventívnej
údržby pamiatok. Činnosť odboru pokračuje aj v roku 2017 národným financovaním
prostredníctvom MK SR a predpokladá sa aj v ďalších rokoch buď pokračovaním
národného financovania alebo získaním ďalších grantových prostriedkov. Odbor má
spolu 11 pracovných miest: projektového manažéra, odborného koordinátora
a 9 pracovníkov – inšpektorov kultúrnych pamiatok, v troch geograficky rovnomerne
alokovaných nezávislých pracovných skupinách. Pôsobia v miestach krajských
pamiatkových úradov v Trnava, Banská Bystrica – pracovisko Banská Štiavnica
a Prešov – pracovisko Poprad – Spišská Sobota). Tu sa nachádzajú kancelárie tímov,
ich príručný sklad materiálu ako aj parkovacie miesta pre pojazdné dielne. Vozidlo
sa v projekte nazýva pojazdná dielňa a predstavuje plne zariadenú pracovnú dielňu
s rebríkmi, stolom, nástrojovým vybavením, ale aj s prístrojmi na diagnostiku
a odoberanie vzoriek, ako sú napr. presné teplomery a vlhkomery, termokamera,
endoskop, „Preslerov vrták“ a iné. V zásade spôsob práce a výstupy nasledujú model
holandského Monumentenwachtu. Keďže sú však pamiatky na Slovensku v oveľa
horšom stavebnotechnickom stave, správy sú rozsiahlejšie. Novinkou, aj v porovnaní
so zahraničím, je používanie tabletovej aplikácie v teréne, priamo prepojenej zberom
dát s centrálnou databázou.
Výstupmi projektu bolo vytvorenie troch pracovných tímov pôsobiacich v rámci
celej SR a ich komplexné zaškolenie a technicko-organizačné zabezpečenie,
monitoring 240 nehnuteľných kultúrnych pamiatok, organizácia 7 seminárov pre
správcov a vlastníkov nehnuteľných pamiatok, 6 elektronických príručiek pre
správcov a vlastníkov nehnuteľných pamiatok a jednej publikácie, organizácia
3 stretnutí s nórskym partnerom Riksantikvaren a zahraničnými expertmi, vytvorenie

16 Napr. Vápno a vápenné technológie pri obnove pamiatok, Banská Štiavnica 2005.
Okná a dvere pri obnove pamiatok, Banská Štiavnica 2007.
Kameň pri obnove pamiatok, Spolok BŠ´91, Banská Štiavnica 2010.
17 DVOŘÁKOVÁ, V. (ed.): Ochrana kultúrneho dedičstva v medzinárodných dokumentoch
ICOMOS, 1. diel – Charty a odporúčania, Bratislava 2002, s. 102-106.

Aplikácia ekologických princípov navrhovania pri obnove pamiatok

17

webového sídla projektu s rezervačným formulárom na vykonanie monitoringu stavu
pamiatky. Z ďalších aktivít možno spomenúť prípravu troch projektov
so zahraničnými vedeckými pracoviskami pre grantovú schému Horizont 2020,
spoluprácu s hodnotiacou komisiou Ministerstva kultúry SR „Obnovme si svoj dom“,
podprogram 1.6 a spoluprácu s viacerými medzinárodne uznávanými odborníkmi
v oblasti diagnostiky a technológií pamiatkovej obnovy. Ďalšie smerovanie projektov
odboru preventívnej údržby inklinuje k intenzívnejšiemu využívaniu a propagácií
tradičných stavebných remesiel (aj formou prípravy troch remeselných školiacich
dielní) a k poskytovaniu novej služby vlastníkom – predbežnej ekonomickej
kalkulácii predpokladaných nákladov na opravu.
8. EKOLÓGIA V KAŽDODENNEJ PRÁCI
Okrem spomínaných hlbších ekologických súvislostí opravy versus novostavby sa
ekologický prístup prejavuje aj v každodennej práci odboru preventívnej údržby.
Maximálne množstvo dát je zberaných a archivovaných elektronicky, pričom sú
prístupné celému Pamiatkovému úradu SR, vrátane krajských pamiatkových úradov.
Tlačenú verziu diagnostickej správy dostáva len v jednom exemplári vlastník
pamiatky. Formuláre registrácie pre prehliadky sú generované cez webovú stránku
www.promonumenta.sk, odkiaľ je možné si sťahovať všetky materiály, príručky
a prednášky v elektronickej forme. Samostatnou kapitolou je využívanie tradičných
remeselných postupov pri stavebných opravách. V spolupráci s Akadémiou
Istropolitanou Nova sa uskutočnili workshopy venované tradičnej oprave dverí
a brán vo Sv. Jure, pri ktorých bolo propagované nemeckým lektorom Johannesom
Möslerom použitie ľanového oleja a farieb na báze ľanového oleja. Tieto postupy sú
propagované ďalej prostredníctvom práce slovenských inšpektorov. Obdobne je
propagované a vlastníkom vysvetľované použitie vápenných technológií na omietky
a malty. Užívanie stavieb je spojené aj s požiadavkami na zdravie, v tomto zmysle sú
inšpektormi preverované pamiatky z hľadiska výskytu drevokazných húb a plesní.
Vlastníci a správcovia sú poučení o správnom vetraní, temperovaní a o zdravej
mikroklíme. Z úsporných a ekologických opatrení v budúcnosti predpokladáme
použitie dronov, ktoré môžu zásadne ušetriť čas potrebný na kotvenie a istenie lán
pre inšpektorov, kontrolujúcich ťažko dostupné časti striech. Kamery umiestnené na
dronoch dokážu vytvoriť aj ortogonálne fotografie striech, do ktorých sa potom
vyznačujú miesta porúch.
9. BUDÚCNOSŤ ÚDRŽBY AKO EKOLOGICKÉHO PRVKU
PREVÁDZKY STAVIEB
Ako vyplýva z uvedených skutočností a príkladov, pravidelná preventívna údržba
stavieb poskytuje pomerne veľký priestor na ekologický a k životnému prostrediu
priateľský prístup. Po desaťročiach ignorácie údržby ako legitímneho prvku
spojeného s prevádzkou nehnuteľností nastáva obdobie plného uvedomenia si jej
výhod a ekonomickej efektivity. Väčšia aplikácia vedeckých metód, spolupráca
s laboratóriami a využívanie výpočtovej techniky môže túto efektivitu ešte zvýšiť.
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Výskum historických technológií súčasnými vedeckými postupmi je ďalším zdrojom
využiteľných poznatkov. Dôležitá je aj medzinárodná aktívna platforma výmeny
skúseností medzi organizáciami, ktoré sa venujú údržbe.
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Zmena urbanistickej paradigmy s dôrazom
na kultúrnu udržateľnosť
Ján Legény – Peter Morgenstein – Martin Uhrík

Abstrakt: Motiváciou pre premýšľanie o udržateľnosti je primárne idealizmus, etika
zodpovednosti, ako aj zodpovednosť za zásadné globálne výzvy vyplývajúce
zo zmien prírodného prostredia, straty identity či z nástupu nových technológií.
S týmto pohľadom sa otvárajú i otázky hodnôt, kultúry – jej zachovania, ktorá sa
vytráca, zovšeobecňuje v dnešnom globalizovanom svete. Vo všeobecnosti zápasíme
s dilemou: kultúrna identita – globálne generikum. Predmet nášho výskumu sa
primárne zameriava na vzťah mesto - energia. Súčasná zmena paradigmy spočíva aj
v odhaľovaní potenciálu mesta koncentrovať využívanie obnoviteľných zdrojov
energie. V našom ponímaní sa optimálnym riešením javí koncept synergickej
energetickej kooperácie urbánnych fragmentov. Kultúrna udržateľnosť je
podmienená (avšak nie limitovaná) rovnováhou medzi ESTETIKOU, EKOLÓGIOU
a ETIKOU. Udržateľná architektúra musí vytvárať nové kultúrne hodnoty, inak raz
dospejeme do „obdobia energeticky efektívnych ruín!“
Kľúčové slová: kultúrna udržateľnosť – nová urbanistická paradigma – energia –
obnoviteľné zdroje – solárny kataster – energetická kooperácia.
Changes in Urban Paradigm with Emphasis on Cultural Sustainability
Abstract: Motivation for thinking about sustainability is primarily idealism, ethics of
liability as well as responsibility for the major global challenges resulting from
changes of the environment, loss of identity, or the emergence of new technologies.
With this view, questions of cultural values preservation emerge, which are quickly
disappearing in today's globalized world. In general, we are struggling with the
dilemma: cultural identity versus global generic. The subject of our research is
primarily focused on the relationship between city and energy. The current change of
the paradigm lies in the uncovering the city's potential to concentrate the use of
renewable energy sources. In this meaning, the concept of synergic energy
cooperation of urban fragments seems to be the optimal solution. Cultural
sustainability is conditioned by (but not reduced to) the equilibrium between
AESTHETIC, ECOLOGY, and ETHICS. Sustainable architecture shall create new
cultural values, or once we reach the "epoch of energy-efficient ruins!"
Key words: cultural sustainability – new urban paradigm – energy – renewable
sources – solar cadastre – energy cooperativeness.
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1. MOTIVÁCIA UDRŽATEĽNOSTI
Motiváciou pre premýšľanie o udržateľnosti je primárne idealizmus, etika
zodpovednosti. Čoraz naliehavejšie sa však hlásia aj racionálne dôvody bez
akéhokoľvek idealizmu, ako je zodpovednosť za zásadné globálne výzvy
vyplývajúce zo zmien prírodného prostredia, straty identity či z nástupu nových
technológií. Zrýchľujúce sa procesy premeny civilizácie v tomto storočí rezonujú
v odborných diskusiách a imanentne sa dotýkajú aj života jednotlivca a skupín
súčasnej globalizujúcej sa spoločnosti. S týmto pohľadom sa zároveň otvárajú
i otázky hodnôt, kultúry – jej zachovania, ktorá sa vytráca, zovšeobecňuje v dnešnom
globalizovanom svete. Mestá a miesta postrádajú svoju osobitosť, svoj špecifický
charakter, strácajú "genia loci”. [1] Multikultúra je postupne nahrádzaná
indiferentnou monokultúrou. Rem Koolhas k tejto strate identity píše, že: „Generické
město je osvobozené ze svěrací kazajky identity…, není ničím jiným než odrazem
přítomných potřeb a přítomných schopností.” [2] Vo všeobecnosti zápasíme
s dilemou: kultúrna identita – globálne generikum. Východiskom sa javí princíp winwin. Nachádzanie spoločných odpovedí na otázky obmedzovania globálnej
ekologickej stopy, uhlíkovej stopy pri zohľadňovaní nových modelov nažívania
spoločnosti v urbánnej / kultúrnej krajine a pod. Koncentrácia života v meste si
začína vyžadovať enormný potenciál, nielen ekonomický, ale aj energetický či
politický a mocenský. To všetko by však malo byť v súlade s kultúrnou
udržateľnosťou ako základným atribútom pre prežitie spoločnosti. Ak sa oprieme
o projekt ECOCITY, môžeme definovať tri základné dimenzie udržateľnosti
vo vzťahu k mestu. „Ekologicko-environmentálna dimenzia ho vníma ako mesto
krátkych vzdialeností, s minimálnym záberom pôdy, s bioklimatickým komfortom,
v rovnováhe s prírodou, ako sebestačný organizmus, ako elektráreň obnoviteľných
zdrojov, s uzavretým kolobehom vody, s nízko-emisnou dopravou. Ekonomická
dimenzia mesta je chápaná cez novú rovnováhu centralizovanej a decentralizovanej
infraštruktúry, silnú lokálnu ekonomiku a vhodne zvolenú hustotu. Socio-kultúrna
dimenzia udržateľného mesta definuje mesto s kultúrnou identitou a sociálnou
diverzitou, vytvorené a spravované jeho obyvateľmi, ako sieť urbánnych štvrtí, ako
miesto s estetickými kvalitami a rôznorodosťou, s verejnými priestormi
pre každodenný život.” [3] Udržateľnosť je teda vnímaná komplexne. Sekvenovanie
a uzatváranie sa do seba v prípade veľkého počtu vedných disciplín však často vedie
k neschopnosti definovať komplexný obraz spoločnosti a jej vývoja.
Multidisciplinárne nazeranie na problematiku sa stáva základným kľúčom
udržateľnosti.
2. NOVÁ PARADIGMA
Predstavy o tom, ktoré paradigmy možno považovať za určujúce pre budúci vývoj
spoločnosti, závisia od úrovne a odbornosti vnímania súvislostí javov minulých
a súčasných a schopnosti posudzovať ich v komplexnosti. Nemalú úlohu pri vnímaní
týchto javov zohráva ukotvenie v priestore, teda významnosť vo vzťahu k regiónu,
krajine či skupine krajín. Nová paradigma urbanizmu definuje priemet meniacich sa
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spoločenských podmienok a požiadaviek do územia. Podľa B. Kováča je územie
„nenahraditeľným prírodným zdrojom s konštantnou veľkosťou.” [4] Pritom
dichotómia tejto konštantnosti a permanentnej dynamiky procesov a ľudských
činností predstavuje základný rámec urbánnej udržateľnosti. Snahou urbanizmu je
dosiahnuť stav rovnováhy medzi rôznymi záujmami – zároveň parametrami územia:
ekológia, estetika, ekonomika (vrátane efektivity), etika (vrátane hodnôt kultúrneho
dedičstva), edukácia (výchova prostredníctvom územia a skúseností). Je potrebné,
aby syntéza spomínaných parametrov v tvorivom procese vyústila v kultúrnosť
územia. V tejto súvislosti zohráva etika azda dôležitejšiu úlohu než zákon. [5] Platí
to o to viac v pamiatkovo chránených územiach. Na jednej strane často stoja záujmy
hnané ekonomickým imperatívom, na strane druhej by mali stáť osoby, ktoré tento
tlak ustoja odborne aj ľudsky. Naše chápanie architektonickej a urbanistickej estetiky
vychádza z postavenia danej disciplíny na vedeckom pomedzí umenia a techniky.
Etymologický pôvod slova sa opiera o výrazy gréckej filozofie aisthētós –
vnímateľný a aisthētikós – schopný vnímania, pochádzajúcich z gréckeho
aisthánesthai – vnímať (zmyslami alebo mysľou), pociťovať, cítiť; (protikladom je
aná͞ isthētos – necítiaci, necitlivý). [6] Estetiku v kontexte architektúry a urbanizmu
neredukujeme iba na vnímanie statických výtvarných čŕt, ale chápeme ju tiež
v prepojení na súbor dlhodobých technických a úžitkových kvalít architektúrou
definovaného prostredia, krásu či súlad budov a súborov v procese ich reálneho
užívania.
3. AKTUÁLNY VÝSKUM
Predmet nášho výskumu sa primárne zameriava na vzťah mesto – energia, ktorá je
hlavnou hnacou silou života na Zemi, silou poháňajúcou aj mestský organizmus.
V jazyku Immanuela Kanta v jednoduchosti povedané „Alles Leben ist Energie“ [7]
alebo ako popisuje Lewis Mumford: „Hlavnou vlastnosťou mesta je konverzia sily
na formu, energie na kultúru, mŕtvej substancie na žijúce symboly umenia
a biologickej reprodukcie na spoločenskú kreativitu.“ [8] Mesto je dnes miesto
s koncentrovanou spotrebou neobnoviteľných zdrojov energie. Súčasná zmena
paradigmy spočíva aj v odhaľovaní potenciálu mesta koncentrovať využívanie
obnoviteľných zdrojov energie. Dotkne sa zrejme tiež územnoplánovacích nástrojov,
ktoré budú slúžiť na preukazovanie energetickej nezávislosti území a koordinovanie
využívania lokálnych obnoviteľných zdrojov energie.
Znižovanie spotreby fosílnych palív a emisií CO2 je jednou z najakútnejších úloh,
pred ktorými Európa stojí, aj v súvislosti s energetickou bezpečnosťou. Ideológia
budov (či urbánnych fragmentov) s takmer nulovou spotrebou energie požaduje, aby
energiu získavali priamo v mieste spotreby alebo v jej blízkosti. V kontexte hodnôt
historickej urbánnej štruktúry je však potrebné, možnosti aplikácie obnoviteľných
energetických zdrojov priamo v území vnímať citlivo. Udržateľný rozvoj, ktorý
v prvom rade spočíva v ochrane prírodných, materiálových a kultúrnych zdrojov, by
teda mal prirodzene zahŕňať šetrný prístup k „neobnoviteľným” architektonickým
pamiatkam a pamiatkovým územiam. [9] Menej invazívnym príkladom môže byť
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integrácia energetických systémov – napr. BIPV (building integrated photovoltaic),
nie ich aditívne inštalovanie. Aplikovanie tohto princípu v praxi je potrebné
vyhodnocovať od prípadu k prípadu a zvažovať jeho dopad na okolie.

Obr. 01: Štyri typy solárnych strešných krytín od firmy TESLA, ktoré umožňujú aplikáciu solárnych
technológií aj v pamiatkovo chránených lokalitách. Krytina sa vyznačuje vysokou mierou odolnosti
proti poveternostným vplyvom (krupobitie) ako aj UV stálosťou. Na dolnom obrázku je znázornený
záťažový test rôznych druhov strešnej krytiny podľa materiálov, z ktorých je vyrobená.
Zdroje: http://www.teslaroofing.net/img/glasstiles.jpg
https://img.newatlas.com/tesla-solar-roof3.JPG?auto=format%2Ccompress&fit=max&h=670&q=60&w=1000&s=9692fd967a7b2f58e4c88e47
02bee3da

Obr. 02: Ypres, Belgicko. Historické hodnoty narážajú na prejavy energetickej udržateľnosti. Je takto
prezentované napätie medzi kultúrou a zelenou udržateľnosťou skutočne tou správnou cestou?
Technické riešenie podporuje regionálnu – lokálnu nezávislosť (slnečné žiarenie zrejme nebude
predmetom konkurencie), ale ohrozuje kultúrnu identitu! (naša fikcia).
Zdroj: Foto: R. Špaček, Fotomontáž: autori
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Obr. 03: Energeticky aktívna plocha integrovaná do strešnej roviny.
Vľavo: kostol St. Silas, Petonville. Vpravo: Inštalácia PV v rámci sanácie strechy, Bremgarten/AG,
Švajčiarsko. Reálny príklad využitia rozsiahlej strechy kostola ako takmer optimálnej plochy na
získavanie energie, na porovnanie s našou fikciou (obrázok vyššie). Miera narušenia kultúrnohistorických hodnôt objektu je diskutabilná.
Zdroje: https://familysearch.org/dzpatron/v1/TH-904-50814-4788/scale?width=800&ctx=ArtCtxPublic&angle=0
https://www.solaragentur.ch/sites/default/files/347_eosono_bremgarten_nord_bearbeitet.jpg

Obr. 04: Nový most ako solárna elektráreň / Integrácia obnoviteľných zdrojov do historickej štruktúry
mesta Bratislava - Hlavné námestie.
Ideový extrémizmus ponímajúci udržateľnosť výlučne z energetického hľadiska by sotva vo svete
reality bol prijatý s pochopením. Kde je hranica prijateľnosti integrovania systémov na využívanie
obnoviteľných zdrojov do (historickej) mestskej štruktúry? Extrémne príklady podnecujú zamyslieť sa
nad touto čoraz naliehavejšou problematikou. (naša fikcia)
Zdroj: Fotomontáž: autori

Za účelom definovania vhodných plôch v štruktúre mesta pre využitie aktívnych
solárnych systémov sa v zahraničí zavádzajú solárne katastre miest. Takéto on-line
dokumenty umožňujú širokej verejnosti náhľad do energetických potenciálov
určitých území mesta alebo jednotlivých budov. Popisujú výpočtové predpoklady ich
energetických ziskov pri využití strešnej roviny alebo častí fasád budov umiestnením
aktívnych solárnych technológií – fotovoltiky alebo solárnych kolektorov. Vizuálne
(farebnou škálou) tak zobrazujú solárny fotovoltický a/alebo termický potenciál
plôch, najmä budov. Vo všeobecnosti, solárny kataster poskytuje obyvateľom,
developerom a investorom ľahkú identifikáciu ideálne naklonených strešných plôch,
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vhodných na inštaláciu helioenergetických systémov a orientačný odhad možných
solárnych ziskov, čím ešte viac podnecujú na využívanie obnoviteľných
energetických zdrojov. V historických štruktúrach solárny kataster poskytuje
orientačný odhad a tým pádom aj relevantnosť/opodstatnenosť ich aplikácie.
Podobné nástroje na princípe GIS (geografický informačný systém) sa využívajú aj
pre znázornenie energetickej efektívnosti jednotlivých mestských častí, ako napríklad
v meste Chicago. [10] Tieto nástroje, spracúvajúce veľké množstvo informácií, sa
stávajú základom dnes populárneho termínu Smart city ako etalónu mesta
budúcnosti.

