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v Prahe). Porovnávacej analýze stavieb predchádza náhľad vývoja slovenskej a českej 

architektúry v 20. storočí s dôrazom na jeho 60. roky a otázku, či v spoločnom 
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1 Úvod 

V bakalárskej práci spracovávam tému architektúry 60. rokov 20. storočia v Čechách 

a na Slovensku. Dôvodom môjho výberu je, že 60. roky znamenajú obrovské pokroky. 

Je to obdobie revolučných zmien, búrlivého rozvoja hospodárskych síl a kultúrnej 

vyspelosti a najmä vplyvu týchto nových udalostí špecifickým spôsobom na formovanie 

architektúry. Život v 60. rokoch rozhodne nebol nudný. Došlo k otváraniu nových 

obzorov. Železná opona sa pootvorila a začali k nám prenikať nepoznané veci, ktoré náš 

svet inšpirovali vo veľkom štýle. Stavby, ktoré vznikali v tomto období patria medzi 

špičku a to nielen v domácom prostredí, ale aj celosvetovom meradle. V práci 

poukazujem na nové smery v architektúre a ich konkrétnu architektonickú analýzu 

vykonávam porovnaním stavieb na Slovensku a v Čechách. 

Začiatok tohto obdobia možno priradiť československej účasti na svetovej výstave 

v Bruseli v roku 1958. Projektanti a výtvarníci sa mohli vydať do sveta a pozrieť sa na 

to, čo sa stavia inde a potom to preniesť do svojej tvorby v Československu. Ako 

reakcia sa objavili projekty v štýle medzinárodnej moderny, objavili sa nové tendencie, 

ako napríklad brutalizmus, alebo tzv. bruselský štýl. V Čechách aj na Slovensku vznikli 

celé generácie architektov, ktoré si tieto smery vzali za svoje. Pod ich vplyvom vzniklo 

množstvo stavieb, ktoré sú do dnešnej doby považované za architektonicky mimoriadne 

podarené.  

Cieľom mojej práce je porovnať architektúru 60. rokov v Čechách a na Slovensku, toto 

robím porovnaním vybraných stavieb ako z architektonického pohľadu, tak aj na 

vybraných parametroch ako konštrukčných tak i technických. Zároveň sa zamýšľam nad 

pôsobením jednotlivých stavieb v kontexte doby v ktorej boli postavené a ich vplyvu na 

verejnosť.  

 

Práca je rozdelená na nasledovné kapitoly: 

Prvá kapitola zachytáva zhrnutie a zhodnotenie literatúry.  

Nasledujúce dve kapitoly sa venujú náhľadu do slovenskej a českej architektúry 60-tých 

rokov. Stručne tu popisujem nové tendencie, ktoré nám tieto roky priniesli na 

jednotlivých stavebných celkoch, ako sú školské areály, zdravotnícke stavby, občianska 

vybavenosť, obchodné domy a nákupné strediská, športové stavby, hotely a reštaurácie, 

stavby pre kultúru, sídlisková výstavba a dopravné stavby.  
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V piatej kapitole vykonávam porovnanie vybraných stavieb. Je rozdelená do viacerých 

tematických oblastí, kde vždy opíšem vybranú stavbu na Slovensku, potom v Čechách 

a následne ich vyhodnotím. 

V podkapitole 5.1 sa venujem monumentálnej architektúre a analyzované stavby sú 

Pamätník SNP v Banskej Bystrici a dostavba veží Emauzského kláštora. 

Podkapitola 5.2 svojou obsahovou stránkou zachytáva krematória, bolo vybrané 

krematórium s Urnovým Hájom v Bratislave a z českých stavieb krematórium v Zlíne. 

Podkapitola 5.3 je venovaná areálom vysokých škôl. Popisujem tu Areál Vysokej školy 

SPU v Nitre a dostavbu areálu ČVUT v Dejviciach. 

V Podkapitole 5.4 popisujem Bratislavský most SNP a Nuselský most v Prahe. 

V kapitole šesť nasleduje výsledná komparácia vybraných stavieb. 

Siedma kapitola je záverom práce. 

Nedeliteľnou súčasťou mojej práce je obrazová príloha. 