Obr. 05: Solárny kataster mesta Viedeň zobrazuje solárny energetický potenciál striech pre lokálne
získavanie energie prostredníctvom fotovoltiky a fototermiky.
Na obrázku je znázornené historické centrum mesta (Innere Stadt). V tabuľke s odhadovaným
solárnym potenciálom strechy je ako dodatková informácia uvedené upozornenie (červený rámik), že
objekt je situovaný v (pamiatkovom) ochrannom pásme podľa stavebného zákona a v zóne Svetového
kultúrneho dedičstva. Inštalovanie systémov sa viaže na schvaľovací proces. V poznámke je uvedené
aj odporúčanie pre kombináciu zelenej vegetačnej strechy so solárnymi systémami, nakoľko sa týmto
spôsobom, okrem priameho vplyvu na mikroklímu prostredia, zvyšuje aj ich energetická účinnosť.
Zdroj: autori podľa: https://www.wien.gv.at/umweltgut/public/grafik.aspx?ThemePage=9

V našom ponímaní sa optimálnym riešením javí koncept synergickej energetickej
kooperácie urbánnych fragmentov. To znamená, že urbánna štruktúra, ktorá je
energeticky deficitná (napr. historické centrum mesta) je dotovaná zo strany
energeticky plusovej (napr. novovybudovanej v takomto energetickom štandarde).
Mestá, budovy a ich rôzne časti musia byť vnímané ako komplexný systém
materiálnych a energetických tokov. Cieľom je produkcia energie v mieste jej
spotreby alebo v blízkosti, teda narábanie s ňou v reálnom čase.
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Obr. 06: Koncept synergickej energetickej kooperácie urbánnych štruktúr / mestských štvrtí /
mestských zón / urbánnych fragmentov.
Zdroj: autori

4. “CULTURAL URBAN MINING” AKO SÚČASNÝ NÁSTROJ
IDENTIFIKÁCIE KULTÚRNYCH HODNÔT
Iným príkladom môže byť koncept “urban mining”, teda proces znovuzískavania
rôznych materiálov a základných surovín zabudovaných do produktov či stavieb.
Inšpiruje využiť mesto ako zdroj nerastného bohatstva. Pri takomto uchopení
problematiky je už človek vnímaný nielen ako spotrebiteľ, ale aj ako producent
cenných zdrojov. Udržateľná architektúra sa už vo svojom princípe dopredu zaoberá,
akým spôsobom sa bude dať navrhovaná materiálová súčasť stavby získať späť a ako
ju bude možné nanovo použiť. Môžeme hovoriť aj o akomsi „cultural urban
mining”? Používanie IT a sociálnych sietí v prvom pláne evokuje povrchnosť pri
prežívaní súčasnosti. Môže však byť súčasne nástrojom pre efektívne
zviditeľňovanie vrstiev kultúrnych nánosov vo vzťahu k urbánnemu priestoru či
budove – kultúra miesta komprimovaná v čase môže byť prezentovaná
prostredníctvom interaktívnych databáz a prispievať tak k prezentácii kultúrneho
dedičstva širšej spoločnosti, a zvyšovaním kultúrneho povedomia motivovať k jeho
využívaniu, ochrane.
5. VYPRÁZDŇOVANIE CENTIER MIEST
Rastúce ceny energií a vysoká energetická spotreba vedú k vzniku fenoménu
energetickej chudoby. Zvyšuje sa tlak na energetický efektívne riešenia
v architektúre, ktoré si nemôžu všetci dovoliť. Lákavé a lacné bývanie na okrajoch
miest často krát v konečnom dôsledku spôsobuje vysoké finančné nároky
na prepravu alebo dennú mobilitu. Historické jadrá miest ostávajú prázdne, stávajú sa
turistickým skanzenom. Potvrdzuje to napríklad aj súčasný fenomén Airbnb, ktorý
vyprázdňuje centrá miest od domáceho obyvateľstva, nakoľko blízkosť k centru je
základnou požiadavkou ubytovaných a mesto sa stáva len kulisou pre objektívy
fotoaparátov. Bývanie v centre je nepochybne lukratívne, no na druhej strane sa spája
s problémami neriešiteľnosti bezbariérovosti, komplikovanosťou sanácie a s tým
súvisiacimi vysokými nákladmi na energie. Otázna je miera sociálnej a kultúrnej
akceptovateľnosti tohto stavu – v extrémnych prípadoch sa takéto stavby ako
“energetické ruiny” stávajú neúnosnou záťažou pre majiteľov. To vytvára tlak na ich
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zatepľovanie, ktoré je často neadekvátne, či na ich asanáciu a nahradenie objektmi
s vyššou kvalitou pre pobyt. Je možné pri hľadaní novej urbanistickej paradigmy
definovať genericky uplatniteľný princíp?
6. VEREJNÉ PRIESTORY A MOBILITA
Mestský exteriér poskytuje dostatočne veľký priestor pre uplatňovanie princípov
energetickej udržateľnosti (mestský mobiliár s integrovanou fotovoltikou, nabíjanie
mobilných telefónov, notebookov), či zmierňovanie klimatických dopadov
na organizmus mesta napr. výsadbou zelene (Hlavné a Františkánske námestie
v Bratislave) a aplikáciou vodných prvkov. Opatrenia podobného typu kvalitatívne
zlepšujú pobyt vo verejných priestoroch, nabádajú na ich využívanie, čím priamo
ovplyvňujú životaschopnosť miest. Špecifický problém miest v kontexte verejných
priestorov predstavuje mobilita. Celosvetovým trendom je vytláčanie neefektívnej
automobilovej dopravy, ktorá uberá obyvateľom nárok na plnohodnotné vnímanie
kultúrnych hodnôt z centier miest (J. Gehl, emisná daň v Londýne). V tejto súvislosti
by sme mohli uviesť napríklad koncepty car sharing, bike sharing, zavádzanie
ekologickej hromadnej dopravy, či realizácia v našich podmienkach utopického
konceptu mesta bez áut.

Obr. 07: Projekt SOHJOA – samojazdiace mestské autobusy, Smart and Clean Helsinki.
Zdroj: http://sohjoa.fi/

7. ZÁVER
Predstavujú “tradičné” zásady pamiatkovej ochrany ako základný regulačný
mechanizmus pre intervenciu v pamiatkovo chránených zónach dostatočnú oporu pre
tvorbu kultúrne i energeticky udržateľných miest? V súvislosti so znižovaním
energetických nárokov stavieb či urbánnych celkov sa z pohľadu konštruktívneho
dialógu medzi pamiatkarmi a architektmi ako potrebný krok javí vytvorenie
metodiky pre klasifikáciu zásahov pre zvyšovanie energetickej efektívnosti
do pamiatkového územia. Základným predpokladom (nie však konečným generickým
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riešením) kultúrnej udržateľnosti je rovnováha medzi ESTETIKOU, EKOLÓGIOU
a ETIKOU. Udržateľná architektúra, šetrná k životnému prostrediu, musí vytvárať
nové kultúrne hodnoty, inak raz dospejeme do „obdobia energeticky efektívnych
ruín!“
Úcta ku kultúrnej identite vychádza z poznania a uvedomenia. Architektonické
návrhy a prístup k ochrane pamiatok do veľkej miery iba reflektujú spoločenské
nastavenie. „Ekológia architektúry nie je teda (iba) v slnečných kolektoroch,
hlinených stenách (...), ale (aj) v tom, nakoľko sa hlboké myslenie o civilizácii, živote
a čase dokáže premietnuť do projektu, do jeho realizácie a do spôsobu jeho
zanikania. Ekologická architektúra je architektúra domova.” [11]
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Zlepšenie energetickej hospodárnosti historických
budov
Radoslav Mokriš
Abstrakt: „Pamiatky sa nezatepľujú!“ alebo „Na využitie solárnej energie
zabudnite!“ sú dve najočakávanejšie odpovede pamiatkara projektantovi. Je to
skutočne tak? Každodenným chlebíkom pamiatkara je schopnosť skĺbiť záujmy
pamiatkovej ochrany so zložitými prevádzkovými a technologickými požiadavkami
na bezpečné, hygienické a hospodárne využívanie pamiatok. Vyžaduje to hlbokú
znalosť pamiatkových hodnôt a zároveň celoživotné štúdium metód, ako tieto
hodnoty zachovať. V prípade ochrany pamiatok architektúry nejde len o zachovanie
formálneho vzhľadu, ale ide o zachovanie ich charakteru, materiálovej podstaty,
atmosféry – a to pri plnom funkčnom využití: ide naozaj o všetko. Dá sa teda za
týchto podmienok nejako zlepšiť energetická hospodárnosť historických budov?
Autor príspevku tvrdí, že je to možné, ba dokonca žiaduce. Veď samotná pamiatka je
predsa dokladom túžby človeka o skvalitnenie vlastnej existencie.
Kľúčové slová: architektúra – obnova – kultúrna pamiatka – energetická
hospodárnosť – využitie solárnej energie.
Improving the Energy Performance of Historic Buildings
Abstract: "Monuments are not to be insulated!" or "Forge the using of solar
energy!" These are two most anticipated responses of conservationist to designer. Is
that really so? Daily and typical work of conservationist is the ability to articulate the
interests of monument protection with complexity of operational and technological
requirements for safe, hygienic and economical use of monuments. It requires
a profound knowledge of the monumental values and lifelong learning of methods to
preserve these values. In the case of the preservation of the architectural monuments,
it is not just about preserving the formal appearance, but preserving their character,
material nature, atmosphere – with full functional use: it is really in all its complexity
at all. So, in these circumstances, could be the energetical economy of historic
buildings improved? The author states that it is possible, even desirable. It is because
the monument itself is a proof of the desire of man to improve his own existence.
Key words: architecture – restoration – cultural monument – energy efficiency – use
of solar energy.
Ing. arch. Radoslav Mokriš
Krajský pamiatkový úrad Košice
Hlavná, 25, PSČ 04 001, Košice
Radoslav.mokris@pamiatky.gov.sk
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Aspekty udržateľnosti pri obnove pamiatkovo
chránených štruktúr
Petronela Pagáčová

Abstrakt: Predkladaný príspevok predstavuje výsledky dizertačnej práce,
spracovanej na tému „Aspekty udržateľnosti pri obnove pamiatkovo chránených
štruktúr.“ Problematika integrácie nových udržateľných vstupov do historického
prostredia predstavuje komplexnú tému. Nejde totižto len o problematiku
zlepšovania teplotechnických parametrov konštrukcií chránených objektov ako by sa
na prvý pohľad mohlo zdať. Udržateľnosť v historickom prostredí možno chápať ako
synergiu určitých aspektov, ktoré majú vytvárať prirodzené harmonické prostredie,
v ktorom veci a procesy majú jasný význam. Keďže bez vízie by mohlo ísť len
o prvoplánovú integráciu takýchto opatrení, príspevok sa zaoberá náčrtom
niekoľkých scenárov v architektonickej a urbanistickej rovine, ktoré môžu pomôcť
nachádzať vzťahy medzi tým čo je „staré a nové“ a zapojiť tak historické štruktúry
do celkového konceptu udržateľnosti mesta. Takéto rámcové vízie by mohli zároveň
priniesť poriadok, ktorý vytvorí základ pre tvorivosť a kreativitu v historickom
prostredí, ktorá pozná mieru.
Kľúčové slová: udržateľnosť – udržateľné mesto – kultúrna udržateľnosť –
historické štruktúry – energetická hospodárnosť – vízia – scenáre.
Aspects of Sustainability During the Restoration
in Preserved Monumental Structures
Abstract: This submitted paper presents results of the dissertation thesis: „Aspects of
sustainability during the restoration in preserved monumental structures“. The
problem of integration of new sustainable inputs into the historical environment
represents a set of complex issues, not only the issue of improvements of the thermal
performance of constructions in protected buildings. Sustainability in historical
environment may be described as synergy of aspects, creating harmony in
environment in which things and processes have a clear meaning. However, without
a vision it could only be an obvious integration of such measures, and so the
following paper will focus on sketching out some scenarios in urban and
architectural dimension. This can help find relations between that which is „old one
and new one“ and simultaneously integrate historical structures into the entire
concept of a sustainable city. These scoping visions could bring an order which in
return creates a basis for creativity in the historical environment that knows its
boundaries.
Key words: sustainability – sustainable city – cultural sustainability – historical
structures – energy efficiency – vision – scenarios.
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1. AKTUÁLNOSŤ TÉMY A POTREBA JEJ RIEŠENIA
Téma integrácie udržateľných zásahov do pamiatkovo chránených objektov je stále
aktuálnou témou, ktorá sa posledné desaťročia pomaly dostáva do spektra záujmu
odbornej i laickej verejnosti. Vznikla ako prirodzená reakcia vyspelých štátov
na klimatické zmeny, v snahe zabrániť ich prudkému priebehu v dôsledku
zvyšovania emisií CO2, ku ktorým prispievajú aj prevádzky umiestňované
v objektoch s historickou hodnotou. Keďže takéto objekty s funkciou bývania dokážu
vyprodukovať veľké množstvo nežiaducich emisií, začalo byť nevyhnutné zaoberať
sa touto problematikou aj v historickom prostredí.
Graf 1 zobrazuje podiel bytových jednotiek v objektoch s historickou hodnotou
v krajinách EU27 do roku 2001. Slovenská republika sa v tomto hodnotení nachádza
na treťom mieste odspodu. Táto štatistika poukazuje napríklad na to, že podiel
bytových jednotiek umiestnených v objektoch postavených do obdobia 19. storočia
na Slovensku, ktoré by značnou mierou prispievali k produkcií skleníkových plynov,
je oproti iným európskym krajinám pomerne malý. Keďže sa zvyčajne v objektoch
s historickou hodnotou umiestňuje funkcia bývania, poukazuje tento graf aj
na skutočnosť, že pamiatková základňa našej krajiny patrí k tým najmenším.
Podľa Európskej smernice č. 2010/31/EÚ Európskeho parlamentu a Rady z 19. mája
2010 o energetickej hospodárnosti budov cenné historické objekty nemusia spĺňať
požiadavky vysokej energetickej hospodárnosti. Z tohto dôvodu má štát právo
rozhodnúť o miere intervencie týchto nových postupov do svojej historickej
základne, a teda môže ich aj úplne odmietnuť [2]. Aktivity v tejto oblasti v zahraničí
však poukazujú skôr na snahu o nájdenie konsenzu. Vo všeobecnosti je táto téma
vnímaná ako komplexná disciplína, ktorá rozoberá možnosti prienikov aspektov
udržateľnosti s princípmi obnovy pamiatok omnoho podrobnejšie ako len z hľadiska
zlepšovania teplotechnických vlastností konštrukcií. Preto prvým dôležitým krokom
je však jasné zadefinovanie vzťahu medzi historickými štruktúrami (reprezentované
nástrojom ochrany pamiatok) a udržateľnými zásahmi (predstavuje udržateľná
architektúra). Ďalej platí, že historické štruktúry reprezentujú kvalitatívnu zložku
architektúry a budú vždy limitom pre udržateľné zásahy, ktoré do tohto vzťahu
prinášajú skôr kvantitatívnu rovinu.
Cieľom výskumu bola snaha nájsť spôsob, ktorým je možné každému historickému
sídlu (sídlu pamiatkovo chránenému) vytvoriť koncept rozvoja s ohľadom na mieru
konzervácie (zachovania) alebo inovácie daného miesta tak, aby naplnil víziu
zlepšenia energetickej hospodárnosti a kooperatívnosti v rámci celej urbánnej
štruktúry a zároveň nebola degradovaná jeho kultúrno-historická hodnota ani
v architektonickej a ani v urbanistickej dimenzii.
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Graf 1: Graf podielu bytových jednotiek v rámci krajín EU 27 do roku 2001 usporiadaných podľa
obdobia výstavby. Otázka produkcie emisií CO2 sa dotýka najmä objektov postavených do roku
1945 a ich podiel v stavebnom fonde.
Zdroj: http://www.3encult.eu/en/deliverables/Documents/2011_EM_Troi_Impact.pdf

2. PROBLEMATIKA UDRŽATEĽNOSTI HISTORICKÝCH
ŠTRUKTÚR V ZAHRANIČÍ
V západných krajinách Európskej únie vznikli už pred niekoľkými rokmi prvé
experimentálne projekty a výskumné úlohy zamerané na hľadanie vhodných riešení.
Taliansko zastupuje v tejto rovine medzinárodný vedecký projekt 3encult, ktorý rieši
problematiku udržateľnosti historických štruktúr komplexne. V prvom pláne sa
zameriaval na architektonickú dimenziu, v súčasnosti projekt začína rozpracovávať
urbanistickú dimenziu problému. Tento výskum patrí v tejto oblasti k momentálne
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k špičke [3]. Je vhodné spomenúť aj Holandsko, ktoré sa v tomto smere vydalo
cestou skúmania problému na architektonickej úrovni prostredníctvom realizácií
modelových štúdií. Organizácia na obnovu a ochranu pamiatok disponuje funkčným
hodnotiacim systémom DuMo, ktorý vyhodnocuje takéto udržateľné obnovy
historických štruktúr v praxi. Jeho úlohou je odhadnúť potenciál vstupu
ekologických zásahov do pamiatkovo chránených objektov. Tie sa po realizácií
znovu vyhodnotia a objekt je následne zaradený do určitej kategórie [4].
3. INTEGRÁCIA UDRŽATEĽNÝCH ZÁSAHOV DO HISTORICKÝCH
ŠTRUKTÚR – SYSTEMATICKÝ PRÍSTUP
Z vyššie uvedených skutočností však stále ostáva nezodpovedaná otázka: ako by sa
k tejto problematike mohlo postaviť Slovensko? Krajina nedisponuje takou veľkou
historickou základňou, ktorá by do značnej miery prispievala k zvyšovaniu emisií
CO2 a navyše patrí k štátom s nižšou ekonomickou úrovňou a nevyjasneným
postojom ku tradícií či vlastnej identite. Práve preto je silne ochranársky prístup
pochopiteľný. Na druhej strane systém ochrany na Slovensku je v zásade
diferencovaný a vytvára predpoklady pre uplatnenie flexibilného postupu
pri uplatňovaní nových vstupov do pamiatkových štruktúr, s čím súvisí aj
uplatňovanie environmentálnych stratégií. Dohodnutie pravidiel hry s jasným
systematickým postupom, ktorý poslúži ako základný odrazový mostík pre ďalšiu
kreatívnu tvorbu sa zdá byť preto vhodným prístupom. Vzhľadom na to sme
pristúpili vo výskume ku tvorbe tzv. modelov/vízií, ktoré rôznou mierou reagujú
na mieru zachovania (obnovenia) pamiatkovo chránených štruktúr a mieru
akceptovania novodobých vstupov.
3.1 ARCHITEKTONICKÁ DIMENZIA PROBLEMATIKY
Na to aby sme vytvorili funkčný model, ktorý bude odhadovať potenciály a limity
integrácie udržateľných zásahov do historických štruktúr, bolo nutné definovať
podrobnejšie čo prináša do tohto vzťahu obnova pamiatok a čo udržateľná
architektúra. Ako sme už vyššie spomínali obnova pamiatok ako nástroj kultúrnej
udržateľnosti prezentuje v tomto vzťahu kvalitatívnu zložku (legislatívne vyjadrená
jednotlivými stupňami ochrany). Rozumieme ňou spôsob narábania s originálom
pamiatky (autenticita, spôsob prezentácie a podobne) a v kvalite architektonickej
intervencie (bez ohľadu na to, či ju klasifikujeme ako udržateľnú alebo nie).
Udržateľná architektúra zase prezentuje kvantitatívnu časť vzťahu (merateľnú).
Chápeme ju v rovine implementácie udržateľných zásahov do historických štruktúr,
ktoré sú merateľné a zameriavajú sa zvyčajne na zlepšenie energetickej
hospodárnosti, mikroklímy objektov, stavebnú biológiu a podobne. Ide často
o zásahy, ktoré majú priamy dopad na autenticitu diela, stavebno-fyzikálny stav
a vnútornú mikroklímu a majú tendenciu pôsobiť deštruktívne. Pri definícii tejto
roviny je dôležité rešpektovať, že nie každý pamiatkovo chránený objekt znesie
rovnakú mieru inovácie (ak vôbec nejakú). Kvalitatívna rovina je v praxi vyjadrená
diferencovaným systémom ochrany pamiatok, ktorý definuje jednotlivé stupne
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ochrany na úrovni objektov. Pre zjednodušenie sme týchto 7 kategórií rozdelili
do troch:
 Skupina A = tzv. “top pamiatky” v území, ktoré majú celospoločenský,
nadnárodný či svetový význam (zvyčajne majú charakter exponátu).
V podstate sú nedotknuteľné a ich stupeň ochrany je pomerne vysoký a sú
považované za ikonické.
 Skupina B = všetky ostatné objekty, ktoré sú nositeľom určitej kultúrnohistorickej hodnoty v území.
 Skupina C = všetky ostatné objekty, v pamiatkovom území, rušivé objekty
v území, ktoré majú potenciál stať sa novostavbami.
Podobne sme pristúpili aj ku množine udržateľných zásahov, ktoré sme rozdelili do
škály na tzv. “mäkké”, “optimálne” a “tvrdé” zásahy. Vytvorenie týchto troch skupín
implementácií bolo podmienené analýzou zahraničných príkladov, do ktorých boli
vkladané inovácie s rôznou mierou vplyvu na autenticitu originálu:
 Mäkké zásahy = zachovávajú hmotnú podstatu originálu, vhodné pre
situácie, kedy do pamiatky nebudú implementované žiadne zásahy respektíve
minimálne.
 Optimálne zásahy = zasahujú do podstaty originálu len mierne – vyvážene,
z hľadiska vizuálnej exponovanosti zo strany exteriéru či interiéru nie sú
priznané, ale zlepšujú tepelnoizolačné vlastnosti zvyčajne horizontálnych
konštrukcií a zasklenia okien.
 Tvrdé zásahy = zásadne vstupujú do podstaty originálu, skupina najviac
diskutovaných zásahov, zahŕňa aj predchádzajúce dve kategórie “mäkkých
a optimálnych zásahov”.
Vyššie uvedené kategórie sme zostavili do zrozumiteľného systému (obr. 1):

Obr. 1: Prenesenie a definícia jednotlivých kategórií podľa diferencovaného systému ochrany
pamiatok na Slovensku.
Zdroj: autorka
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Kategória A1 – najvyšší stupeň ochrany, funkcia: napr. múzeum, objekt ako
exponát, bývanie s nižšou mierou komfortu vnútornej mikroklímy, možné
energeticky hospodárne zásahy: osvetlenie – používanie šetrných LED svietidiel,
používanie prístrojov s nízkou spotrebou elektrickej energie, hospodárenie s vodou
a s odpadmi, modernizácia vykurovacieho systému, zber a využívanie dažďovej vody
v exteriéri, podpora a znovuobnovenie prirodzeného fungovania objektu založeného
na správnom pochopení prebiehajúcich fyzikálnych javoch v jeho konštrukciách,
podpora prirodzených postupov pri odvlhčovaní objektov bez použitia stavebnej
chémie a podobne, príklad: Dóm sv. Martina v Bratislave.
Kategória B1 – významné národné kultúrne pamiatky s cenným interiérom, výrazné
limity pamiatkovej ochrany, funkcia: administratíva, služby, bývanie a pod., možné
energeticky hospodárne zásahy: okrem zásahov z predchádzajúcej skupiny A,
zlepšenie izolačných vlastností zasklenia a tepelnoizolačných vlastností
horizontálnych konštrukcií (podlaha, stropy, strecha), príklad (obr.2): zlepšenie
vnútornej mikroklímy nainštalovaním nového ventilačného systému.