2 Zhodnotenie literatúry 

Literatúra týkajúca sa architektúry 60. rokov na Slovensku a Čechách je rozsiahlo 

spracovaná. V prvých kapitolách venovaných prierezu českou a slovenskou 

architektúrou 60. rokov som vychádzala najmä z nasledujúcich kníh: 

 

Kniha Architektúra Slovenska v 20. storočí od Henriety Moravčíkovej a Matúša Dullu 

z roku 2002. Táto rozsiahla monografia poskytuje ucelený pohľad na vývoj slovenskej 

architektúry v 20. storočí v stredoeurópskom kontexte. Kniha je rozdelená na dve časti, 

v prvej časti sa autori venujú analýze udalostí , koncepcií, vplyvov, stavieb a 

architektov, ktorí pôsobili v danom období a je doplnená o kvalitný ilustračný materiál. 

Druhá časť katalógovým spôsobom predstavuje vyše tisíc stavieb. V doteraz 

najrozsiahlejšom chronologickom súpise zachycuje diela od začiatku do konca storočia. 

Autor Matúš Dulla je profesor a doktor vied a vedie Ústav teórie a dejín architektúry na 

FA ČVUT. Autorka Henrieta Moravčíková je nositeľkou Ceny prof. Martina Kusého 

2014 za publikačnú a vedeckú činnosť v oblasti architektúry. Táto kniha mi pomohla 

zasadiť slovenskú architektúru 60. rokov do celkového kontextu storočného vývoja 

slovenskej architektúry.
1
 

 
                                                           
1
 DULLA/MORAVČÍKOVÁ 2002. 
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Ďalšou publikáciou je kniha Architektúra na Slovensku 1945-1975 od autora Martina 

Kusého z roku 1976, kniha popisuje formovanie socialistickej architektúry na 

Slovensku, autor podáva ucelený obraz vývoja architektúry od ukončenia 2. svetovej 

vojny po súčasnosť. Autor v knihe viditeľne propaguje socialistickú architektúru, je to 

vplyv toho, že zväz architektov sa vyjadroval k všetkému a zasahoval aj do koncepcie 

publikácii.
2
 

 

V priereze architektúrou Česka, Sliezska a Moravy mi pomohla veľmi zaujímavá 

publikácia Zlatá 60-tá léta v českej architektúre z roku 2009 od dvoch autorov Oldřicha 

Ševčíka a Ondreja Beneše. Táto publikácia je prvou knižnou štúdiou o tomto období 

dejín našej architektúry. Základ knihy tvoria úvodné teoretické štúdie a chronologický 

prehľad stavieb zahrňujúci bohatú obrazovú dokumentáciu v podobe farebných 

fotografií súčasného stavu, ale aj dobových plánov snímok. Kniha zaujímavými 

postrehmi približuje 60. roky a snaží sa čitateľa strhnúť. Kniha mi pomohla najmä pri 

riešení prvých kapitol, kde rozoberám všeobecný priebeh 60. rokov.
3
 

V jednotlivých kapitolách kde popisujem a porovnávam jednotlivé stavby mi boli 

podstatným zdrojom knihy: 

Publikácia od Matúša Dulla z roku 2007, Slovenská architektúra od Jurkoviča po 

dnešok. Táto kniha prináša existujúce stavby, ktoré sú zachytené aktuálnymi 

fotografiami. Pri fotografiách je vždy stručne popísaná adresa objektu, rok vzniku, 

architekt, charakteristika, história a základné informácie i zaujímavosti. 
4
 

Publikácia Architektúra na Slovensku z roku 2005 od Henriety Moravčíkovej, Matúša 

Dullu, Jána Krchu, kniha približuje spoločenské súvislosti vzniku architektonických 

diel, osudy architektov aj jednotlivých stavieb.
5
 

Ďalšou publikáciou, ktorá mi veľmi pomohla je 20. století české architektúry, kniha je 

kompletnou prehliadkou slohových slohov, tendencií a štýlov, ich vrcholných stavieb 

a významných českých tvorcov.
6
 

Poslednú publikáciu, ktorú by som spomenula je Praha moderní VI. Velký průvodce po 

architektuře 1950-2000, od autorov Zdenka Lukeša a Petra Kratochvíla z roku 2015, 

ktorý predstavuje pokračovanie úspešnej rady sprievodcov. I keď ide o praktického 