Obr. 2: Základná škola, objekt kultúrnej pamiatky monumentalizmu, Innsbruck, Rakúsko.
Zdroj: http://www.3encult.eu/en/casestudies/default.html

Kategória B2 – dotvárajúce objekty v pamiatkovom prostredí, limity pamiatkovej
ochrany sa vzťahujú najmä na exteriér objektu, nenachádza sa tu vysoko cenný
interiér, možné energeticky hospodárne zásahy: okrem zásahov z predchádzajúcej
skupiny A a B1, zlepšenie izolačných vlastností vertikálnych aj horizontálnych
konštrukcií zo strany interiéru, na vizuálne neexponované miesta striech môžu byť
umiestnené solárne zariadenia, príklad: obilný sklad, Portugalsko (obr. 3).
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Obr. 3: Obilný sklad v meste Tomar, Portugalsko, príklad obnovenia cenného exteriéru s vložením
novej nezávislej hmoty do interiéru.
Zdroj: http://openbuildings.com/buildings/casa-dos-cubos-profile-42218?_show_description=1

Kategória B3 – objekty v ochrannom pásme s najnižším stupňom ochrany, možné
energeticky hospodárne zásahy: viď predchádzajúce kategórie, príklad: (obr. 4).

Obr. 4: Spolkový dom v Slavoniciach, Česká republika, objekt zachováva hmotou kontext
historického prostredia, pôvodný interiér nie je vo väčšej časti zachovaný.
Zdroj: ABT, Š., SVOBODOVA, M. (2011) Zelené památky. [online]. Praha: Slav. renesanční, 2011.
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Kategória C – rušivé objekty v území a novostavby v území s historickou hodnotou,
bez pamiatkovej ochrany objektu, limity sú stanovené podľa charakteru okolitej
zástavby, možné energeticky hospodárne zásahy: objekty by mali byť navrhované
minimálne v štandarde pasívneho domu, príklad: Kunstmuseum Ravensburg
(obr. 5).

Obr. 5: Kunstmuseum Ravensburg, príklad objektu harmonického, nerušivého s ohľadom na
historické prostredie v štandarde pasívneho domu s dôrazom na výber materiálov a životnosť budovy.
Zdroj: http://www.kunstmuseum-ravensburg.de/km/architektur/

3.2 URBANISTICKÁ DIMENZIA PROBLEMATIKY – NÁČRT
Na to aby sa historické štruktúry stali udržateľnými je potrebné aby fungovali
optimálne nielen v rámci kultúrnych ostrovov, ale aby kooperovali s najbližším
okolím a stali sa tak plnohodnotnou súčasťou konceptu udržateľného mesta. To si
dnes vyžaduje vznik kooperatívne fungujúcich inteligentných energetických sietí –
Smart Grids / Smart Infrastructure [4]. Skúmanie tejto problematiky z urbanistickej
dimenzie považujeme za dôležité práve z dôvodu, že keď nie je možné
implementovať zariadenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti priamo
do objektu, bude nutné analyzovať jeho vzťah k celku a pokryť dopyt z externých
zdrojov, ktoré nie sú v priamom kontakte s objektom. Domnievame sa preto, že
omnoho väčší význam bude mať analýza solitéru vo vzťahu ku svojmu najbližšiemu
okoliu, ktorého je súčasťou – napríklad mestská štvrť, mestský blok a podobne.
Pre tvorbu modelu v urbanistickej dimenzii sme preto uplatnili analógiu tvorby
v architektonickej dimenzii (obr. 6). Kvalitatívna rovina v urbanistickej dimenzii sa
dotýka najmä vizuálnej ochrany historických štruktúr v rámci mesta, mikroklímy
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verejných priestorov, zelene, konfigurácie dopravy a podobne [5]. Vizuálna ochrana
alebo ochrana atmosféry sa viac viaže na problematiku kontrastov vstupov nových
objektov do historického prostredia. Kvantitatívna rovina v urbanistickej dimenzií sa
zameriava skôr na koncept energetickej kooperatívnosti štruktúr a hodnoty
energetickej hospodárnosti jednotlivých historických celkov.

Obr. 6: Prenesenie a definovanie jednotlivých kategórií podľa miery homogenity jednotlivých
historických štruktúr a scenárov podľa Ecocity. Plný kruh v jednotlivých kategóriách zobrazuje stav
kedy štruktúra nemení stupeň homogenity. Kategórie v kružniciach zobrazujú prípady kedy použitím
daného scenára nadobúda štruktúra nový stupeň homogenity alebo sa stáva heterogénnou.
Zdroj: autorka

4. ZÁVER
Hlavným cieľom práce bolo načrtnúť systém, ktorý by dokázal adekvátne reagovať
na aplikáciu potenciálov a limitov udržateľných aspektov v prostredí s pamiatkovou
hodnotou. Chápeme tento zámer ako jednu z možných odpovedí na riešenie tejto
témy. Východiskovou tézou bola idea kvalitného mesta ako súboru
charakteristických enkláv, ktoré sú podmienené tým, že majú spoločný čitateľný
kontext. Za jeden z najväčších problémov, ktoré tento model má je momentálna
nemožnosť objektívne nadefinovať jednotlivé kategórie a ich charakteristiky. Práca
si nerobí nárok na túto činnosť vo forme jasnej odpovede, pretože takto nastavený
proces si vyžaduje spoluprácu odborného výskumného tímu. Preto diskusia ohľadom
kategorizácie a charakteristiky jednotlivých skupín je samozrejmá a plne prijímaná.
Ide pravdepodobne o zložitejší proces, ktorý je nutné podložiť niekoľkoročnou
praxou, skúsenosťami a odbornými vedomosťami. Zámerom bolo ponúknuť funkčnú
metodiku, ktorá bola otestovaná na základe uvedených dostupných zdrojov.
Domnievame sa, že tieto integrácie prinášajú nový rozmer v procese tvorby
v pamiatkových štruktúrach, pokiaľ sú robené systematicky a zároveň s vycibreným
citom a vkusom.
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Možnosť aplikácie pamiatkovej starostlivosti ako
nástroja udržateľnosti
Jana Gregorová

Abstrakt: V súčasnom globálnom svete sa výrazne prehodnocujú doterajšie
hodnoty. Zefektívňuje sa ekonomická prosperita, riešia sa problémy klímy majúce
globálny charakter, nezohľadňujú sa však špecifiká jednotlivých kultúrnych
kontextov. Strata diverzity tradičných štruktúr spôsobuje, že sa sídla začínajú na seba
podobať. Podobnosť je okrem iného zapríčinená aplikovaním rovnakých postupov
pri navrhovaní energeticky efektívnych novostavieb. Aplikácia ekologických trendov
pri pamiatkovo chránených tradičných štruktúrach však narazila u mnohých krajín na
odpor nielen preto, že sa jedná o zachovanie stabilizovaných archetypov, ale aj preto,
že sú často požiadavky na zlepšenie ich energetickej bilancie prehnané. Preto
jednotlivé krajiny sveta na problém udržateľnosti pri ochrane svojho
architektonického dedičstva reagujú rôzne. Príspevok predkladá možnosť aplikácie
udržateľných zásahov pri pamiatkach v diferencovanom systéme pamiatkovej
ochrany, legislatívne ukotveného na Slovensku.
Kľúčové slová: kultúrna udržateľnosť – kultúrne systémy – ekologická intervencia
do pamiatkovej budovy – diferencovaná pamiatková ochrana.
The Possibility of Applying Monument Care as a Tool of Sustainability
Abstract: The present values are greatly re-evaluated in the current global world.
Ecological prosperity is being improved, there is effort to address global climate
problems, but the specifics of individual cultural contexts are not taken into account.
Sites are beginning to resemble each other because of the loss of diversity of
traditional structures. Urban structure similarities arise also due to same design
application in the new energy-efficient buildings. Many countries aim to preserve
stabilized archetypes in protected areas, that´s why they try to lower often
exaggerated requirements to increase monuments energy efficiency. Different
countries approach the problem differently. This paper focuses on the application of
sustainable monuments interventions in Slovak legislative environment.
Key words: cultural sustainability – cultural systems – ecological intervention in
historical building – differentiated monument protection.
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1. VZŤAH KU DEDIČSTVU – ZÁLEŽITOSŤ NASTOLENÉHO
KULTÚRNEHO SYSTÉMU
Do 19. storočia architektúra neanalyzovala oddelene vzťah ku kultúre a prírode.
Zlom nastal v období priemyselnej revolúcie, kedy novátorstvo v staviteľstve bolo
jedným z dôvodov, prečo sa kvôli zachovaniu tradičnej zástavby začína konštituovať
systém pamiatkovej starostlivosti. Jej hlavnou úlohou bolo spomaliť zánik
hodnotných kultúrnych statkov, aby bola zachovaná kontinuita odkazu, kvôli
ktorému sa stali predmetom ochrany. V tomto kontexte je možné pamiatkovú
starostlivosť chápať ako nástroj kultúrnej udržateľnosti. [1]
1.1 KULTÚRNE SYSTÉMY
Keďže kultúra je dynamická a adaptabilná, je možné sledovať, ako sa v jednotlivých
etapách kultúrnej evolúcie vyvíjala.
Tradičný a predmoderný vzťah kultúry a prostredia
V tejto etape kultúrnej evolúcie sa chápe ochrana kultúrneho dedičstva ako
samozrejmá. Prirodzene vyplýva zo spôsobu života komunity, ktorý je totožný
so spôsobom života v pamiatkach – pamiatková ochrana nepredstavuje výrazný limit
ani potenciál.
Moderný vzťah kultúry a prostredia
Zavedením fenoménu moderny do kultúrneho kontextu začiatku 20. storočia,
výrazne ovplyvneného doznievaním romantických tendencií z 19. storočia
znamenalo, že v homogénnom, regulovanom prostredí bolo treba akceptovať vysokú
mieru novátorstva a individualizmu. Do tradičných štruktúr sa vnášajú nové impulzy
do takej miery, že sa začali vyčleňovať tzv. „kultúrne ostrovy“, pre ktoré platil určitý
stupeň ochrany. Vzniká pamiatková starostlivosť, ktorá systematicky trvá na ochrane
tradičného a stáva sa tak limitom pre neobmedzené asanovanie a stavanie nového –
moderného.
Postmoderný vzťah kultúry a prostredia
V súčasnom postmodernom chápaní kultúrnych systémov je charakteristická vysoká
úroveň sebareflexie spoločnosti s ohľadom na ekologické riziká, sociálnu integráciu,
kultúrnu homogenizáciu, globalizáciu a iné. Nový spôsob života súvisí už so zmenou
primárnych hodnôt spoločnosti. Zachovanie kultúrnej homogenity je čoraz ťažšie.
Keďže v postmodernom období vzniká konflikt „moderného“ a „tradičného“,
vytvorili sa dva základné prístupy pre jeho vyriešenie.
Prvým je konzervatívny prístup, snažiaci sa o maximálne zachovanie autenticity
originálnej, pamiatkovo chránenej štruktúry (dôvod, prečo sa v poslednej dobe
pomerne často pripúšťa aj výstavba kópií, či replík zaniknutých tradičných štruktúr
s cieľom sceliť narušené, pôvodne homogénne kultúrne ostrovy). Druhým je
flexibilný prístup, ktorý nové zásahy akceptuje a ich mieru určuje stanovená
pamiatková alebo architektonická hodnota originálnej štruktúry.
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Hodnota v jednotlivých kultúrnych kontextoch môže mať rôznu váhu, preto ochrana
pamiatkových štruktúr reaguje na odlišnosti a vytvára sa tak diferencovaný princíp
ochrany. Diferenciáciou prístupu k obnove originálov systém pamiatkovej
starostlivosti reaguje na inovácie, ktoré so sebou nesú nové nároky na funkčné
využitie. [2]
2. SYNERGIA „EKOLOGICKÉHO“ A „PAMIATKOVÉHO“ AKO
ZÁKLAD KULTÚRNEJ UDRŽATEĽNOSTI
Proces udržateľnosti historických štruktúr je možné chápať ako spojenie kvalitatívnej
a kvantitatívnej roviny tohto problému. Ak environmentálne vstupy budú
predstavovať rovinu prevažne kvantitatívnu, tak kvalitatívna časť bude chápaná ako
spôsobom narábania s originálom a kvalitou architektonickej intervencie.
Po vzhliadnutí na kvalitu a kvantitu zachovaného pamiatkového fondu v jednotlivých
krajinách Európskej únie je zrejmé, že sú medzi nimi výrazné rozdiely. Napriek
aktuálnym požiadavkám pre optimalizáciu stavu udržateľnosti aj v pamiatkovo
chránených štruktúrach je možné akceptovať, že krajiny s nízkou mierou zachovania
týchto hodnotných štruktúr a nízkou mierou kultúrnej identity, majú striktne
nastavený systém pamiatkovej ochrany. Environmentálny trend zasahuje všetky
oblasti súčasného života a tieto krajiny sa môžu legitímne rozhodnúť, že pokým si
nevyriešia problém kultúrnej (ne)udržateľnosti, nebudú nové zásahy integrovať.
Medzi krajiny tohto typu by mohlo patriť aj Slovensko. Je to pochopiteľné,
a akceptovateľné, pretože z určitého uhla pohľadu môžu takéto stratégie
predstavovať ďalšiu hrozbu pre kultúrne dedičstvo. Prax však poukazuje na rastúci
dopyt po zlepšovaní energetickej hospodárnosti historických objektov a preto je
možné predpokladať, že tento odmietavý postoj nebude dlho udržateľný. Núka sa
preto zaujímavá otázka, či práve spojenie environmentálnych scenárov
s problematikou pamiatkovej starostlivosti neprinesie odpoveď na to, ako
plnohodnotne zapojiť artefakty minulosti do súčasného života.
3. SITUÁCIA VO SVETE
Trend integrácie energeticky efektívnych opatrení do pamiatkovo chráneného
prostredia sa začal uplatňovať a vyvíjať v popredných štátoch v podobe
experimentálnych riešení a systematickej snahe informovať širokú verejnosť. Je to
prirodzená reakcia krajín (s pomerne jasne koncipovanou kultúrnou identitou
a veľkou základňou objektov s historickou hodnotou) na klimatické zmeny na
planéte, ktoré ohrozujú aj kultúrne dedičstvo. Vytvorilo sa viacero modelových
riešení v krajinách s rôznymi klimatickými podmienkami a s vysokým kultúrnohistorickým potenciálom. Nastavenie modelových riešení reagovalo na možnosť
aplikácie systémových riešení, ktoré by minimálnym zásahom zlepšilo energetickú
bilanciu historických budov. Krajiny, ktoré tieto experimentálne riešenia skúmali
patrili Anglicko a Škótsko, Taliansko, Dánsko, Holandsko, Nemecko a iné. Výsledky
skúmania boli následne koordinované so vznikajúcimi chartami, zaoberajúcimi sa
problematikou udržateľnosti miest. Vznikla Amsterdamská deklarácia (1978),
Aplikácia ekologických princípov navrhovania pri obnove pamiatok

45

Európska charta miest, Aalborská charta (1994), Melbournská charta (2002),
Shengenská deklarácia (2002) a iné. [3]
Napriek rozdielnym metódam skúmania sa všetky prístupy zhodli na tom, že
optimálne zabezpečenie intervencie do historických budov nie je možné riešiť iba
zateplením, ale systémom opatrení, ktorých direktívnosť závisí od stupňa
pamiatkovej ochrany daného územia či objektu. Flexibilné nastavenie tohto systému
umožňuje diferencovaný systém pamiatkovej ochrany.
4. SITUÁCIA NA SLOVENSKU
Odlišnosť východiskovej pozície jednotlivých krajín, súvisiacej aj s množstvom
zachovanej tradičnej štruktúry postavenej do roku 1945 vyjadruje aj graf Alexandry
Troi, ktorý ilustruje výrazný rozdiel v miere zachovania tradičnej štruktúry
v jednotlivých krajinách Európskeho spoločenstva. Slovensko sa nachádza na štvrtej
priečke odspodu. Vysoký úbytok štruktúr tohto typu nebol zapríčinený vojnovými
stratami ako v iných krajinách, ale dlhodobou neúdržbou a pretrhnutím kontinuity
vlastníctva. Socialistický štát, vedomý si hodnôt svojich historických štruktúr,
vymedzil pamiatkovo chránené územia, na ktorých platili prísne pravidlá na ich
ochranu. Mestá, ktorých historické jadrá za pamiatkovo chránené vyhlásené neboli
evidovali oveľa vyšší úbytok originálneho pamiatkového fondu. Noví obyvatelia,
nemali vzťah k histórii a bývanie v historických jadrách (ktoré stratou pôvodných
vlastníkov chátrali) nebolo v obľube. Štátna politika, ktorá v tom období iniciovala
výstavbu nových bytoviek spôsobila, že prevažná časť ľudí v produktívnom veku
chcela bývať v novom. Bola to aj reakcia na hodnotové systémy, ktoré dominovali
v etape moderného vzťahu kultúry a prostredia v celom kultúrnom svete, výraznejšie
sa však prejavila v krajinách, kde sa pretrhla kultúrna kontinuita s tradíciou predkov.
Zmena nastala po roku 1989, kedy zmenu spoločenského zriadenia sprevádzala aj
snaha po návrate ku kultúrnej identite. Nastala etapa vyhlasovania mnohých, dovtedy
nechránených území, za pamiatkovo chránené. Tento trend však dlho nevydržal, lebo
nová generácia vlastníkov pamiatkových objektov alebo objektov na atraktívnom
pamiatkovo chránenom území, nebola ochotná zohľadňovať požiadavky na ich
ochranu, jasne definované nastoleným štátnym systémom pamiatkovej starostlivosti.
4.1 DIFERENCOVANÝ SYSTÉM PAMIATKOVEJ OCHRANY
NA SLOVENSKU
Systém pamiatkovej starostlivosti na Slovensku je nastavený ako čiastočne
diferencovaný. Iná miera diferencovanosti je v rovine architektonickej a iná v rovine
urbanistickej.
V architektonickej rovine na úrovni objektov existuje iba jedna kategória ochrany –
národná kultúrna pamiatka (NKP). Táto je garantovaná štátom a platia na ňu prísne
pravidlá ochrany, ukotvené aj v legislatívnej rovine. Ak si chce kultúrna komunita
chrániť objekt, ktorý nie je NKP, môže si ju všeobecným záväzným nariadením
(VZN) vyhlásiť za pamätihodnosť a potom platia na daný objekt podobné pravidlá
ako pre NKP, ale nie sú garantované štátom.
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V urbanistickej rovine je systém nastavený oveľa flexibilnejšie. Pre územie
pamiatkovo chránené je nutné spracovať Zásady ochrany pamiatkových území, ktoré
sa následne premietajú do územnoplánovacích dokumentácií.
Metodické usmernenie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚ SR)
V zmysle diferencovanej pamiatkovej ochrany boli na Slovensku vypracované
metodické usmernenia PÚ SR (2015) k vypracovaniu dokumentácie k pamiatkovým
výskumom.
V usmernení PÚ SR pre spracovanie „Architektonicko-historického výskumu“ je
jednoznačne definované, že povinnosť vykonávať pamiatkový výskum je iba
na objektoch NKP. Z toho vyplýva, že ide o komplexne hodnotné budovy, pri
ktorých sú v kapitole „Návrh obnovy, ochrany a prezentácie NKP“ presne
definované požiadavky pre ďalší postup pri obnove. Je definovaný návrh celkovej
koncepcie prístupu k pamiatke, spôsob zachovania, ochrany, obnovy a prezentácie
pamiatkových hodnôt, spôsob nakladania s nálezmi, možnosti úprav a zmien v súlade
so zásadami pamiatkovej ochrany a odporúčané prezentovanie a využitie pamiatky
a jej jednotlivých častí a prvkov. V požiadavkách na obnovu sa okrem iného
vyžaduje stanoviť požiadavky na zachovanie, obnovu a prezentáciu hodnôt
pamiatky, jej hmotnej podstaty, prvkov a detailov tvoriacich jej súčasť,
na odstránenie predchádzajúcich nevhodných zásahov a úprav a návrh konkrétnych
opatrení na záchranu a obnovu pamiatky a jej vhodné funkčné využitie. [4]
V usmernení PÚ SR pre spracovanie „Urbanisticko-historického výskumu „boli
definované územia svetového významu, európskeho významu a národného významu,
ktoré sú chránené ako areály národných kultúrnych pamiatok (NKP), pamiatkové
rezervácie (PR), pamiatkové zóny (PZ) a ochranné pásma (OP). Jednotlivé budovy
boli definované ako NKP, zapísané a vytipované na zápis do Ústredného zoznamu
pamiatkového fondu (ÚZPF) s pamiatkovou hodnotou celku alebo jeho časti,
nehnuteľnosti rešpektujúce pamiatkové hodnoty územia, (objekty ktoré
spoluvytvárajú charakter a homogenitu pamiatkovo chráneného územia)
nehnuteľnosti nerešpektujúce pamiatkové hodnoty územia (charakter budovy nie je
kompatibilný s prevládajúcim charakterom pamiatkového územia – narúša jeho
homogenitu), pamätihodnosti (chránené lokálne formou VZN nie štátom), ostatné
nehnuteľnosti nachádzajúce sa na pamiatkovom území (zväčša budovy dočasného
charakteru) a NKP navrhnuté na zrušenie pamiatkovej ochrany (predošlými
obnovami, prípadne dlhodobou neúdržbou výrazne narušené). [5]
5. NÁVRH RIEŠENIA
Ak by sme chceli navrhnúť udržateľný systém flexibilnej ochrany pamiatkových
štruktúr na Slovensku, bolo by potrebné vytvoriť jasnú kategorizáciu týchto štruktúr
a typy ekologických zásahov, zodpovedajúcich hodnotám štruktúr v jednotlivých
kategóriách. Bolo by možné vychádzať už z existujúceho diferencovaného systému
ochrany. Ak by bola zvolená trojstupňová škála kategorizácie, platilo by, že
do najhodnotnejších štruktúr by boli aplikované najmenej invazívne zásahy
Aplikácia ekologických princípov navrhovania pri obnove pamiatok