                                                           
2
 KUSSÝ 1976. 

3
 BENEŠ/ŠEVČÍK 2009. 

4
 DULLA 2007. 

5
 DULLA/KRCHO/KRIVOŠOVÁ/MORAVČÍKOVÁ 2005. 

6
 SEDLÁKOVÁ/FRIČ 2006. 
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sprievodcu po pražskej architektúre 2. polovice 20. storočia, táto kniha mi pomohla 

spresniť datáciu niektorých stavieb.
7
 

Okrem vedeckých monografií som pracovala aj s dobovou literatúrou, medzi ne patrí 

publikácia s názvom Soudobá architektúra ČSSR od Jaroslava Vebra z roku 1980, ktorá 

obsahuje 164 celostránkových fotiek so stručnými popisom a je skôr spracovaná ako 

katalóg.
8
 

3 Prierez architektúrou 60. rokov 20. stor. na Slovensku 

Pojmy ako moderna, funkcionalizmus či historizmus, typické pre 60. roky 20. storočia, 

získavali v slovenskom prostredí iný význam, ako im pripisovali v kultúrnych centrách, 

kde vznikali. Architektúra Slovenska sa síce formovala v dotyku s týmito centrami a 

s krátkym časovým posunom, ale predsa len mimo nich a to jej dodávalo špecifické 

vlastnosti.
9
 

Európa mala toho veľa spoločného: povojnová výstavba a jej svetlá budúcnosť, čo 

v architektúre znamenalo realizáciu ideálov moderny. Boli používané nové konštrukcie, 

ktoré boli tenké, vzdušné a pôsobili odľahčene. Práve v tomto období sa zrodilo 

víťazoslávne konštatovanie o tom, že „obvodová konštrukcia má iba desať centimetrov“ 

a redukcia hmotnosti bola považovaná za jednu z hlavných myšlienok.
10

  

Architektúra na Slovensku v 60. rokoch je odrazom budovania socializmu. Je to 

obdobie veľkých revolučných zmien, obdobie rozvoja hospodárstva a kultúrnej 

vyspelosti. Slovensko prechádza druhou vlnou industrializácie, ktorá podmieňuje 

výraznú urbanizáciu krajiny. Architekti sa snažia pochopiť potreby súčasnej spoločnosti 

a vystihnúť svoju dobu, s jej atribútmi spoločenského, technického a kultúrneho 

vývoja.
11

 Mimoriadnu dôležitosť nadobúda územné plánovanie, plánujú sa prestavby 

celých miest, navrhujú dopravné systémy, nedostatok bytov sa rieši výstavbou veľkých 

obytných celkov, panelových sídlisk. Je to obdobie, kedy nastupuje idea kolektívneho 

bývania, pri ktorých sa využívajú nové stavebné technológie, ako napríklad závesné 

steny a spolupráca so zahraničnými firmami. Architektonické projektovanie v 

socialistickom období sa sústreďuje vo veľkých štátnych projektových ústavoch. 

                                                           
7
 LUKEŠ/KRATOCHVÍL 2015. 

8
 VEBR 1980. 

9
 DULLA/MORAVČÍKOVÁ 2002, 9. 

10
 KUZMA 1963, 104. 

11
 DULLA/MORAVČÍKOVÁ 2002, 189. 
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Architektúru charakterizuje sledovanie funkcie a pravouhlá geometria, podmienená 

stavebnými technológiami, ale možno sledovať aj hľadanie nových foriem výstavby a 

obohacovanie životného prostredia progresívnejšími architektonickými štruktúrami, čo 

vyplývalo zo snáh o to „dať budove myšlienku a tvar“, či „vyjadriť jej svojskosť“.
12

 

Na konci 50. rokov sa založili korene obdobia, ktoré trvalo do konca ďalšieho 

desaťročia a ktoré sa stalo vlastne prvým vystúpením slovenskej generácie architektov 

na scénu nielen československú, ale dá sa povedať že aj stredoeurópsku.
13

 Práve 

v tomto období na Slovensku nastúpila mladá generácia nadšených architektov 

slovenského pôvodu, prvá svojho druhu v slovenských dejinách. Tá spojila do 

pôsobivého celku modernú prostotu so spomienkou na ľudové staviteľstvo.
14

 Veľa 

českých architektov uznáva, že to boli časy, kedy Slovenská architektúra predbehla 