47

a do najmenej hodnotných štruktúr by boli akceptované aj zásahy invazívnejšieho
typu. V dizertačnej práci Petronely Pagáčovej „Aspekty udržateľnosti pri obnove
pamiatkovo chránených štruktúr“, 2015 boli diferencované zásahy do pamiatky
rozdelené na „mäkké“, „optimálne“ a „tvrdé“. Toto delenie bude použité aj
pri návrhu modelového riešenia ekologických zásahov do historických štruktúr
aplikované v slovenských pomeroch s tým rozdielom, že „mäkké zásahy„
premenujeme na „neinvazívne zásahy“ a „tvrdé zásahy“ na „invazívne zásahy.“
5.1 KATEGORIZÁCIA PAMIATKOVÝCH ŠTRUKTÚR
Ak by sme sa pokúsili aplikovať diferencovanú mieru ochrany pamiatkových
štruktúr na Slovensku, ktorý by vychádzal zo súčasne platného legislatívneho
systému, bolo by možné vytvoriť nasledovnú kategorizáciu, aplikovanú
v architektonickej (pre objekty) aj v urbanistickej dimenzii (pre areály a územia).
Kategorizácia v architektonickej dimenzii
Kategória A – budovy výnimočnej hodnoty národného alebo nadnárodného významu
(najmä budovy vyhlásené, prípadne vytipované za NKP)
Kategória B – budovy výnimočnej hodnoty, špecifické budovy (najmä nehnuteľnosti
s pamiatkovou hodnotou, nehnuteľnosti rešpektujúce pamiatkové hodnoty územia,
pamätihodnosti)
Kategória C – všetky ostatné budovy nachádzajúce sa na pamiatkovom území (najmä
nehnuteľnosti nerešpektujúce pamiatkové hodnoty územia, nehnuteľnosti dočasného
charakteru, nachádzajúce sa na pamiatkovom území a NKP navrhnuté na zrušenie)
Kategorizácia v urbanistickej dimenzii
Kategória A – územia svetového, európskeho významu, intaktne zachované PR
Kategória B – intaktne zachované PZ, prípadne bodovo narušené časti PR
Kategória C – intaktne zachované OP, prípadne narušené časti PR a OP
Predpokladá sa, že vyššie kategórie majú zachovaný pôvodný charakter
a homogenitu územia a nižšie kategórie majú charakter územia menej alebo viac
narušený, čo súvisí aj so stratou jeho pôvodnej homogenity.
5.2 APLIKÁCIA EKOLOGICKÝCH ZÁSAHOV DO PAMIATKOVO
CHRÁNENÝCH ŠTRUKTÚR
Uplatňovaním „neinvazívnych“, „optimálnych“ a „invazívnych“ zásahov
v kategorizovanej pamiatkovej štruktúre je túto možné zabezpečiť jej systémovú
ochranu na základe definovaných hodnôt.
Aplikácia typov zásahov v architektonickej dimenzii
Pri „neinvazívnych“ zásahoch sa využívajú také typy zásahov do objektu, ktoré
maximálne zachovávajú hmotnú podstatu originálu. Jednalo by sa o efektívne
narábanie s osvetlením, vodou, odpadmi, vykurovaním s dôrazom na recykláciu
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materiálov a obnovenie pôvodného mikroklimatického fungovania objektu. Tieto
zásahy by sa na pamiatke vizuálne neprejavili.

Obr. 1: MPR Banská Štiavnica – územie kategórie A.
Zdroj: archív Jana Gregorová

Obr. 2: MPR Trnava – územie kategórie B.
Zdroj: archív Jana Gregorová
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Obr. 3: PZ Nitra – územie kategórie C.
Zdroj: archív Jana Gregorová

Pri „optimálnych“ zásahoch by sa akceptovali také zásahy do objektu, ktoré by
mierne zasahovali do podstaty originálu. Jednalo by sa o zlepšenie ventilačného
systému, tepelnoizolačných vlastností horizontálnych konštrukcií, okien, prípadne
tieniacich zariadení. Tieto zásahy by sa na pamiatke minimálne vizuálne prejavovali
– pamiatka by si zachovala svoj charakter.
Pri „invazívnych“ zásahoch sa už do originálnej podstaty objektu vstupuje zásadným
spôsobom. Jedná sa o interiérové a exteriérové zateplenie pamiatok, aplikované
na horizontálnych aj vertikálnych konštrukciách, inštaláciu nových rekuperačných
jednotiek, aplikáciu fotovoltických a solárnych kolektorov, inštaláciu tepelných
čerpadiel. Tieto zásahy sú na pamiatke vizuálne vnímané a spravidla narúčajú jej
pôvodný charakter.
Podľa zvoleného systému je zrejmé, že pre objekty typu A by boli aplikované najmä
„neinvazívne“ zásahy, pre objekty typu B najmä „neinvazívne“ a „optimálne zásahy“
a pre objekty typu C „neinvazívne“, „optimálne“ aj „invazívne“ zásahy. [3]
Aplikácia typov zásahov v urbanistickej dimenzii
Udržateľné zásahy sa aplikujú vo vzťahu ku miere zachovania urbanistickej
štruktúry, miery vizuálnej exponovanosti, definovanej aj vo vzťahu ku konfigurácii
terénu (problém vnímania štruktúry zhora), mierou uplatnenia vysokej zelene
v pamiatkovom území alebo v jeho bezprostrednej blízkosti a orientácii striech voči
svetovým stranám. Významný podiel má tiež poloha historického jadra voči
ostatným častiam sídla. Historické jadro môže byť od ostatnej časti sídla oddelené
(MPR Nitra, MPR Banské Štiavnica, MPR Bardejov a iné), alebo môže priamo na
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ostatné sídlo nadväzovať (MPR Trnava, MPR Bratislava). Súhra uvedených
determinantov sa výrazne podieľa na miere homogenity a heterogenity pamiatkovo
chráneného územia.
Podobne ako pri objektoch by bolo potrebné nadefinovať, čo by v urbanistickej
dimenzii jednotlivé zásahy znamenali. Pri ich definícii by zohrávala úlohu viditeľná
časť pridaných technických zariadení na fasádach, zásahy do terénu v prípade
aplikácie tepelných čerpadiel. V tejto súvislosti je možné zvažovať možnosť
dotovania chráneného územia energiou zvonku.
„Neinvazívne“ zásahy by potom znamenali – dotovanie energiou mimo územia
pamiatkovo chráneného, prípadne využívanie existujúcich stavieb industriálneho
charakteru. Tieto zásahy by zachovali charakter pamiatkovo chránenej štruktúry
(kompaktnej aj rozvoľnenej) bez ohľadu na konfiguráciu terénu. Zachovala by sa aj
homogenita pamiatkovej štruktúry.
„Optimálne“ zásahy by potom znamenali – dotovanie energiou v rámci územia
pamiatkovo chráneného, uplatňované aj bodovo primeranou mierou vo vizuálne
nevnímateľných častiach objektov pamiatkovo chránenej štruktúry (najmä vo vzťahu
ku orientácii striech voči svetovým stranám) a plošne pri industriálnych areáloch.
Tieto typy zásahov by boli využívané najmä v rovinatom teréne, prípadne
v štruktúre, ktorá nemá kompaktný charakter a je čiastočne zarastená vysokou
zeleňou. Homogenita pamiatkovej štruktúry by nebola výrazne narušená, charakter
pamiatkovej štruktúry by zostal zachovaný.
„Invazívne“ zásahy by potom znamenali – budovanie retenčných nádrží, dotovanie
energiou v rámci územia pamiatkovo chráneného, uplatňované takou mierou, ako by
to umožňovali už existujúce nevhodné objekty v rámci pamiatkovo chránenej
štruktúry. S týmito zásahmi je možné počítať ako dočasnými (prechodnými) dovtedy,
dokedy by sa objekty nezodpovedajúce charakteru hodnotnej štruktúry neprestavali.
(viď Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie Trnava, ktorá počíta s perspektívnym
odstránením nekontextuálnych novostavieb v MPR, postavených v dobe, keď
historické jadro ešte nebolo vyhlásené za MPR). [6]
Pravidlá pre využitie spomínaných troch typov zásahov pri všetkých troch typoch
kategórií území by boli obdobné ako pri architektonických objektoch.
6. ZÁVER
Predstavená problematika je veľmi zložitá a je zrejmé, že udržateľnosť
v najhodnotnejších častiach našich sídel bude čoraz komplikovanejšia. V prípade, že
by na Slovensku bol prijatý princíp akceptovania ekologických zásahov
do pamiatkovo chránených štruktúr, bolo by možné využiť poznatky z navrhovaného
modelového riešenia, postaveného na dôslednejšom diferencovanom prístupe
ochrany pamiatkových štruktúr a liberálnejšom ale systematickom uplatňovaní
ekologických zásahov podľa miery zachovania autenticity pamiatkovo chránenej
štruktúry.
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Špecifiká ekologického navrhovania v pamiatkovo
chránených štruktúrach
Karolína Sásiková

Abstrakt: Špecifiká ekologického navrhovania v pamiatkovo chránených
štruktúrach je téma, ktorej riešenia majú veľký význam pre budúcnosť nášho
kultúrneho dedičstva. Odprezentované príklady rôznych typov realizácii, najmä
zo zahraničia, načrtávajú momentálne smerovanie tejto problematiky. Konkrétne
príklady sú zamerané na aplikovania ekologických princípov pri obnove historických
objektov. Sú ukážkou rôznych možností vstupov do existujúcich pamiatkovo
chránených štruktúr, predovšetkým formou dostavieb, nadstavieb, vložených
objektov, prípadne celých novostavieb v pamiatkovo chránených územiach. Zároveň
sú jednotlivé príklady zamerané na využitie rôznych typov tradičných, ale aj nových
materiálov a na ich aplikáciu netradičnými postupmi, ktoré majú vplyv na
formovanie architektúry po stránke tvaru, konštrukcie, kompozície, dispozície, ale
taktiež energetickej náročnosti.
Kľúčové slová: pamiatky – obnova – udržateľnosť – ekológia.
Specifics of Ecological Design in Heritage Structures
Abstract: The specifics of ecological design in historically protected structures is the
subject, which solutions are of great importance for the future of our cultural
heritage. The presented examples of different types of implementation, especially
from abroad, are currently outlining the direction of this issue. Specific examples are
focused on the application of ecological principles during the process of renovation
of historical objects. They are example of various possibilities of entries into existing
historically protected structures, especially in the form of additions, superstructures,
embedded objects or entire new buildings in the historically protected areas. At the
same time, the particular examples are focused on the use of different types of
traditional as well as new materials and on their application by non-traditional
techniques, that influence the formation of architecture on the shape, construction,
composition, layout, but also energy intensity.
Key words: monuments – renewal – sustainability – ecology.
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1. EKOLÓGIA A HISTORICKÁ ARCHITEKTÚRA
Nároky súčasného sveta tlačia na otázku životaschopnosti kultúrneho dedičstva
a možnosti jeho adaptácie súčasným potrebám spoločnosti. Každá dedinka, mesto,
krajina si uvedomuje potrebu zachovania kultúrnej identity, ktorej nosnou kostrou je
architektonické kultúrne dedičstvo. Preto sa dnes uplatňuje trend obnovy s cieľom
zachovať pôvodnú homogenitu, ale zároveň funkčne ponúknuť užívateľovi komfort
budúcnosti.
Historické objekty, či už v mestských štruktúrach s vysokým kultúrno-historickým
potenciálom, alebo ako samostatné objekty, dnes už nespĺňajú požiadavky pre
užívateľa na vnútornú mikroklímu, prevádzkové náklady, či komfort, čo často vedie
k neadekvátnym zásahom, ktoré narúšajú nielen autenticitu originálu, ale
i fungovanie celého objektu. V súčasnosti žijeme v dobe, kedy prirodzená atraktivita
a genius loci takýchto budov začína byť konfrontovaný nielen so stavom ich
vnútornej mikroklímy, ale aj s otázkou globalizácie a celosvetovou ekologickou
krízou. Na druhej strane si dnes málokto uvedomuje spojenie medzi klimatickými
zmenami a spôsobom, ako používame objekty v ktorých bývame, pracujeme alebo
vykonávame ďalšie aktivity. Mnohé z týchto objektov sú dnes už historické budovy,
ktoré sú náročnejšie na prevádzku, najmä čo sa týka osvetlenia, vetrania a kúrenia.
Kvôli týmto argumentom sa treba začať zamýšľať nad obnovou daných objektov, či
už pomocou tradičných materiálov a stavebných postupov, alebo nových
(alternatívnych) materiálov a technológií, ktoré budú kompatibilné s autenticky
zachovanou historickou architektúrou, a budú jej nápomocnou pri trvalo
udržateľných riešeniach, a tým vytvoria možnosť nového kreatívneho prístupu
k našej historickej architektúre.
Postupne sa táto problematika začína čoraz viac dostávať do povedomia nielen
odbornej, ale aj laickej verejnosti, ktorá reaguje na dianie okolo seba. Možnosť
skĺbiť tradíciu s klimatickými zmenami, ktoré nás ovplyvňujú, a ktoré sa na
architektúre prejavia v tvare aj materiáli je veľmi náročné, ak má byť výsledok
kvalitná udržateľná architektúra. Je potrebné nájsť rovnováhu medzi
architektonickými hodnotami, ktoré dávajú základ celému konceptu, a možnosťou
adekvátneho využitia tradičných alebo alternatívnych materiálov a technológii.
2. SÚČASNÉ REALIZÁCIE
Vzhľadom na súčasné realizácie udržateľnej architektúry v rámci objektov
s historickou hodnotou máme možnosť analyzovať a hľadať potenciály a limity
vstupu novej architektúry, materiálov a technológií do pamiatkového prostredia,
prípadne opätovne objaviť potenciály tradičných materiálov a stavebných postupov
v súčasnom stavebníctve. Vybrané príklady predstavujú riešenia tejto problematiky
formou dostavieb, nadstavieb, vloženia nových objektov do historického objektu,
alebo celých novostavieb v pamiatkovo chránenom území.
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2.1 REKONŠTRUKCIA OBJEKTU S NOVÝMI VLOŽENÝMI PRVKAMI
Villa, Driebergen, Holandsko, Zecc Architects, 2011
Jedným z vynikajúcich príkladov je obnova vily v obci Driebergen z obdobia okolo
roku 1920. Objekt slúžil ako nájomný dom pre mestského pisára. Po úmrtí
posledných nájomníkov v roku 2008 obec rozhodla o jeho renovácii s požiadavkou
na dostavbu časti kuchyne. Investor požadoval rešpektovať podmienky pamiatkovo
chráneného objektu, a zároveň integráciu ekologických princípov s dôrazom na
vysokú kvalitu mikroklímy. Boli preto do objektu integrované energeticky efektívne
zásahy s využitím rôznych typov materiálov. Jednalo sa o interiérové a čiastočné
exteriérové zateplenie obvodových stien izoláciami na báze ľanu, zateplenie podlahy
penovým sklom, izolácia strechy, ochrana pôvodných okien pridaním nového
izolačného presklenia, použitie hlinených interiérových omietok zmiešaných
s drvenou tehlou z pôvodných konštrukcií, nové nízkoteplotné stenové vykurovanie,
integrácia solárnych kolektorov a fotovoltických článkov, zber dažďovej vody, nový
zásobník na prípravu teplej vody v kombinácií s tepelným čerpadlom a taktiež
zachovanie princípu reverzibility pri všetkých architektonických a technologických
adíciách. Nová prístavba bola tvarovo koncipovaná ako moderná, neutrálna voči
tradičnému typu obnovovaného objektu.

Obr. 1: Pohľad z dvora na vilu.

Obr. 2: Uličná fasáda vily.

Zdroj:
http://www.zecc.nl/nl/Projecten/project/64/Energi
eneutraal-Monument-Driebergen

Zdroj:
http://www.zecc.nl/nl/Projecten/project/64/Energi
eneutraal-Monument-Driebergen

The Corn Exchange, Dalkeith, Anglicko, Michael Laird Architects, 2016
Riešený objekt bol postavený v 19. storočí v jakobínskom štýle. Vďaka miestnej
komunite, ktorá bola iniciátorom tohto projektu, prešla budova celkovou obnovou
a konverziou vnútorných priestorov na kancelárske, výstavné a muzeálne priestory,
ktoré slúžia najmä komunite. Rekonštrukčné práce boli vykonané s použitím
tradičných technológii a miestnych materiálov, ako v interiéri, tak aj v exteriéri.
Projekt taktiež integruje do svojho konceptu technológie pre zaistenie dodávok
energie v podobe tepelných čerpadiel zem - voda a fotovoltaických panelov
umiestnených na streche budovy.
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Obr. 3: Dalkeith Corn Exchange, čelná fasáda.

Obr. 4: Dalkeith Corn Exchange, vložený interiér.

Zdroj:
http://www.michaellaird.co.uk/projects/dalkeithcorn-exchange/

Zdroj:
http://www.michaellaird.co.uk/projects/dalkeithcorn-exchange/

Villa Monja, Ljuta, Montenegro, Enforma Studio, 2014
Vila sa nachádza v chránenom území UNESCO, preto sa autori rozhodli pre koncept
previazania tradičných princípov a moderných potrieb, čo prinieslo nový život do
budovy, ktorá bola postavená v 19. storočí. Exteriér bol zachovaný v pôvodnom
výraze, v interiéri architekti kombinovali moderné i tradičné prvky a prírodné
materiály, aby naplnili estetické a funkčné požiadavky moderného životného štýlu.
Hlavným cieľom bolo zjednotiť prvky kameňa, skla, dreva a ocele do jedného celku,
so zachovaním rustikálneho charakteru pamiatky. Kvalitné stavebné a výplňové
materiály sú tiež dôležité z hľadiska ekológie, kde nová izolácia strechy a podlahy,
ale aj výplňové konštrukcie okien prispievajú k celkovej mikroklíme.

Obr. 5: Interiér vily.

Obr. 6: Interiér vily.

Zdroj:
http://www.archdaily.com/590326/villa-monjaenforma-studio

Zdroj:
http://www.archdaily.com/590326/villa-monjaenforma-studio

2.2 PRESTAVBY, DOSTAVBY A NADSTAVBY
40 Chancery Lane, Londýn, Anglicko, Bennetts Associates, 2015
Tento projekt obnovy je ukážkovým príkladom prestavby a dostavby budov
v existujúcej zástavbe z 19. storočia. V objektoch boli vytvorené nové kancelárske
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a obchodné priestory vo výrazovo jednotnej historickej štruktúre s využitím
tradičných materiálov a nových technológií. Dva pôvodné objekty boji prestavané
tak, že ich vonkajší objem a výraz boli zachované. Zmeny boli len v interiéri
a novostavba bola citlivo dotvorená, aby dopĺňala charakter lokality, najmä použitím
tradičných materiálov ako travertín, žula, drevo, rastrom fasády a celkovým
tvarovaním a výškou hmoty. Objekt si stanovil vysoké ciele pre udržateľnosť.
Využíva pasívny chladiaci stropný systém, vetranie je riešené dvojako, buď využíva
vedenie v podlahe s vetracími otvormi, alebo je zabezpečené otváravými oknami
z kvalitného trojskla. Budova má certifikát BREEAM Excellent (BREEAM je
poprednou svetovou metódou hodnotenia trvalej udržateľnosti projektov,
infraštruktúry a budov).

Obr. 7: 40 Chancery Lane, uličný pohľad
na prestavbu historickej budovy a novostavbu.

Obr. 8: 40 Chancery Lane, pohľad do átria, ktoré
sa nachádza vo vnútri bloku.

Zdroj:
https://www.ribaj.com/buildings/40-chancerylane-holborn-bennetts-associates-riba-awards2017-london

Zdroj:
https://www.ribaj.com/buildings/40-chancerylane-holborn-bennetts-associates-riba-awards2017-london

Magdalen College Library, Oxford, Anglicko, Wright & Wright, 2016
Magdalen College Library prešla rekonštrukciou, pri ktorej okrem nových
vnútorných priestorov vo viktoriánskej kaplnke z 15. storočia, pribudlo aj nové
krídlo knižnice (čitáreň), ako dostavba k pôvodnému objektu. Celý projekt bol
postavený na dôkladnej koncepcii riešenia, ktorá vyplýva z pochopenia potenciálu
historických budov a ich návratu k životu. Viktoriánsky objekt slúži ako „ kamenná
schránka“, do ktorej boli vložené tri nové poschodia knižnice, ako reverzibilná
konštrukcia odsadená od kamenných múrov kvôli čitateľnosti pôvodného priestoru,
ktorý je prepojený s novým krídlom (dostavbou). Nová čitáreň má nenápadnú
jednoduchú formu, ktorá svojou tektonikou odzrkadľuje historický kontext, ale
pritom si zachováva moderných charakter. Je polozapustená a zasahuje maximálne
do výšky sokla pôvodnej budovy. Paralelne kopíruje uličný múr a tým uzatvára
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priestor námestíčka pred knižnicou. Projekt sa snaží kvalitnými tradičnými
stavebnými materiálmi, izoláciou pôvodnej strešnej konštrukcie aerogélom (nano
tepelná izolácia), ventilačnými stratégiami využívajúcimi staré komíny, otváravými
oknami a prirodzeným osvetlením spĺňať aj otázku ekológie a udržateľnosti.

Obr. 9: Magdalen College Library, pohľad
na dostavbu aj pôvodný objekt.

Obr. 10: Magdalen College Library, preriešený
interiér pôvodného objektu.

Zdroj:
http://hicarquitectura.com/2017/06/wrightwright-magdalen-college-library-oxford/

Zdroj:
https://www.architectsjournal.co.uk/buildings/wri
ght-and-wright-deftly-weaves-old-and-new-atmagdalen-colleges-library/10016688.article

Warwick Hall, Burford, Anglicko, Acanthus clews Architects, 2016
Miestna cirkevná komunita v Burforde sa rozhodla pre projekt obnovy Warwick
Hall. Pôvodný objekt z 15. storočia bol pamiatkovo obnovený a rozšírený o novú
budovu, ktorá bola navrhnutá, ako multifunkčný priestor pre miestnu komunitu.
Architektonický koncept bol založený na odlíšení novej časti od starej, pričom
použité moderné prvky sú transparentné, voči originálu neutrálne. Stará hala bola
starostlivo obnovená s použitím miestnych materiálov a tradičných postupov. Nová
prístavba je pristavaná k múru cintorína a je vstupným priestorom do novej
multifunkčnej haly. Hmota dostavby svojou jednoduchosťou, výškou a tradičným
tvarom zastrešenia veľmi citlivo zapadá do historického kontextu. Použité materiály
boli starostlivo vybrané tak, aby harmonizovali s pamiatkovo chránenou budovou,
preto boli použité najmä miestne prírodné materiály ako kamenné strešné škridle,
vápencové a kamenné bloky, drevo, ale tiež moderné, pozinkovaná strešná krytina,
oceľ a sklo. Podstatné pre túto obnovu bolo aj riešenie alternatívnych zdrojov
vykurovania a chladenia, ktoré je zabezpečené tepelnými čerpadlami.
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Obr. 11: Warwick Hall Community Centre,
pohľad na priestor medzi novou a starou budovou

Obr. 12: Warwick Hall Community Centre,
pohľad zozadu na novú prístavbu.

Zdroj: https://www.architecture.com/awards-andcompetitions-landing-page/awards/riba-regionalawards/riba-south-award-winners/2017/warwickhall-community-centre

Zdroj: http://www.bdonline.co.uk/warwick-hallburford-by-acanthus-clewsarchitects/5087345.article

2.3 NOVOSTAVBY
Shaw house, West Woodburn, Northumberland, 2017
Rodinný dom je príkladom vytvorenia pohodlného a vysoko energeticky účinného
bývania, s využitím miestnych a tradičných materiálov moderným inovatívnym
spôsobom. Nový dvojpodlažný objekt rodinného domu je osadený na základoch
rozpadnutej stodoly a pripojený k existujúcej jednopodlažnej stodole, ktorá je
v interiéri prestavaná na kanceláriu a obytné priestory. Rodinný dom má otvorenú
dispozíciu, ktorú prepája s vonkajšími priestormi záhrady. Celkový koncept exteriéru
domu je mierkou aj tvarom prispôsobený okolitej zástavbe.

Obr. 13: Northumberland, pohľad na čelnú fasádu
domu od vstupu na pozemok.

Obr. 14: Northumberland, pohľad na bočnú
fasádu domu, vzadu so zachovanou stodolou.

Zdroj: http://www.mawsonkerr.co.uk/shawmhouse-northumberland-brettstapel/

Zdroj: http://www.mawsonkerr.co.uk/shawmhouse-northumberland-brettstapel/
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North Norfolk Residence, Norfolk, USA, Cowper Griffith, 2017
Moderný rodinný dom, svojím dizajnom nadväzuje na tradičné formy a materiály
radových domčekov pozdĺž celého pobrežia Norfolku. V exteriéri tvarom
a materiálom kopíruje historické vzory z okolia a interiér je už poňatý v modernom
duchu. Na stavbu domu boli použité najmä miestne materiály ako tehla, kameň
a drevo v kombinácii s modernými prvkami zo skla a ocele. Exteriér je esteticky
prepracovaný do posledného detailu, pričom sa architekti netradične, ale citlivo
pohrali s kombinovaním materiálov na fasáde, pričom interiér ostal jednoduchý
a čistý. Použité kvalitné stavebné materiály, inteligentné zasklenie, zachytávanie
pasívnych solárnych ziskov pomocou veľkých presklených plôch a prirodzené
vetranie prispieva k celkovej udržateľnosti tejto novostavby.
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Obr. 15: North Norfolk Residence, pohľad
na čelnú fasádu domu od vstupu na pozemok.

Obr. 16: North Norfolk Residence, interiér a jeho
prepojenie s exteriérom.

Zdroj:
http://www.cowpergriffith.co.uk/north-norfolkresidence/

Zdroj:
http://www.cowpergriffith.co.uk/north-norfolkresidence/

Obr. 17: Enterprise Center, pohľad na vstup
do budovy z exteriéru.

Obr. 18 Enterprise Center, detail fasády
zo slamených blokov.

Zdroj:
http://inhabitat.com/extraordinary-thatchedenterprise-centre-may-be-the-uks-greenestbuilding-ever/

Zdroj:
http://inhabitat.com/extraordinary-thatchedenterprise-centre-may-be-the-uks-greenestbuilding-ever/
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Enterprise Center, University of East Anglia, Anglicko, Architype, 2016
Ide o ambiciózny projekt, prvej pasívnej kancelárskej budovy vo Veľkej Británii,
postavenej z tradičných lokálnych materiálov. Vzhľadom na rozsah materiálov, ktoré
projekt používa, experimentálne aj bežne, je prekvapivý výsledok po estetickej
stránke. Dispozícia budovy je jasne čitateľná, v interiéri budova vyžaruje pocit
pokoja a sviežosti vďaka materiálom bez toxínov, ale aj kvôli spôsobu akým sú
komponované priestory. V interiéri sa používajú výhradne prírodné materiály ako
konope, trstina, íl a žihľavové textilné krytiny. Exteriér je obložený slameným
obkladom. Tvarovo je budova moderná, neutrálna, vďaka prírodným materiálom
akceptovateľná v primeraných polohách aj v tradičnom kontexte.
3. ZÁVER
V článku sú ťažiskovo zaradené príklady ekologických vstupov do architektúry
tradičného typu (v deštruovanom alebo zachovanom stave) na báze materiálu
a konštrukcie. Ako bolo ukázané na príkladoch, toto prepojenie má veľa variácií,
ktoré rôznou mierou vstupujú do obnovy objektov, a ktoré môžu byť ďalej variované
a doplnené aj o technologickú rovinu. Jednotlivé príklady nie sú všeobecným
návodom na prístup k obnove pamiatok, pretože každý historický objekt je
originálny a preto k nemu treba pristupovať individuálne, avšak môžu slúžiť ako
inšpirácia. Vybrané príklady môžu byť odrazovým mostíkom pri definovaní
okrajových podmienok vstupov do historických štruktúr a vytvorení koncepčného
rámca pre projektovanie na Slovensku, z ktorého môžu vzísť inšpiratívne riešenia,
ktoré budú atraktívne pre súčasných užívateľov.
Je veľmi dôležité aby sme neprišli o to, čo nás definuje!
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Princípy zasklených konštrukcií v átriách
historických budov
Eva Vojteková

Abstrakt: Realizácia mnohých sklených zastrešení v štruktúrach tradičného typu
na prelome 20. a 21. storočia súvisela s technologickým pokrokom vo výrobe skla
a masívnym nástupom informačných technológií v projektovej, ale aj výrobnej
oblasti v rámci architektúry a stavebníctva. Výpočtové simulácie v statike pri návrhu
strešných konštrukcií umožnili navrhovať sklené strechy ako stavebnoarchitektonické prvky, prispôsobené atypickým situáciám. Nové technologické
postupy pri výrobe skla umožnili používať sklo nielen ako materiál vo funkcii výplne
v strešných konštrukciách, ale aj ako materiál v nosnej funkcii. Sklené zastrešenia
s použitím nových konštrukcií a inovatívnych skiel nadobudli väčšiu mieru
transparentnosti. Minimálne vizuálne pôsobenie sklených konštrukcií spôsobilo ich
výraznejšie používanie v pamiatkovo chránených objektoch. Pamiatkovo chránené
objekty, ktoré nespĺňajú požiadavky štandardu využívania je v súčasnosti možné
dopĺňať transparentnými reverzibilnými konštrukciami s možnosťou ich odstránenia.
Štúdia sa zaoberá historickým prehľadom použitia presklených konštrukcií
v pamiatkových objektoch a ich konštrukčným princípom.
Kľúčové slová: sklo – transparentnosť – autenticita – reverzibilné konštrukcie.
Principles of the Glazed Structures in Historical Building's Atria
Abstract: Realisation of many glazed roofs in traditional buildings at the turn of the
20-th and 21-st century was related with the technological progress in glass
production and the massive use of informational technologies in design process and
in the production sphere. Numerical simulations in static design of the roof structures
enabled to project glazed roofs as architectural elements customized to the atypical
situations. New technological processes made possible to use glass not only as an
infill material, but also as the material in load-bearing function. Glazed roofs with
innovative support structures and glass with new characteristics gained a greater
degree of transparency. Minimal visual impact of the glazed structures caused their
bolder use in monument protected buildings. Monument protected buildings, whose
do not satisfy requests of contemporary standard of use, are possible to be supply by
the transparent reversible structures with a possibility of their anytime excision. The
study deals with historical summary of application transparent structures in
monument buildings and their structural principles.
Key words: glazed structures – transparency – authenticity – reversible structures.
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1. SKLO A JEHO POUŽITIE V ŠTRUKTÚRACH TRADIČNÉHO TYPU
Sklo ako materiál má popri svojej najdominantnejšej charakteristike, ktorou je
transparentnosť aj vlastnosti, ktoré komplikujú jeho používanie v architektúre. Je to
krehkosť, obmedzená veľkosť sklených tabúľ a nemožnosť ich vzájomného spájania
bez použitia iných materiálov (oceľ, hliník a drevo ako materiály pre rámy pri
výplňových konštrukciách; oceľ, silikón a v súčasnosti aj špeciálne lepidlá
pri lepených spojoch). Paradoxne tieto vlastnosti robia zo skla materiál, z ktorého
výsledné konštrukcie sú v konečnom dôsledku reverzibilné a teda vhodné pre
použitie v pamiatkovom prostredí. Masívny pokrok vo výrobe skla na konci
20. storočia a s ním získané kvalitatívne nové vlastnosti skla pre jeho použitie
v architektúre posilnili postavenie tohto materiálu a posunuli ho do úplne nových sfér
architektúry, ku ktorým patrí aj oblasť pamiatkovo chránenej architektúry. Sklo sa
v architektúre používa preto, lebo svojím výrazom a prepracovaním detailov sa líši
od skla používaného iba ako výplň v okenných konštrukciách, typických pre
architektúru do začiatku 20. storočia. Nové technologické postupy pri súčasnej
výrobe skla eliminujú jeho krehkosť, umožňujú používanie sklených tabúľ s oveľa
väčšími rozmermi a vizuálne inovatívne prepracovanými detailmi spájania a kotvenia
jednoznačne vyjadrujú obdobie svojho vzniku, pričom je stále možná ich
reverzibilita a ekologicky neškodné druhotné použitie všetkých komponentov
vloženej sklenej konštrukcie. V pamiatkovo chránených objektoch nachádzame
sklené konštrukcie v horizontálnej polohe vo forme zastrešení, v zvislej polohe
v podobe zvislých zasklených stien, uzatvárajúcich dodatočne pridané priestory,
alebo v podobe náznakových konštrukcií, ktoré sú doplnením deštruovaných
architektúr. Súčasné možnosti kotvenia sklených tabúľ, rozmanitosť typov nosných
konštrukcií a rozmanitosť použitých materiálov na základe technologického pokroku
a využívania numerických simulácií v statike nám poskytuje obrovskú škálu
pri návrhu vložených, alebo pridaných sklených konštrukcií.
2. ZASTREŠENIA ZO SKLA
V 80. rokoch sa okrem nových typov skiel začínajú využívať pri návrhu strešných
konštrukcií výpočtové simulácie v statike, ktoré umožnili navrhovať sklené strechy
ako povrchy definované matematickými krivkami. Využívanie týchto metód sa
prejavilo v návrhoch konštrukcií sklených striech, ktoré možno označiť ako tvarovo
tuhé konštrukcie na princípe škrupín s trojuholníkovým alebo štvorcovým oceľovým
rastrom. Oceľovo-sklené tvarovo tuhé zastrešenia na princípe škrupín sú konštrukcie
pozostávajúce z oceľového roštu tvoreného prútovými prvkami v trojuholníkovom
alebo štvoruholníkovom rastri, na ktorý sa líniovo kotvia tabule jednoduchého skla
alebo izolačného dvojskla. Výber rastra, ktorý je tvorený oceľovou prútovou
konštrukciou závisí od pôdorysného tvaru plochy, ktorá má byť prekrytá a od
zakrivenia zastrešenia. Trojuholníkový raster je možné použiť na rozdelenie
akéhokoľvek priestorového tvaru tvoreného časťou valcového, guľového, alebo
sférickými krivkami definovaného povrchu. Ak je presklená škrupinová konštrukcia
rozdelená sieťou s trojuholníkovými otvormi, môže byť riešená ako jednovrstvová.
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Použitie štvoruholníkového rastra nie je možné realizovať vo všetkých prípadoch
konštrukcií zastrešenia. Zasklenie pri použití štvoruholníkového rastra býva zvyčajne
jednoduchým bezpečnostným sklom, použitie izolačného dvojskla je pri
komplikovanejších tvaroch striech vylúčené. Okrem nosnej úrovne tvorenej
oceľovou sieťou je pri štvorcovom rastri používaná aj druhá úroveň konštrukcie,
ktorú tvoria diagonálne usporiadané ťahadlá pretínajúce jednotlivé uzlové body
oceľového rastra. Druhá úroveň konštrukcie tvorená diagonálnymi ťahadlami je
umiestnená buď tesne pod úrovňou oceľovej mrežovej konštrukcie, alebo v určitej
vzdialenosti pod úrovňou zasklenia [1]. V mnohých átriách pri pamiatkových
objektoch z konca 20. storočia boli dodatočne vkladané sklené zastrešenia riešené
pomocou tvarovo tuhých konštrukcií. V porovnaní s dovtedy prevládajúcimi
nosnými konštrukciami v podobe oceľových priehradových väzníkov znamenali
zbavenie sa priemyselného výrazu zastrešenia. Použitie tvarovo tuhých konštrukcií
v zastrešeniach je spojené s priestorovo vzopätým tvarom, ktorý nie je pri niektorých
pamiatkovo chránených objektoch vhodný. Výhodou tvarovo tuhých konštrukcií
v porovnaní s väzníkovými typmi nosných konštrukcií je rovnomerný raster po celej
ploche sklenej strechy a nenarušený pohľad na oblohu v strede rozpätia, čo pri
väzníkových sústavách a klasicky riešených kupolách je narušené vrcholovým
stužujúcim väzníkom, alebo horným kruhovým nosníkom kupoly.
V 90. rokoch 20. storočia sa sklo pre svoju dobrú únosnosť v prenášaní tlakových
zaťažení začalo používať ako materiál nosných konštrukcií a to v podobe sklených
väzníkov alebo v podobe sklených stĺpov. Sklené väzníky sa uplatnili tam, kde bolo
potrebné aplikovať rovinný tvar strechy. Použitie sklených väzníkov v zastrešeniach
je dodnes obmedzené rozpätím zastrešovaného priestoru a stále nie je zbavené
experimentálneho charakteru. Sklené väzníky sú riešené ako trojkĺbové pri menších
rozpätiach, alebo ako sklené skladané nosníky v tvare ohybových momentov
v kombinácii s oceľou ako spojovacím a kotviacim materiálom. Použitie oceľových
prvkov býva minimalizované často krát iba na kotvenie väzníkov v okrajových
polohách. Sklené väzníky sú z niekoľkých vrstvených bezpečnostných tabúľ skiel
spájaných priehľadným plastovým materiálom na báze živice (polyvinylbutyralom).
Presklené zastrešenia v historickej architektúre sa navrhujú pri celkových
rekonštrukciách objektov spojených s čiastočnou alebo úplnou zmenou funkcie,
niekedy z dôvodu nedostatočných priestorových podmienok pre už jestvujúcu
funkciu. Takto zastrešované priestory sú v podstate rozptylovými priestormi v rámci
historických stavieb s možnou doplnkovou funkciou. V závislosti od konkrétnej
situácie sú sklené strechy do štruktúr tradičného typu vkladané ako novotvary alebo
tvarové analógie pôvodných zastrešení, ktoré sa z hľadiska typológie historických
architektúr môžu nachádzať v nasledovných polohách:
 pôvodne nezastrešených vnútorných dvoroch solitérov (obr. 1, 2, 3, 4, 7, 8)
 pôvodne nezastrešených dvoroch meštianskych domov, ktoré vznikli
stredovekou alebo neskoršou parcelizáciou v mestských blokoch (obr. 5, 6)
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 v torzálnej architektúre ako spôsob konzervácie ruiny za účelom vytvorenia
zastrešenia pre nejaký spôsob funkčného využitia ruiny (obr. 9, 10)
 ako analogická tvarová náhrada za už neexistujúce pôvodné zastrešenie, ktoré
bolo zdeštruované (obr. 11, 12)

Obr. 1: Architekten von Gerkan, Marg und Partner:
Múzeum dejín Hamburgu, 1989.

Obr. 2: Múzeum dejín Hamburgu, letecký
pohľad.

Zdroj: http://www.gmparchitekten.de/typo3temp/_processed_/csm_03_H_
1777-002_fa6ee70001.jpg

Zdroj: http://grafik.hamburgmagazin.de/HamburgMagazin/HM/slider/hhm_
228535_960px.png

Historická budova Múzea dejín v Hamburgu (obr. 1, 2) z roku 1923 s vnútorným
dvorom bola jednou z prvých budov, kde bola uplatnená na zastrešenie nádvoria
vzopätá oceľovo-sklená tvarovo tuhá konštrukcia na statickom princípe škrupiny.
Podmienkou realizácie sklenej strechy bolo dosiahnuť čo najmenší zásah
do historickej podstaty budovy. Vnútorný dvor v tvare L s plochou 1000 m2 je
prekrytý pomocou 2 ľahkých oblúkových valcových klenieb a prienikovej kupoly.
Nosná konštrukcia je tvorená z oceľových prútov 40/60 mm, ktoré sú spájané
do pravouhlého roštu [2]. Diagonálna sieť z oceľových lán pod roštom je vedená
v jeho priesečníkoch a je potrebná pre dosiahnutie tuhosti konštrukcie.
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Obr. 3: Studiebureau Arrow, Gent: Flámsky
parlament, pohľad na strechu, Brusel, 1994.