Českú.
15

  

Medzi najvýznamnejších architektov tohto obdobia sa radia: Ferdinand Milučký, Dušan 

Kuzma, Ivan Matúšik, Karol Paluš, Štefan Svetko, Jozef Chovanec, Vladimír Dedeček, 

Štefan Imrich, Jozef Lacko, Ladislav Kušnír, Ivan Slameň, Ján Šprláka ďalší.
16

 

Dnes sa môže zdať, že socialistická a ľavicová orientácia týchto čias boli vynútené, aj 

keď sa konzervatívnejšie názory a otvorenejšia diskusia objavili až na sklonku 

šesťdesiatych rokov, ale predsa sa zdá, že opakované návraty k socialistickým 

východiskám, či už to bolo na konci 40 rokov - víťazný február, druhá polovica 50 

rokov - odumretie stalinizmu (návrat architektúry k moderne) a do tretice tzv. Obrodný 

proces a práve tieto momenty viedli k charakteristickej produkcii šesťdesiatych rokov, 

prepojený s modernou funkcionalistickou architektúrou.
17

 

Hlavné znaky ľavicových výdobytkov v architektúre zasahovali skôr sféru výstavby než 

vlastnej architektúry: 

1. masová produkcia typizovaných bytov  

2. spriemyselňovanie stavebníctva  

3. viera vo vedu a pokrok 

4. experimentovanie 

5. zdĺhavá výstavba 

                                                           
12

 DULLA/MORAVČÍKOVÁ 2002, 190. 
13

 BENEŠ/ŠEVČÍK 2009, 193. 
14

 DULLA 2007, 6. 
15

 DULLA 2007, 7. 
16

 DULLA/MORAVČÍKOVÁ 2002, 190. 
17

 BENEŠ/ŠEVČÍK 2009, 190. 
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Nikde inde na svete sa nestavalo toľko bytov montovaním z prefabrikátov ako 

v Československu, preferovala sa masová, lacná a štátom poskytovaná a všeobecne 

prístupná výstavba.
18

 

Československá architektúra dostala veľký impulz, keď sa konala expozícia ČSR na 

svetovej expozícii EXPO 58 v Bruseli ocenená ako najlepšia.
19

 Slovenská účasť na 

vzniku pavilónu zostala skrytá v súťažných návrhoch, ktoré zaostali za víťazným 

a nerealizovali sa. Štefan Svetko s kolektívom odmietol ponuku spolupracovať 

s víťazným kolektívom na záverečnom návrhu.
20

 

Na konci šesťdesiatych rokov sa však slovenskej architektúre predsa len podarilo 

presadiť v obdobnej situácii na Expo v Montreali. Tento projekt sa aj realizoval 

a Slovenská koliba bola postavená nad Bratislavou, ale žiaľ tento objekt zostal opustený 

a spustnutý.
21

 

 Podobne ako pre škandinávsku modernu, i pre slovenskú modernu je inšpiráciou okrem 

„všesvetovej“ i ľudová tvorba a tradícia, v interpretáciách abstrahujúcich jej 

archetypálnu podstatu. Tieto charakteristické prejavy moderny 2. polovice 20. storočia 

možno sledovať i v dielach krajinnej architektúry, v tvorbe verejných priestorov, 

parkov, námestí, vnútroblokov a verejných priestorov sídliskových štruktúr.
22

 

Významný podiel na formovaní Slovenskej architektúry toho obdobia mali časopisy. 