Obr. 4: Studiebureau Arrow, Gent: Flámsky
parlament, pohľad z interiéru, Brusel, 1994.

Zdroj: http://www.sbp.de/fileadmin/_processed_/3/
4/csm_C7729DB231A7403EC1257E750035995F_
0_1_1495_572_a_MAX_3f031185a6.jpg

Zdroj: https://dsocdn.akamaized.net/Assets/Ima
ges_Upload/2014/11/24/49771a2e-73fc-11e48005c4f9962d2090_web_scale_0.1046512_0.10465
12__.jpg
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Jednoúrovňovú oceľovú tvarovo tuhú konštrukciu s trojuholníkovým rastrom nad
päťuholníkovým nádvorím budovy Flámskeho parlamentu v Bruseli (obr. 3, 4) je
možné charakterizovať ako napnutú membránu nad pôdorysom dvora analogickú
s mydlovou bublinou. Použitie trojuholníkového rastra bolo nutné z hľadiska
premenlivých krivostí zastrešenia nad komplikovaným pôdorysom. Zasklenie je
tabuľami z izolačných dvojskiel, ktoré sú kladené na oceľový rošt a kotvené terčmi
v uzlových bodoch. Tabule sú z vonkajšej strany navzájom spájané silikónovými
pruhmi, čím je z vonkajšej strany dosiahnutý úplne hladký povrch.

Obr. 5: Hochbauamt Augsburg:
Maximiliánovo múzeum Augsburg,
2000.
Zdroj: http://s3.germany.travel/med
ia/content/staedte___kultur_1/staed
te/augsburg/FIFA11_Maximilianm
useum_03_RET.jpg

Obr. 6: Hochbauamt Augsburg: Maximiliánovo múzeum
Augsburg, pohľad na konštrukciu, 2000.
Zdroj: https://seele.com/fileadmin/user_upload/images/01_Refe
rences/Maximilian-Museum-Augsburg/1457MaximilianMuseumAugsburg-01.jpg

Zastrešenie átria v Maximiliánovom múzeu v Augsburgu (obr. 5, 6) je zo statického
hľadiska postavené na princípe valenej klenby, kde sklo priamo prenáša tlakové sily
od vonkajšieho zaťaženia v predpätej valcovej ploche bez podpornej konštrukcie.
Predpínacia sieťová konštrukcia prebieha v dvoch rôznych úrovniach v smere
diagonál pod sklenenými tabuľami, ktoré sú upevnené v uzloch spojovacích tanierov
a predpínacími káblami v kolmej rovine vzhľadom na valcovú plochu. Ideálne by
bolo predopnúť valcovú plochu axiálnymi silami, t.j. predpínacie káble by sa spájali
v strede kružnice. V takom prípade by však tieto káble narušili architektonický
priestor. Z tohto dôvodu sa káble napínajúce oblúk spájajú do dvoch roznášacích
uzlov symetricky umiestnených pod klenbou. Tieto dva body sú stabilizované
predpínacími lanami tak, že nenarušujú vytvorený vnútorný priestor. V tomto
prípade sa jedná o výnimočnú konštrukciu, pretože sklené tabule plnia funkciu
primárnej nosnej konštrukcie pomocou predpínacej sieťovej konštrukcie bez použitia
tuhého oceľového roštu.
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Obr. 7: Jutta a Wilhelm Betsch: Átrium
obchodnej a priemyselnej komory v Mníchove,
2002.

Obr. 8: Jutta a Wilhelm Betsch: Átrium
obchodnej a priemyselnej komory v Mníchove,
2002.

Zdroj: http://www.glasoswald.de/uploads/pics/08-P-FD-IHK-m01-e.jpg

Zdroj: http://www.glasoswald.de/uploads/pics/08-P-FD-IHK-r03.jpg

Sklená strecha nad átriom Obchodnej a priemyselnej komory v Mníchove (obr. 7, 8)
má pultový tvar. Paralelné sklené nosníky sú vyskladané z 2 až 3 rovnobežne
kladených tvarovaných tabúľ bezpečnostného skla, ktoré sú spájané oceľovými
svorníkmi. V mieste svorníkov vystupujú dohora oceľové profily, ktoré nesú oceľový
rošt z pásovej ocele 60/20, ku ktorému sa kotvia tabule z izolačného dvojskla [3].
V smere kolmom na hlavné nosníky sú pod oceľovým roštom priečne nosníky
z dvojice skiel prebiehajúcich rovnobežne vedľa seba, ktoré stabilizujú rošt.
Tektonika vnútorných stien bola určujúcou pre zvolenie rovinného zastrešenia
v úrovni medzi krídlami nádvoria s nerovnakou konštrukčnou výškou podlaží.

Obr. 9: Robert Danz: Zasklené nádvorie ruiny
hradu Juval, 1998.

Obr. 10: Robert Danz: Zasklené nádvorie ruiny
hradu Juval, 1998.

Zdroj: http://www.messner-mountainmuseum.it/imagetypes/zoom/07_juval_juvalflug_4487573.jpg

Zdroj: http://www.bergmeister.it/bm/upload/galer
ien-projekte/Schloss_Juval/06_Schloss_Juval.jpg

Na prekrytie ruiny hradu Juval (obr. 9, 10) bola navrhnutá konštrukcia, ktorá
kopíruje tvar pôvodnej strechy. Nová sedlová strecha je zasklená jednoduchým
sklom, ktoré nie je izolačne utesňované. Tabule lepeného bezpečnostného skla sú
s presahom hornej tabule nad spodnou. Nosnú konštrukciu tvoria vzpínadlové
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oceľové nosníky, ktoré sú kladené rovnobežne s hrebeňom strechy. Nosník je
tvorený hornou pásnicou z tuhého I profilu, spodné pásnice pod oceľovými vzperami
sú tvorené oceľovými tiahlami. Tabule skla sú kotvené bodovo vždy v 4 bodoch
k väzníkom a v strede rozpätia sú vystužené oceľovou vzperou v smere spádu
strechy. Vložená sklená strecha je tvarovou analógiou pôvodného zastrešenia avšak
nezasahuje do autenticity ruiny. Subtílna konštrukcia umocňuje dojem vznášania sa
bodovo kotvených sklených tabúľ oddelených od roviny nosníkov.

Obr. 11: Foster + Partner: Riechstag Berlín, 1999.
Zdroj: http://www.travelalltogether.com/wpcontent/uploads/2014/08/Berlin-Reichstag.jpg

Obr. 12: Foster + Partner: Riechstag
Berlín, interiér kupoly, 1999.
Zdroj: https://www.thepinnaclelist.com/

Kupola nad Reichstagom v Berlíne (obr. 11, 12) bola navrhnutá ako osovosymetrická
kupola tvorená sústavou rovnobežných kruhov a meridiánových nosníkov, ktoré
spájajú vrcholový a spodný prstencový nosník. Kupola je analogickým náznakom
tvaru pôvodnej kupoly z moderného materiálu. V tomto prípade masívna konštrukcia
nahrádza hmotu pôvodnej deštruovanej kupoly a preto je hľadisko transparentnosti
potlačené. Nevýhodou osovosymetrických kupol je koncentrácia trámov vo vrchole,
teda v mieste, kde sa v iných prípadoch najviac požaduje prenikanie svetla.

Obr. 13: Muma Architects: Viktória a Albert
múzeum, Londýn, 2010.

Obr. 14: Muma Architects: Viktória a Albert
múzeum, Londýn, 2010.

Zdroj: https://www.earchitect.co.uk/images/jpgs/london/medieval_renai
ssance_galleries_f090810_aw1.jpg

Zdroj: https://www.architectsjournal.co.uk/pict
ures/2000x2000fit/2/2/9/1220229_Glass_beams
_spanning_over_existing_parapet.jpg
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Zastrešenie nad priestorom medzi obvodovými galériami a vnútorným objektom
galérie v Múzeu Viktórie a Alberta v Londýne (obr. 13, 14) je tvorené pultovou
strechou s premenlivým sklonom aj rozpätím. Jeho konštrukcia sleduje pôdorys a je
výnimočná tým, že sa architektom a konštruktérom podarilo dosiahnuť pri skle
neviditeľné spoje. Sklené translucentné nosníky sú vyskladané z troch tabúl skla
a ich dĺžka sa pohybuje v rozmedzí 5 – 9,5 m, čo je väčší rozmer ako je štandardný
rozmer vyrábaného skla. Sklené nosníky boli spájané z viacerých kusov
laminovaním vrstiev, ktoré zabezpečujú dostatočne ich tuhosť, pričom spoj tabúl
na tupý zráz nie je pri translucentnom skle nosníkov viditeľný. Okrem toho sa
v nárožiach, pri prechode okolo kruhového pôdorysu sklon pultovej strechy nedal
dosiahnuť iným spôsobom, ako vznikom zbortených plôch, kvôli ktorým bola
špeciálne vyvinutá nová technológia ohýbania skla za studena. Špeciálne riešené
detaily kotvenia sklených nosníkov do muriva po obvode boli vyrábané v mierke 1:1
a vopred konzultované s pamiatkarmi, nakoľko sa jedná o objekty s najvyšším
stupňom pamiatkovej ochrany v Anglicku [4]. Tabule v strešnej rovine medzi
nosníkmi sú z číreho skla a umožňujú pohľad na oblohu. Realizácia tejto strechy
predstavuje prelomové riešenia, čo sa týka spájania skla, realizácie ohýbaných
zbortených plôch a dosiahnutia novej vizuálnej transparentnosti.
3. PREDSADENÉ ZVISLÉ ZASKLENÉ STENY
Zasklené steny ako zvislé konštrukcie umožňujú rušiť hranicu medzi interiérom
a exteriérom, resp. spájajú umelo vytvorený priestor s vonkajším prostredím.
V tradičných štruktúrach sa zvislé zasklené steny používajú pre ich transparentnosť,
ktorá umožňuje výhľad von a z vonkajšej strany v určitej miere umožňuje čítať
pôvodné fasády historickej architektúry. Práve požiadavka na vyznenie historických
architektúr a ich minimálne narušenie aditívnymi priestormi zo skla posunuli
zasklené steny do polohy vznášajúcich sa clôn oddelených od ich nosnej filigránovej
konštrukcie. Transparentnosť v architektúre neznamená len priehľadnosť cez sklo
ako materiál, ale aj čo najúspornejšie použitie konštrukčných prvkov. Filigránové
alebo nitkové konštrukcie, ktoré sa začali uplatňovať na konci 20. storočia sú
optimálne prispôsobené vyskytujúcim sa zaťaženiam, pričom sa uprednostňujú
ťahom namáhané prvky konštrukcie z dôvodu menších prierezov. V prípade
filigránových konštrukcií je možné dosiahnuť úplne potlačenie vrstvy skleného
plášťa za predpokladu, že sklené tabule sú kotvené bodovo (nie v rámoch) a sú
spájané silikónom mimo roviny nosného konštrukčného systému. Využívanie skla
nielen v samonosnej funkcii, ale aj v nosnej funkcii ako prvku nosnej konštrukcie je
ďalším krokom k zvyšovaniu transparentnosti konštrukcie.
Nádvorie Múzeá Prinsenhof v Delfte (obr. 15, 16) je zastrešené sklenou strechou
a ukončené zasklenou stenou s filigránovou nosnou konštrukciou s bodovým
kotvením sklených tabúl. Átrium umožňuje výhľady na dva kostoly, ktoré sa
nachádzajú v jeho tesnom susedstve. Tento projekt z 90. rokov je príkladom
symbiózy „starého a nového“ prostredníctvom vkladania moderných konštrukcií
do historického kontextu.
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Obr. 15: Mick Eekhout: Múzeum Prinsenhof, Delft, 1997.
Zdroj: http://www.octatube.nl/data/images/site/projects/photos/photo795-thumb_view.jpg

Obr. 16: Detail zasklenej
steny.
Zdroj: http://www.octatub
e.nl

Transparentné átrium poskytuje neprerušené pohľady na pamiatkové objekty v okolí.
Átrium slúži ako multifunkčný priestor pre výstavy, recepcie a koncerty. Nosná
konštrukcia zastrešenia a zasklenej steny átria je vložená a nezávislá od pôvodných
štruktúr a tvoria ju oceľové stĺpy s kruhovým prierezom a vzpínadlové nosníky
v strešnej rovine a priestorové tiahlové nosníky v rovine zvislej zasklenej steny [5].

Obr. 17: Conny Lentz a Repérages: Luxemburg
City History Museum, 1996.

Obr. 18: Conny Lentz a Repérages: Luxemburg
City History Museum, 1996.

Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/co
mmons/thumb/f/f9/Historisches_Museum_der_St
adt_Luxemburg_8325-026.jpg/1200pxHistorisches_Museum_der_Stadt_Luxemburg_83
25-026.jpg

Zdroj:
http://www.larkieatlarge.com/wpcontent/gallery/europe-october2011/img_1699.jpg

Zvýšenie miery transparentnosti v zasklených predsadených stenách vložených átrií
je možné dosiahnuť aj používaním skla v nosnej funkcii. Zasklená stena na výšku
troch podlaží kotvená do zvislých sklených stĺpov sa nachádza v budove
Historického mestského múzea v Luxemburgu (obr. 17, 18). Predsadením presklenej
steny a strechy pred pôvodné historické budovy sa získal nový vstupný priestor
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do múzea a doplnila sa uličná hmota historických fasád o novú transparentnú, ale
materiálovo kontrastnú fasádu. Nosnú konštrukciu tejto zasklenej zvislej steny tvoria
sklenené stĺpy, ktoré sú na výšku vyskladané z troch kusov 19 mm hrubých
bezpečnostných skiel, položených nad sebou a spojených pomocou platničiek
z pásovej ocele. Sklená fasáda je tvorená 12 mm hrubými tabuľami z jednoduchého
bezpečnostného skla s rozmermi 1,27 x 3,76 m kotvenými k skleným stĺpom
pomocou oceľových profilov L a kotviacich prvkov systému Planar (Pilkington).
Každá tabuľa je kotvená v 6 bodoch. Oceľové platničky spájajúce jednotlivé kusy
skla, ktoré tvoria stĺpy a kotviace prvky zasklenia steny sú jedinými
netransparentnými materiálmi použitými v konštrukcii tejto zasklenej steny [6].
Laurence Drewhurst a Tim Macfarlane vyvinuli spoj sklo-sklo, pri ktorom sa
inšpirovali tradičným dreveným spojom „pero a drážka“, čím dosiahli lepený rohový
spoj dvoch sklených prvkov bez použitia ocele. Tento lepený spoj použil architekt
Rick Mather pri návrhu prvej celosklenej prístavby k domu v Georgiánskom štýle
v Hampstead (Londýn) v roku 1992 [7]. Prístavba bola obdobou priestoru tradičných
anglických „conservatories“ (zimných záhrad) pričlenených ku klasickým domom.
Konštrukciu prístavby tvorí celosklený polrám s lepeným rohovým spojom sklených
tabúl na pero a drážku. Bočné steny a strecha sú celosklené sú pridané k stĺpom
a nosníkom pultovej strechy. Tabule skla medzi sklenými polrámami sú vyrobené
z troch vrstiev laminovaného skla s medzivrstvami z PVB, tak že aj v prípade
poškodenia sklených tabúl bola zaručená nosnosť jednotlivých prvkov.

Obr. 19: Design Antenna, Tim Macfarlane:
Múzeum skla v Kingswinforth 1994.

Obr. 20: Design Antenna, Tim Macfarlane:
Múzeum skla v Kingswinforth 1994.

Zdroj: http://www.glasslimited.com/wpcontent/uploads/2016/03/Broadfield-HouseGlass-Museum-001.jpg

Zdroj: http://teoriadeconstruccion.net/blog/wpcontent/uploads/2015/04/teoriadeconstruccionkingswinford.jpg

Architektonický ateliér Design Antenna v spolupráci s Timom Macfarlane zopakoval
princíp lepeného spoja na podobnej konštrukcii s rozmermi pôdorysu 5,7 x 11 m
na prístavbe múzea skla v Kingswinford (obr. 19, 20) v Anglicku (1994). Táto
prístavba bola v dobe svojho vzniku uvádzaná ako najväčšia celosklená stavba.
Sklená prístavba je aj symbolickým vyjadrením obsahu múzea. Použitie skla
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na prístavbe bolo v súlade s požiadavkami pamiatkarov, pôvodná murovaná budova
je virtuálne neporušená a cez sklenú prístavbu viditeľná. Nový sklený objem
predstavuje čistú hmotu s jednoduchou konštrukciou, ktorá je tvorená sklenými
stĺpmi a sklenými nosníkmi bez použitia kovových spojov. Stĺpy a nosníky sú
paralelne kladené vo vzdialenosti 1,1 m a sú tvorené troma tabulami vrstveného
bezpečnostného skla. Pri rozpätí 5,7 m je výška skleného nosníka 300 mm. Nosníky
sú kotvené pomocou kovových papúč do existujúcej murovanej steny na zadnej
strane prístavby. Čelná strana prístavby je tvorená sklenou stenou so stĺpmi, ktoré
nesú nosníky a navzájom sú spojené lepeným spojom na pero a drážku tak, že
vytvárajú tuhý rám. Strecha je prekrytá tabulami izolačného dvojskla v spáde 1% a je
dimenzovaná na zaťaženie snehom 0,75 kN/m2 a zaťaženie osôb pre prípad čistenia
a údržby [7].

Obr. 21: Zámok Grimma, rekonštrukcia 2013.
Zdroj: http://www.isolar.de/media/41cff122dcf8-4f0f-be1e-ed59ad30dbc7/esg-h-und-vsgaus-tvg-imverbindungsgang.jpg?w=800&h=534&action=cr
op

Obr. 22: Zámok Grimma, pohľad na spojovací
zasklený koridor, 2013.
Zdroj: http://www.dbz.de/imgs/102467215_27d5
44d85a.jpg

Spojovací koridor na zámku Grimma (obr. 21, 22) a viaceré úpravy boli realizované
pri celkovej rekonštrukcii zámku v roku 2013. Koridor slúži na prepojenie zámku
so starým obilným domom, ktorý sa stal súčasťou zámku. Ako nosná konštrukcia sú
použité sklené polrámy z vrstveného bezpečnostného skla s lepeným spojom na pero
a drážku. Použitím skla v nosnej funkcii bolo použitie netransparentných oceľových
prvkov minimalizované v tomto prípade iba na ukotvenie polrámov do pôvodného
muriva. Sklený koridor predstavuje konštrukciu, ktorá v maximálnej miere umožňuje
vnímať murivo ohraničujúce nádvorie a jeho mierku.
4. ZÁVER
Sklo je v historickej architektúre a v pamiatkovo chránených objektoch používané
pre transparentnosť, ktorá z neho robí pre architektúru jedinečný materiál. Vkladané
sklené zastrešenia alebo zvislé zasklené steny umožňujú vizuálne prepojenie
exteriéru a interiéru a vizuálne vnímanie tektoniky historickej architektúry za sklom
zo strany exteriéru. Schopnosť prepúšťať slnečné žiarenie cez zasklené plochy
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umožňuje v priestoroch za sklom dosahovať pasívne solárne zisky, pri zasklení
nádvorí zmenšovať povrchovú plochu teplo-výmenného obalu a tým priaznivo
ovplyvňovať energetickú bilanciu budovy. Priestory za sklom najčastejšie slúžia ako
komunikačné a rozptylové priestory, ktoré nepožadujú maximálny komfort
interiérového priestoru. Vytvárajú tak nárazníkové zóny, ktoré zlepšujú energetickú
bilanciu pamiatky tým, že sa stávajú súčasťou konceptu vetrania a vykurovania
objektu. Zvolený koncept zapojenia priestoru átria do energetického konceptu závisí
od mnohých faktorov a je vždy jedinečne koncipovaný vzhľadom na pamiatkové,
priestorové, funkčné a statické pomery daného pamiatkového objektu. Zvolené
príklady dokumentujú posledný vývoj v oblasti vkladania zasklených konštrukcií
do pamiatkových objektov, pri ktorých je estetická a vizuálna výpoveď novej
vloženej konštrukcie jedným z najdôležitejších parametrov. Využívanie
netransparentných materiálov v sklených konštrukciách je čoraz viac redukované
a sklené tabule vďaka eliminácii krehkosti skla a jeho zvýšenej pevnosti nadobúdajú
čoraz väčšie rozmery. Sklo je možné využívať v obmedzenej miere ako materiál
v nosnej funkcii a pomocou nového technologického postupu ohýbania za studena je
možné tabule skla tvarovať do požadovaných zakrivených povrchov. Mnohé
z inovácií v zasklených konštrukciách, či už z hľadiska konštrukcie, kotvenia skla
alebo konštrukčných detailov boli vyvolané práve prísnymi požiadavkami na ich
aplikovanie práve v štruktúrach tradičného typu, kedy boli vopred experimentálne
overované a až následne sa stali všeobecne požívanými v iných oblastiach
architektúry.
Príspevok je spracovaný ako čiastočný výstup riešenej výskumnej úlohy SK-VEGA
1/0951/16 „Translucentné a transparentné konštrukcie uplatňované
na architektonických objektoch v špecifických podmienkach“.
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Princípy zlepšovania energetickej hospodárnosti
historických budov na príklade projektu
„Elektrárňa Piešťany“
Michal Ganobjak – Vladimír Hain

Abstrakt: Jednou z najväčších výziev v rámci pamiatkovej starostlivosti a nového
využitia historických budov je zlepšovanie ich energetickej hospodárnosti. To je
možné riešiť pridaním, zámenou alebo doplnením nových materiálov a technológií.
Pri voľbe vhodného spôsobu zlepšenia energetickej hospodárnosti budovy
kultúrneho (industriálneho) dedičstva je rozhodujúce pôvodné konštrukčné riešenie
stavby, stavebno-technický stav a budúci prevádzkový režim. Príspevok predstavuje
základné princípy zlepšenia energetickej hospodárnosti budovy na príklade
industriálnej pamiatky „Elektrárňa Piešťany“.
Kľúčové slová: energetická hospodárnosť – pamiatka – konverzia – Elektrárňa.
Principals of Decreasing Energetical Demands of Historical Building on Case
Study „Power Plant of Piestany“
Abstract: One of the biggest challenges in the context of monument conservation
and the new use of historic buildings is how to improve their energy efficiency. This
can be addressed by adding, replacing or adding new materials and technologies. An
important circumstances are the original design of the building, the buildingtechnical condition and the future operating regime are decisive. The contribution
represents the basic principles of improving the energy efficiency of the building, on
the example of the industrial monument building "Power Plant Piestany".
Key words: energy efficiency – monument – conversion – Power Plant.
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1. ÚVOD
Pri voľbe vhodného spôsobu zlepšenia energetickej hospodárnosti stavby kultúrneho
(priemyselného) dedičstva je rozhodujúce pôvodné konštrukčné riešenie stavby,
stavebno-technický stav a budúci prevádzkový režim. [1] Potreba prispôsobenia sa
pôvodnej priemyselnej stavby novým podmienkam pre dlhodobý pobyt osôb prináša
väčšiu výzvu, ako pri budovách, ktoré od začiatku boli projektované pre dlhodobý
pobyt osôb. Pri navrhovaní konkrétneho technického riešenia dosiahnutia
energetickej hospodárnosti týchto objektov jednotlivé komponenty riešenia treba
voliť tak, aby boli materiálovo kompatibilné a konštrukčne neinvazívne vo vzťahu
k autentickým konštrukciám historickej stavby.
2. PROBLEMATICKÉ ZATEPLENIE PAMIATOK
Obvodové plášte pamiatkovo hodnotných objektov podľa aktuálnej
„tepelnotechnickej“ normy STN 730540 v rozdelení Typov konštrukcií budov často
patria medzi „veľmi ťažké konštrukcie murované z plnej pálenej tehly s veľkou
tepelnou kapacitou“. Pri plášťoch s murivom hrubším ako 500 mm, kam patrí aj
objekt Piešťanskej Elektrárne, v priestoroch s režimom trvalého pobytu osôb
„vzhľadom na jeho vysokú tepelno-akumulačnú schopnosť je dodatočné zatepľovanie
z exteriéru z hľadiska úspory energie na vykurovanie problematické a diskutabilné“
[2]. Problematickosť spočíva obzvlášť v zmene výrazu, ktorá je z pamiatkového
hľadiska neprijateľná. Druhým závažným argumentom je, že vysoká tepelná kapacita
obvodových stien by aj po zateplení spôsobovala úniky tepla do konštrukcie
z vnútornej strany a tým by spôsobovala energetickú neefektívnosť kontinuálneho
vykurovania. Autori publikácie o rekonštrukcii pamiatok uvádzajú, že „vysokú
tepelnú zotrvačnosť obvodového plášťa je možné využiť návrhom pružného spôsobu
prerušovaného vykurovania“ [3].

Obr. 1: Fotografia po kolaudácii overovacej štúdie Elektrárňa Piešťany. (Spoluautori: Michal
Ganobjak, Vladimír Hain, Zuzana Zacharová, Martin Paško). Zdroj foto: Paťo Safko, 2014
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3. STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE
Návrh rekonštrukcie elektrárne v Piešťanoch musel okrem iného spĺňať aj náležitosti
zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov. Vzhľadom nato, že sa
jedná o národnú kultúrnu pamiatku, bola v zmysle zákona využitá výnimka podľa § 2
ods. 4 pís. pre budovy vyhlásené za národné kultúrne pamiatky a pís. c) pre budovy
uvedené do užívania pred 1. januárom 1947, ktorá hovorí, že ak nie je možné tieto
podmienky zabezpečiť konštrukčne (čiže, nie je možné dodatočne zatepliť fasádu
z režného muriva zvonku ani z vnútra, pretože sa tu nachádzajú aj pamiatkovo
hodnotné dekoračné maľby), je možné využiť pre zabezpečenie energetickej
hospodárnosti iné technológie. Výnimku dosiahnutia energetickej efektívnosti
umožňuje pamiatkovým objektom §2 ods. 1 Zákona č. 49/2002 Z.z. o pamiatkovom
fonde. Zlepšená energetická hospodárnosť historickej budovy však v konečnom
dôsledku zlepšuje vyhliadky udržateľnosti a životnosti historickej stavby. V tomto
prípade bola v prvej fáze na základe výskumu ako optimálna vyhodnotená
vzduchotechnika v kombinácii s využitím vlastností prirodzenej cirkulácie
a solárnych ziskov cez presklenú fasádu. Navrhnuté bolo veľké átrium na princípe
zádveria, vďaka ktorému sa môže veľká generátorová hala kedykoľvek otvárať
bez veľkých tepelných strát a prirodzene vymieňať veľký objem vzduchu.

a)

b)
Obr. 2: Rezové schémy z optimalizačného procesu projektu Elektrárňa Piešťany. a) Schéma
základného návrhu inžinierov, b) Schéma po optimalizácii riešenia.
Zdroj: archív autorov

4. TECHNOLOGICKÉ RIEŠENIE
Optimalizačným postupom architektov, inžinierov a pamiatkarov zapojených
do projektu, ako aj s využitím zistených poznatkov o histórii objektu,
architektonickom návrhu, potrebách investora, prirodzených vlastnostiach stúpania
vzduchu sa viac ako o polovicu podarilo redukovať množstvo potrubí pri zohľadnení
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nárokov na estetiku, ceny i výkonu vzduchotechnického zariadenia. Našlo sa
efektívne a výhodné riešenie  využiť pre nové potrubie pôvodný podzemný
technologický kanál, ktorý tak zároveň dostal staronovú funkciu, čo bolo výrazne
pozitívne ocenené aj Krajským pamiatkovým úradom Trnava. Aj na základe toho sa
technologický kanál mohol stať súčasťou budúcej edukačnej expozície pre odbornú
i laickú verejnosť. Skryté vykurovanie odporovým káblom bolo možné
zakomponovať do nových konštrukcií liatych podláh, vďaka čomu sa podarilo
eliminovať nový vizuálny technologický prvok. Zachovaná bola možnosť
prirodzeného vetrania.

Obr. 3: Integrácia optimalizovaného riešenia vzduchotechnických technológií s minimalizáciou
rušivých prvkov Elektrárňa Piešťany.
Zdroj: archív autorov a ADOM. M Studio, 2014

5. MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE
Pri rekonštrukcii boli použité štandardné neinvazívne technologické postupy
a materiály. Tepelná izolácia bola pridaná na miestach kde to bolo možné.
Nevyhnutné bolo odstrániť nepriedušný akrylátový náter z 50-tych rokov ktorý
degradoval autentickú fasádu a detaily z režného muriva. Objekt je národná kultúrna
pamiatka industriálneho charakteru. V návrhu bolo nutné zachovať priemyselný
výraz stavby v čo najväčšej možnej miere, preto pre zabezpečenie energetickej
úspornosti boli využité zatepľovacie techniky v miestach, kde to bolo možné
(v skrytých riešeniach) – odizolovanie podzemného podlažia, nová podlaha
v generátorovej hale, výmena izolácie nad podhľadom v sedlovej streche
generátorovej haly a zateplenie plochej strechy nad rozvodňou. V mieste
vykonzolovania dosky nad presklenou fasádou novej prístavby, ako aj
v železobetónovej stene prístavby, je na prerušenie tepelného mostu použité
tepelnoizolačné oddelenie prvkom ISOKORB.
Na tehlovú fasádu elektrárne v Piešťanoch bola nanesená maloplošná vzorka
izolačného náteru s obsahom aerogélu, čo bolo predmetom sledovania v dizertačnej
práci [7]. Produkt náterovej izolácie nepreukázal tepelno-izolačné prejavy v in-situ
vzorkách pri testoch pasívnej a aktívnej termografie. Je pravdepodobné, že účinnejšia
aplikácia by si vyžadovala viac vrstiev náteru, čo by mohlo mať negatívne dopady
na autenticitu historického objektu. Vzorka materiálu bola ponechaná na sledovanie.
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6. APLIKÁCIA ZÁSAD OBNOVY
Okrem voľby novej funkcie historického objektu Elektrárňa Piešťany a k nej
prislúchajúceho pobytového režimu bolo nutné voliť kombináciu materiálových
a technologických riešení, ktoré by napomohli zlepšeniu energetickej hospodárnosti
a teda aj prevádzkovej udržateľnosti bývalej priemyselnej stavby v novej funkcii
a pritom dôsledne venovali pozornosť zachovaniu identifikovaných hodnôt.
Kombinácia materiálovo-technologických riešení energetickej hospodárnosti sa
zvažovala na základe faktorov: funkcia, pobytový režim a konštrukcia obvodového
plášťa historickej architektúry.
Pri obnove pamiatok sa uprednostňuje aditívny princíp pridávania nových vrstiev
pred odoberaním z originálu. Obnova pôvodných súčastí si vyžiadala neinvazívne
postupy a technológie. Prípadné nutné a vyžiadané zásahy bolo potrebné vecne
a metodologicky argumentovať a konzultovať s príslušným KPÚ. Bola prijatá
zásada, že nový zásah by mal byť odlíšiteľný od originálu a nemal by originál
prevážiť.
7. ZÁVER
Rešpektovalo sa metodické hľadisko pamiatkovej obnovy, že navrhované
materiálovo technologické zásahy pre nové využitie boli overené v projekčnej fáze
tak, aby zodpovedali dôležitým kritériám pamiatkovej obnovy  zachovaniu
autenticity originálu po rekonštrukcii (ochrana hodnotného výrazu), zachovaniu
integrity t.j. celistvosti originálu po aplikácii (ochrana hodnotných súčastí),
kompatibilite zásahov s existujúcim fyzickým originálom (vizuálne, fyzikálne,
stavebno-technické, chemické a iné vhodné spolupôsobenie) a aby bola možná
reverzibilita čiže vratnosť pridaného materiálu a technológií. Týmto spôsobom bolo
možné dospieť ku konsenzu v otázkach primeranosti zásahov prvkov novej 
modernej architektúry do prostredia s významnými kultúrnymi a historickými
hodnotami [6].
Príspevok je publikovaný v rámci projektu KEGA 038STU-4/2017
Zážitkom od prírodných zákonov k technike  projekt neformálneho interaktívneho
vzdelávania žiakov a študentov podnecujúci záujem o techniku.
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Overovanie nových zásahov do pamiatkových
štruktúr prostredníctvom metodického navrhovania
Jana Gregorová – František Kalesný – Juraj Králik – Beata Polomová –
Eva Vojteková

Abstrakt: V príspevku sú predstavené čiastočné závery spracovávanej výskumnej
úlohy SK-VEGA 1/0951/16 „Transparentné a translucentné konštrukcie uplatňované
na architektonických objektoch v špecifických podmienkach“. Riešiteľský kolektív
predkladá možnosti použitia ľahkých zastrešení na modelových príkladoch
zastrešenia ruiny a átrií historických objektov. Varianty riešení dokumentované aj
v 3D modeloch objektivizujú proces rozhodovania pri výbere optimálneho spôsobu
obnovy. Keďže predmetom skúmania sú tradičné štruktúry pamiatkovo chránené,
veľký dôraz sa pri vyhodnocovaní kladie na zohľadňovanie pamiatkových kritérií.
Cieľom výskumu bolo preveriť spôsoby návrhu transparentnej a translucentnej
strešnej konštrukcie aj možnosti funkčného využitia objektu, či ochrany murív ruiny
prostredníctvom „metodického navrhovania“. Systémové hľadanie možných riešení
objektivizuje proces hľadania „udržateľného„ spôsobu ochrany pamiatky.
Kľúčové slová: metodické navrhovanie – autenticita – transparentnosť –
translucentnosť – konštrukcia – reverzibilita.
Validation of New Invasions
to Monument Structures through Methodical Design
Abstract: An article introduces a partial conclusions of a processing research task
SK-VEGA 1/0951/16 “Transparent and Translucent Structures Applied on
Architectural objects in Specific Conditions”. A team of researches submits
possibilities oh using lightweight roof on modeled examples of ruin's roofing and
atria's roofing in historical buildings. Variant solutions documented also in 3D
models enable unprejudiced decision making about optimal restoration's method.
Investigated buildings are protected monuments, therefore a great accent is putting
on monument's criteria in evaluating process. The main goals of the research were:
the design forms of transparent roof structures, the possibilities of functional use of
the buildings and protection of wall masonries by ruins by means of “methodical
design”. In presented proposals the use of transparent glass or translucent membrane
roof structures are illustrated on tangible historical buildings.
Key words: methodical design – authenticity – transparency – translucency –
structure – reversibility.
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1. METODIKA VÝSKUMU
V príspevku sú predstavené závery prvej a čiastočné výstupy z druhej etapy
výskumnej úlohy SK-VEGA 1/0951/16 „Transparentné a translucentné konštrukcie
uplatňované na architektonických objektoch v špecifických podmienkach“.
Predmetom výskumu bolo skúmať spôsob návrhu nového priestoru
v architektonickom objekte tradičného typu (v deštruovanom alebo zachovanom
stave) s použitím translucentnej alebo transparentnej konštrukcie. Podľa miery
zachovania originálu boli vytvorené východiskové situácie, na ktorých sa spôsob
navrhovania nových konštrukcií aplikoval. Pre lepšiu orientáciu bola vytvorená
tabuľka, v ktorej boli nadefinované jednotlivé východiskové situácie:
Originál tradičného objektu je čiastočne zachovaný v nadzemnej časti – obvodové
murivá sa zachovali buď do výšky pôvodnej koruny alebo do nadzemnej výšky,
umožňujúcej v interiéri vytvoriť disponibilný interiérový priestor (schémy 2, 3).
Originál tradičného objektu je zachovaný v plnom rozsahu. Ide o overenie vzťahu
nových konštrukcií ku zachovanému originálu stavby s krídlovými časťami budov,
v rámci ktorých je možné nové konštrukcie pridať k objektu tradičného typu buď
paralelne ako novú hmotu (schéma 5), ako hmotu vypĺňajúcu exteriérový priestor
vymedzený krídlami tvaru L a U (schéma 6) alebo ako hmotu zastrešenia
nad uzavretým dvorom (átriom) (schéma 7).
Originál tradičného objektu je zachovaný najmä v podzemnej časti. Ide o overenie
vzťahu nových konštrukcií ku deštruovanému originálu nájdeného archeologickým
spôsobom, kedy sa rieši prevažne prekrytie originálu v jame alebo na úrovni terénu,
prípadne celou veľkorozponovou konštrukciou nad deštruovaným objektom,
prípadne viacerými deštruovanými objektmi, ak sa jedná o areál.
V tabuľke sú novo vytvorené priestory vo vzťahu k existujúcej nivelete terénu
vyznačené šrafovanou plochou.
Tab. 1: Vznik disponibilného priestoru v architektonickom objekte tradičného typu.
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Cieľom procesu bolo nadefinovať optimálne kombinácie východiskových situácií
pri návrhu nových konštrukcií transparentného a translucentného typu daných
stanovenými determinantmi. Na základe vytipovania optimálnych riešení
prostredníctvom tzv. “metodického navrhovania“ nadefinovať odporúčania pre návrh
nových konštrukcií, akceptovateľných z hľadiska pamiatkovej ochrany.
1.1 DETERMINANTY RIEŠENIA
Predmetné determinanty boli stanovené vo vzťahu ku metodicko-pamiatkovým,
urbanistickým, architektonickým a konštrukčným hľadiskám.
Hľadisko metódy pamiatkovej ochrany
Predmetom skúmania sú štruktúry tradičného typu, ktoré sa oproti modernej
architektúre vyznačujú preferenciou tektoniky plnej steny a bodového otvoru,
limitovanou hĺbkou traktov a šikmými strechami. V zastavanom území sú zväčša
súčasťou kompaktnej zástavby, v nezastavanom území sa uplatňujú spravidla ako
solitéry viac alebo menej vizuálne exponované. Časť týchto štruktúr nadobudla
časom aj kultúrno-historické hodnoty. Stali sa významnými pre kultúrne komunity
a začali byť pamiatkovo chránené – získali význam exponátu. Stavebná činnosť
na týchto štruktúrach začala byť limitovaná regulatívmi ochrany pamiatkovej
starostlivosti (ťažiskovo po 2. sv. vojne), kde základnou požiadavkou bolo
zachovanie autenticity. V pamiatkovej starostlivosti sa rozlišuje autenticita materiálu
a autenticita diela. Z hľadiska autenticity materiálu budú v predkladaných návrhoch
preferované riešenia, ktoré budú minimálne zasahovať do fyzickej podstaty originálu
a z hľadiska autenticity diela budú overovať mieru zasahovania do zažitej vizuálnej
podoby objektu (či už zachovaného alebo deštruovaného). Tento prístup sa prejaví
na miere akceptovania tvarovo a materiálovo odlišných riešení nových konštrukcií,
lebo nie je jedno, či kontrastný návrh je, alebo nie je, pohľadovo exponovaný.
Požiadavky na zachovanie autenticity materiálu a diela sa môžu pri návrhu krycích
konštrukcií prejaviť aj požiadavkou na zabezpečenie optimálnej klímy pre chránený
originál (otvorený, čiastočne otvorený, uzavretý, klimatizovaný a i.). V tomto
prípade sú technické požiadavky nadradeným determinantom (ako exaktné
parametre), vzhľadom ku záchrane materiálov i diel.
Vzhľadom na rôznu mieru zachovania originálu je možné počítať pri jednotlivých
situáciách s rôznou preferenciou jednotlivých metód obnovy fyzickej podstaty
originálu. Pri ruinách sa jedná prevažne o konsolidačné a konzervačné metódy
obnovy, pri zachovaných objektoch o rekonštrukčné alebo reštaurátorské metódy
obnovy. V oboch prípadoch sa pri návrhu novej konštrukcie volí jej tvar podľa
stanovenej rámcovej metódy obnovy. Buď sa má objekt obnoviť tak, aby sa
maximálne prezentovala jeho integrita (synteticko-rekonštrukčná metóda obnovy),
alebo sa stanoví požiadavka na zámerné odlíšenie nových častí od pôvodných
(analyticko-modernistická metóda obnovy) [5].
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Obr. 1.: Synteticko-rekonštrukčná metóda obnovy použitá pri obnove exteriéru renesančného paláca
na hrade Ľubovňa.
Zdroj: archív autorov

Obr.: 2.: Analyticko-modernistická metóda obnovy použitá pri obnove veže hradu Orlík pri Humpolci.
Zdroj: archív autorov

Urbanistické hľadisko
Pri posudzovaní nových zásahov sa zohľadňuje, či sa originál nachádza ako solitér
alebo ako súčasť existujúcej zástavby. Toto hľadisko ovplyvňuje aj návrh novej
konštrukcie. Pri kompaktnej zástavbe môže z urbanistických dôvodov ísť o zámernú
snahu podobať sa okolitej zástavbe s cieľom prispôsobiť sa, pri solitérnej situácii
môže ísť o zámernú snahu odlíšiť sa a vyniknúť ako solitér. Tu sa uplatňuje
pohľadová exponovanosť, ktorá determinuje mieru viditeľnosti novej navrhovanej
konštrukcie. Pri snahe zachovania hodnoty autenticity diela konkrétneho originálu sa
môže jednať o taký zámer, aby boli nové konštrukcie vizuálne vnímané minimálne.
Architektonické hľadisko
Pri návrhu novej konštrukcie sa zohľadňuje jej tvar a materiál vo vzťahu k hodnote
autenticity diela danej pamiatky. Pri ruinách ide o nepravidelný tvar deštruovaného
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objektu a zväčša kamenného muriva originálu, pri zachovaných objektoch sa môže
jednať o farebne a plasticky bohaté štýlové objekty. Od charakteru originálu je
spravidla odvodený aj charakter novej konštrukcie – jej tvar, farba nosnej
konštrukcie, farba alebo miera transparentnosti výplní.
Od rámcovej metódy obnovy záleží aj návrh tvaru nových konštrukcií.
Pri synteticko-rekonštrukčnej metóde obnovy bude kopírovaný alebo naznačovaný
pôvodný tvar zaniknutej časti budovy. (Jedná sa o rekonštrukcie pôvodného stavu
alebo jeho náznaky. Sú uplatniteľné tak pri deštruovaných ako aj zachovaných
objektoch.) Charakteristické pre tento prístup je, že rozsah krycej konštrukcie bude
daný pôvodným disponibilným objemom zaniknutej časti objektu. Pri analytickomodernistickej rámcovej metóde obnovy bude nový tvar volený ako „novotvar“,
bez ambícií pripomenutia pôvodného zaniknutého tvaru objektu (čo však nevylučuje
uplatniť ideové inšpirácie z neho). V rámci deštruovaných objektov sa môže uplatniť
dvojako – buď bude nad ruinou vztýčený nový tvar, rešpektujúci pôdorys
prekrývaného objektu, alebo bude presahovať pôdorys pôvodného objektu a prekryje
aj okolie tohto objektu (veľkorozponové krycie konštrukcie). V oboch prípadoch
vzniká možnosť tvarovo najrozmanitejších riešení.
Pri zachovaných objektoch tradičného typu (myslíme spôsob zástavby používaný
do začiatku moderny) sa bude jednať o pridané objemy, ktorých tvar bude vždy
do určitej miery limitovaný sedlovými alebo pultovými tvarmi striech.
Konštrukčné hľadisko
Je dané statickou zaťažiteľnosťou originálnych murív. Deštruované objekty
so stratou horizontálnych konštrukcií a deštrukciou ucelenosti múru sú spravidla
nezaťažiteľné novými konštrukciami. Preto sa pri ruinách budú využívať samonosné
konštrukcie, prípadne aj konštrukcie podporujúce nosnosť murív ruiny.
Pri zachovaných objektoch sa počíta so zaťažiteľnosťou murív pôvodného objektu.
1.2 ETAPIZÁCIA VÝSKUMU
Stanovené spôsoby návrhov nových priestorov ako ich uvádza Tab. č. 1 (ďalej viď
„princíp väzby“) č. 1 až 7, sa vo výskumnej úlohe modelovo overovali na troch
vybratých typoch objektov, reprezentujúcich jednotlivé situácie vzťahu originálu
ku transparentným a translucentným konštrukciám. Jednotlivé typy situácií sú
riešené v troch etapách práce.
V 1. etape práce boli overené princípy typu 2 a 3 (viď Tab. č. 1). Išlo o overenie
vzťahu nových konštrukcií ku deštruovanému originálu, ktorého obvodové murivá sa
zachovali buď do výšky pôvodnej koruny alebo do nadzemnej výšky, umožňujúcej
v interiéri vytvoriť disponibilný interiérový priestor.
V 2. etape práce (teraz v štádiu rozpracovanosti) sa overujú princípy typu 5, 6, 7 . Ide
o skúmanie vzťahu nových konštrukcií ku zachovanému originálu stavby
s krídlovými časťami budov, v rámci ktorých je možné nové konštrukcie pridať
k objektu tradičného typu paralelne ako novú hmotu, ako hmotu vypĺňajúcu
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exteriérový priestor vymedzený krídlami tvaru L a U a ako hmotu zastrešenia nad
uzavretým dvorom (átriom) objektu. Je možný aj variant s novou pochôdznou
konštrukciou.
V 3. etape práce sa budú overovať princípy typu 1 a 4. Pôjde o overenie vzťahu
nových konštrukcií ku deštruovanému originálu nájdeného archeologickým
spôsobom, kedy sa prevažne rieši prekrytie originálu v jame alebo na úrovni terénu,
prípadne celou veľkorozponovou konštrukciou nad deštruovaným objektom,
prípadne viacerými deštruovanými objektmi, ak sa jedná o areál.
2. APLIKÁCIA VÝKUMU NA DEŠTRUOVANÝCH OBJEKTOCH
V 1. etape výskumu sa aplikovali návrhy nových konštrukcií v deštruovaných
objektoch typu 2 a 3. Počítalo sa s tým, že na Slovensku sa v reálnej praxi preferujú
najmä zachraňujúce konzervačné riešenia, často realizované aj na úkor turistického
vybavenia. Ak by sa v budúcnosti požadovala aj dostavba ruiny, nadobúda
architektonické 3D modelovanie variantov nový metodický význam. Pre aplikáciu
modelového riešenia návrhu krycej konštrukcie ruiny poslúžil objekt románskeho
paláca Spišského hradu.
2.1 NÁVRH KRYCÍCH KONŠTRUKCIÍ RUINY PALÁCA SPIŠSKÉHO
HRADU
Na celý hrad boli vypracované pamiatkové výskumy. Výsledky architektonickohistorického výskumu Magdalény Janovskej [1] boli v zjednodušenej podobe využité
aj pri spracovávaní predmetnej úlohy.
Palác hradu prešiel mnohými stavebnými etapami. Interiér neexistuje a obvodové
steny tvoria vyvýšenú krajinnú dominantu. Identifikovateľné sú románska, gotická
a renesančná etapa, ktoré je možné podľa dochovaných archívnych materiálov
čiastočne hypoteticky zrekonštruovať. Vnútorné konštrukcie a zastrešenie objektu sa
v jednotlivých historických obdobiach výrazne menili.

Obr. 3: Súčasný stav: Južné priečelie a interiér paláca.
Zdroj: Fotoarchív Magdalény Janovskej
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2.2 HYPOTETICKÉ REKONŠTRUKCIE IDENTIFIKOVATEĽNÝCH
STAVEBNÝCH ETÁP PALÁCA
Románska etapa
Románsky palác bol dvojpodlažnou budovou, osadenou na severnej hrane brala,
na ktorý sa napájalo po oboch stranách opevnenie. Bol ukončený motýlikovou
strechou ukrytou za atikou v tvare lístkov. Strecha bola v strede rozdelená stredným
úžľabím s chrličmi, odvádzajúcimi vodu mimo objekt. Fasáda bola jednoduchá,
členená nepravidelnými okennými otvormi, v reprezentačných priestoroch boli
použité bifóriá. Na 1.N.P. aj 2.N.P sa pravdepodobne nachádzali ochodze.
Gotická etapa
Gotický palác bol dvojpodlažný, pôvodné románske cimburie bolo nahradené
sedlovou strechou so štítom na južnom priečelí smerom do nádvoria. Na štíte sa
zachoval presný sklon strechy z tohto obdobia. Fasáda bola jednoduchá, členená
románskymi otvormi, doplnená arkierom s výraznými kamennými konzolami
na južnom priečelí. V tomto období už pravdepodobne ochodze neexistovali.
Do 1.P.P. bol vložený murovaný priestor, zaklenutý piatimi poľami krížovej klenby
na štyroch pilieroch. Piliere pokračovali na 1.N.P. kamennými polygonálnymi stĺpmi
s pätkami, preto sa na tomto podlaží predpokladá možnosť existencie aj zaklenutého
stropu (nevylučuje sa ani trámový). Na 2.N.P. sa predpokladajú drevené trámové
konštrukcie. Presné polohy stropov gotického paláca neboli výskumom zistené,
predpokladá sa ich poloha ako v románskom paláci.

Obr. 4.: Hypotetické rekonštrukcie paláca – románska, gotická, renesančná.
Zdroj: práce študentov FA STU v Bratislave, šk. rok 2016/2017

Renesančná etapa
Renesančný palác bol trojpodlažnou budovou. Na gotický palác sa nadstavalo jedno
podlažie a zastrešilo sa sedlovou strechou s námetkami a valbami na štítoch.
Obvodové steny boli členené väčšími otvormi reprezentačného 3.N.P. a menšími
otvormi na ostatných podlažiach. So zmenou podlažnosti sa zmenili aj polohy
predošlých stropov. Priestor 1.P.P. ostáva nezmenený, ale nie je isté, či piliere
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pokračovali na 1.N.P. kamennými polygonálnymi stĺpmi s pätkami. Preto sa
predpokladá, že zastropenie na tomto podlaží bolo obdobné ako v gotike. Na 2.N.P.
a 3.N.P. sa zachovali kamenné konzoly trámových konštrukcií, takže môžeme
predpokladať, že aj v nižších podlažiach sa nachádzali drevené trámové nosné
konštrukcie.
2.3 VARIANTY MODELOVÝCH RIEŠENÍ
Do digitálne vypracovaných grafických podkladov, ktoré boli spracované ako súčasť
vstupných podmienok pre architektonickú súťaž na návrh stabilizácie paláca [2],
bolo v rámci 1. fázy úlohy vypracovaných 12 riešení overovacích architektonických
modelov. V návrhoch sa pomocou transparentných konštrukcií na báze skla alebo
translucentných konštrukcií na báze textilných membrán, prekrýval zaniknutý
interiér. Získal sa tak priestor pre nové funkcie paláca, a to s rôznou mierou
fyzického uzavretia. Nové vkladané konštrukcie zohľadňovali nenosnosť murív
a využívali súčasné požiadavky. Pracovalo sa aj s variantmi uzavretia alebo
ponechania otvorov v obvodových stenách, vždy podľa príslušného historického
obdobia. Výsledkom bola analýza jednotlivých architektonických návrhov.
Tvarovanie, voľba materiálu (oceľ, drevo), voľba nosnej konštrukcie a voľba
nesených transparentných alebo translucentných konštrukcií sa prispôsobovali
architektonickému konceptu prezentácie určeného historického obdobia, vrátane
súčasnosti. Cieľom práce bolo overenie možnosti kombinácie dvoch základných
determinantov pri navrhovaní, a to: metóda obnovy a súvisiaci tvar konštrukcií
v zastrešení, konštrukcie v interiéri objektu a zaťažiteľnosť murovaných konštrukcií
originálu (obvodové steny, pätky).
V súvislosti so zvolenou metódou obnovy bolo možné tvar riešiť ako náznak
zaniknutých konštrukcií z jednotlivých období (strecha, vnútorné konštrukcie) alebo
ako novotvar, kedy bolo možné tvar aj druh konštrukcií navrhnúť nezávisle od tvaru
a polohy pôvodných zaniknutých konštrukcií. Všetky zásahy do originálneho muriva
boli navrhované ako reverzibilné. [3]
Po vyhodnocovaní jednotlivých návrhov, najmä vzhľadom na mieru zásahu
do autenticity originálu, boli ako výsledok charakterizované dva základné prístupy.
Prístupy typu A – sú charakteristické minimálnym zásahom do murovaných
konštrukcií originálu v interiéri aj v exteriéri a so zachovaním siluety ruiny
s preferenciou konzervačných metód obnovy originálu. Nové konštrukcie boli
v prevažnej miere navrhnuté ako samonosné, prípadne ako položené na existujúcich
kamenných konzolách. Tieto skryté konštrukcie boli riešené ako náznak románskej
motýlikovej strechy alebo ako neutrálny novotvar. Otvory v obvodovom murive bolo
potrebné zo statických dôvodov zamurovávať v prípade, že nová konštrukcia bola
nesená originálnymi murivami.
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Obr. 5: Samonosná konštrukcia ukotvená do kamenných pilierov stredovekého suterénu, tvarovo
inšpirovaná motýlikovou strechou z románskej etapy. Otvory nie je nutné zamurovávať. Silueta ruiny
ostáva nezmenená.
Zdroj: práce študentov FA STU v Bratislave, šk. rok 2016/2017

Obr. 6: Novotvar krycej konštrukcie položený na obvodovom murive. Kvôli statike sa počíta
so zamurovaním všetkých okenných otvorov okrem románskych. Silueta ruina ostáva nezmenená.
Zdroj: práce študentov FA STU v Bratislave, šk. rok 2016/2017

Obr. 7:Novotvar flexibilnej samonosnej textilnej translucentnej konštrukcie. Možnosť zvinutia textílie
a prezentácia ruiny v pôvodnom stave. Všetky otvory je možné nechať nezamurované. Silueta ruiny
ostáva nezmenená.
Zdroj: práce študentov FA STU v Bratislave, šk. rok 2016/2017
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Prístupy typu B – sú charakteristické výraznejším zásahom do charakteru ruiny
s uplatnením plnohodnotného architektonického zásahu. Nové konštrukcie boli
v prevažnej miere navrhnuté ako samonosné, prípadne ako položené na existujúcich
kamenných konzolách. V prípade, že sa počítalo s nosnosťou murovanej konštrukcie
originálu, bolo možné zamurovať okenné otvory podľa toho, v ktorej vývojovej etape
je palác prezentovaný. Nové konštrukcie boli tvarovo koncipované ako náznaky
gotickej alebo renesančnej etapy, prípadne ako novotvary.

Obr. 8: Novotvar krycej konštrukcie položený na obvodovom murive. Kvôli statike sa počíta
so zamurovaním všetkých otvorov okrem románskych. V siluete sa uplatňuje čiastočné zarovnanie
koruny muriva, kvôli bezkolíznemu uloženiu krycej konštrukcie.
Zdroj: práce študentov FA STU v Bratislave, šk. rok 2016/2017

Obr. 9: Novotvar krycej konštrukcie položený na stojkách v mieste pilierov stredovekého suterénu.
Kvôli statike nie je nutné zamurovať otvory. V siluete sa uplatňuje pôvodné zvlnenie koruny muriva,
a neutrálna horizontálne krycia konštrukcia.
Zdroj: práce študentov FA STU v Bratislave, šk. rok 2016/2017
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Obr. 10: Náznak konštrukcií s obdobia gotiky aj pri členení interiéru aj pri návrhu tvaru strechy. Nové
konštrukcie využívajú možnosť ukotvenia v stredovekých pilieroch suterénu a zároveň opretie
o obvodové múry. Kvôli prezentácii gotickej etapy aj kvôli statike sú zamurované renesančné otvory.
V siluete sa uplatňuje pôvodne zvlnená koruna s transparentnou sedlovou strechou osadenou do
polohy, zodpovedajúcej obdobiu gotiky.
Zdroj: práce študentov FA STU v Bratislave, šk. rok 2016/2017

Obr. 11: Krycia konštrukcia je tvarovo riešená ako náznak renesančnej strechy prostredníctvom
hnedej translucentnej konštrukcie, interiér využíva funkčné 1.N.P. Nové konštrukcie využívajú opretie
nosných vertikálnych stojok o stredoveké piliere v kombinácii s uložením na zrekonštruovanú korunu
muriva do renesančnej podoby. Kvôli statike aj kvôli prezentácii renesančnej etapy objektu boli
zamurované všetky otvory, ktoré neboli funkčné v období renesancie.
Zdroj: práce študentov FA STU v Bratislave, šk. rok 2016/2017

3. APLIKÁCIA VÝSKUMU NA NEDEŠTRUOVANÝCH OBJEKTOCH
V rozpracovanej 2. etape výskumu sa jedná o aplikáciu navrhovania nových
konštrukcií v zachovaných objektoch typu 6 a 7. Predmetom skúmania sú varianty
návrhov krycích konštrukcií nad uzavretými átriami, alebo exteriérovými priestormi
dvorov, vymedzenými krídlami objektu v tvare L a U. Hlavným determinantom
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návrhu v prípade zachovaných objektov je najmä architektonická kvalita
vytvoreného pridaného priestoru, s dôrazom na jeho vytvorenú mikroklímu.
Mikroklíma vzniknutého priestoru je zabezpečovaná čiastočným prirodzeným
vetraním, tienením a zamedzením vplyvu atmosférických zrážok na originálnu
podstatu pamiatky.
Pri návrhu krycích konštrukcií dvorov a átrií sa z tvarového hľadiska spravidla jedná
o novotvary. Miera uzavretia vzniknutého priestoru určuje možnosti jeho využitia,
spôsobu vetrania a tienenia. Pri zachovaných objektoch sa v tejto úlohe počíta s tým,
že konštrukcie historickej budovy sú v dobrom stavebno-technickom stave.
3.1 NÁVRH KRYCÍCH KONŠTRUKCIÍ NAD DVOROM RÓMEROVHO
DOMU V BRATISLAVE
Riešiteľský kolektív predkladá možnosti použitia ľahkých zastrešení na modelovom
príklade prestrešenia átria historického objektu v jadre Bratislavy v kontexte zložitej
urbanistickej situácie. Leží v nároží bloku tak, že uličná a dve krídlové 2-podlažné
hmoty zvierajú mierny ostrý uhol, vytvárajúc nepravidelný tvar dvora.
Objekt prešiel niekoľkými vývojovými etapami, počnúc stredovekom, cez renesanciu
(ktorá je ťažiskovo vnímaná na prízemí), barokom (chránený krov v oboch krídlach
s kladkovým výťahom vo vikieri) až cez 19. storočie, ktoré dalo svojou pavlačou
hlavný charakter riešenému dvoru. Posledná veľká rekonštrukcia z roku 1983
preferovala renesančnú fázu obnovy v interiéri aj exteriéri.
Cieľom výskumu bolo preveriť niekoľko architektonických variantov doplnenia
novej strešnej konštrukcie vnútorného dvora, ktorá rozšíri funkčné možnosti využitia
objektu. Bolo vypracovaných 8 overovacích architektonických riešení. Uvádzame
tie, ktoré sa od seba líšia mierou uzavretosti dvora, tvarom a možnosťami
aplikovania novodobých ekologických princípov vo vzťahu ku mikroklíme. [4]

Obr. 12: Súčasný stav dvora objektu. Zdroj: Fotoarchív B. Polomová
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Obr. 13: Návrh translucentnej flexibilnej krycej konštrukcie z navíjacích textilných pásov, osadenej
do murív objektu. Krycia konštrukcia vytvorená ako tieniace zariadenie nezabezpečuje ochranu
pred atmosferickými zrážkami a umožňuje pre pobytové aktivity sezónne využívanie dvora.
Zdroj: práce študentov FA STU v Bratislave, šk. rok 2016/2017

Obr. 14: Návrh transparentnej pevnej konštrukcie, osadenej nad krovovú konštrukciu objektu.
Osadenie krycej konštrukcie umožňuje vnímať členitosť strechy z podhľadu, z nadhľadu však
znehodnotila členitý charakter strešnej krajiny. Krycia konštrukcia je navrhnutá ako čiastočne
otvorená, chráni prekrytú časť dvora pred atmosferickými zrážkami. Dvor je možné pobytovo
využívať iba sezónne, v prípade potreby je možné pod navrhnutú konštrukciu aplikovať tieniace
zariadenie.
Zdroj: práce študentov FA STU v Bratislave, šk. rok 2016/2017

Obr. 15: Návrh transparentnej pevnej konštrukcie, osadenej do murív objektu. Umiestnenie pod
strešnú rovinu umožňuje vnímať členitosť historickej strešnej krajiny z podhľadu aj z nadhľadu.
Konštrukcia je navrhnutá ako uzavretá, s možnosťou regulovaného vetrania. Chráni dvor pred
atmosférickými zrážkami a v prípade potreby je možné pod navrhnutú konštrukciu aplikovať tieniace
zariadenie. Uzavretý dvor so stabilizovanou mikroklímou je možné využívať celoročne.
Zdroj: práce študentov FA STU v Bratislave, šk. rok 2016/2017
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Obr. 16: Navrhnutá nová reverzibilná translucentná (prípadne transparentná) konštrukcia sa
inšpirovala ekologickými princípmi. Je navrhnutá ako samonosná, ukotvená do terénu a opretá
o murivá objektu. Jej atypický tvar umožňuje vytvorenie uzavretého interiéru dvora, so zabezpečením
regulovaného prevetrávania. V návrhu sa využívajú aj fotovoltické články osadené do vizuálne
nevnímateľnej polohy v strešnej krajine. Počíta so sekundárnym využitím dažďovej vody v objekte aj
vo dvore. Uzavretý dvor s umelo regulovanou mikroklímou je možné využívať celoročne.
Zdroj: práce študentov FA STU v Bratislave, šk. rok 2016/2017

4. ZÁVER
Forma výstupu overovacích štúdií bola zvolená ako 3D model. Multidisciplinárna
spolupráca profesií sa na nich vhodne prejaví, nakoľko sa v 3D zobrazeniach dobre
hľadajú, respektíve postupne overujú, limity daných determinantov naraz. V našom
prípade išlo o paralelné konzultovanie konštrukčnej a statickej stránky popri riešení
architektonickej štúdie, riešenej podľa daného pamiatkového metodického prístupu.
V nasledujúcej fáze grantovej úlohy sa preverí paralelne aj ekologické hľadisko
aplikované na novej situácii. Aplikácia ekologických princípov do navrhovania by
v prípade ruín znamenala kombináciu neinvazívnych a invazívnych zásahov
do pamiatky s ohľadom na mieru zásahu do autenticity pamiatky. Týkala by sa
kvality klímy interiéru a ochrany exponátu ako celku. V prípade zachovaného
objektu by sa jednalo o kombináciu invazívnych a neinvazívnych zásahov
do pamiatky s ohľadom na vytvorenie nového pobytového priestoru vo dvore.
Vzhľadom na širokú škálu možností, ktoré poskytuje chápanie dvora ako funkčného
či nárazníkového medzipriestoru bude škála využitia relevantných ekologických
postupov v tomto prípade oveľa širšia.
Metodické navrhovanie, ktoré bolo vo výskumnej úlohe použité, je možné využívať
pri všetkých špecifických situáciách, kde sa predpokladá atypické navrhovanie
ovplyvnené množstvom limitujúcich faktorov.
Ide o exaktný logistický proces, objektivizujúci už v predprojektovej etape
navrhovania výber optimálneho riešenia. Jeho využívanie je opodstatnené aj
pri navrhovaní komplexnej obnovy významných pamiatok. V niektorých prípadoch
by sa predišlo už na úrovni štúdie (kam metodické navrhovanie môžeme zaradiť),
nepredvídaným situáciám počas realizácie, kedy na riešenie vzniknutých problémov
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nebýva dostatok času na použitie odborne preverených postupov. Ak sa neodborným
prístupom poruší autenticita originálu, strata je nenávratná.
Príspevok je spracovaný ako čiastočný výstup riešenej výskumnej úlohy SK-VEGA
1/0951/16 „Transparentné a translucentné konštrukcie uplatňované
na architektonických objektoch v špecifických podmienkach“.
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