Jedným z prvých, ktorý vznikol, bol časopis Projekt, ktorý začal vychádzať v roku 

1959. V ČSR tiež vychádzal celoštátny pražský časopis Architektúra ČSR, avšak na jej 

publikovaní mala väčší podiel česká strana a to z toho dôvodu, že mala väčšie 

zastúpenie a aj pre nižšiu kvalitu slovenskej produkcie. Založenie časopisu nebolo len 

administratívnym úradným činom, ale už len samotný názov symbolizoval 

charakteristickú zameranosť do budúcna „Projektívnosť “. Pôvodne vychádzal ako 

podnikový časopis projektového ústavu Stavoprojekt v Bratislave. Od roku 1959 sa stal 

časopisom Zväzu Slovenských architektov, objavujú sa v ňom príspevky, ktoré 

približujú súčasné európske tendencie v architektúre a do roku 1965 ho viedol 

významný Slovenský architekt Dušan Kuzma.  

                                                           
18

 NOVÝ/VEBR 1980, 9. 
19

 HONZÍK 1960, 318. 
20
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Na budovaní normálne fungujúcej domácej architektúry sa nepodieľal iba samotný 

časopis, ale začali vychádzať aj prvé knihy o architektúre, ktoré buď hodnotili vybrané 

etapy vývoja, alebo sa zaoberali jej jednotlivými stránkami. 

 V roku 1967 založil Emanuel Hruška prvý slovenský vedecký časopis Architektúra a 

Urbanizmus.
23

 Emanuel Hruška bol žiakom Josefa Gočára, bol to významný český 

architekt, urbanista, teoretik architektúry a pamiatkar, pražský rodák, ktorý prišiel na 

SVŠT v roku 1948 a pôsobil tu a v SAV do roku 1962, kedy sa vrátil do Prahy.
24

 

 

Prierez stavbami na Slovensku: 

 

Školské areály a areály vysokých škôl: 

V dobe socializmu sa školstvo rozšírilo, nepretržitá všestranná výučba obyvateľstva 

viedla k masovej výstavbe: od materských škôlok až po vysokoškolské areály, do 

ktorých sa vkladala obrovská energia a experimentátorské nadšenie.
25

 

V rámci pokusov s prefabrikáciou bola navrhnutá montovaná škola z veľkorozmerných 

panelov v Bratislave, kde sa skúšala technológia tzv. zdvíhaných stropov: stropy sa 

vybetónovali na zemi a až potom sa zdvihli na nosné stĺpy.
26

 Táto technológia sa ďalej 

použila aj na experimentálnej škole v Trnave – Tulipáne od Vladimíra Fraňa.
27

 

Novým riešením stavieb bolo používanie lanových zastrešení veľkých priestorov (také 

ako bolo použité na novom moste cez Dunaj). Tento príklad zastrešenia môžeme vidieť 

na prekrytí telocvične základnej školy na Jelačičovej ulici v Ružovej doline od 

architektov Ľudovíta Jendrejáka a Štefánie Krumlovej. Takýmto spôsobom boli 

prekryté napríklad aj auly vysokých škôl: Aula strojárskej fakulty SVŠT v Bratislave od 

Martina Kusého z roku 1960.
28

 

Predmetom experimentovania boli aj samotné učebne pri ktorých sa preukázala snaha 

o zmenšenie vzdialenosti medzi učiteľom a žiakom a preto sa začali stavať učebne nie 

pozdĺžne, ale štvorcové.
29

 Medzi takéto stavby patrí napr. Stavebná fakulta od Oldřicha 
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Černého a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave od Vladimíra 

Dedečka.
30

  

Významnou stavbou je Slovenská poľnohospodárska Univerzita (SPU) v Nitre, ktorú 

ďalej rozoberám v samostatnej kapitole. 

 

Zdravotnícke stavby: 

 Nemocničné a sanatórne monobloky šesťdesiatych rokov tvoria na jednej strane 

mohutné architektonické celky, ale na druhej strane sú dnes spustnutými monštrami -

ošarpané kolosálne stavby.
31

 Cieľom a podstatou blokového riešenia je vytvoriť takú 

priestorovú kompozíciu, ktorá optimálne vystihuje funkčné, hygienické 

i architektonické požiadavky.
32

 Ako ilustrácia nám slúži projekt nemocnice 

s poliklinikou na Bratislavských Kramároch. Jej pôdorys v tvare ypsilonu sa 

rozprestiera na svahu, ktorý je viditeľný už pri príjazde do mesta od západu.
33

 

 

Administratívne budovy: 

Administratívne budovy, ktoré sa budujú ako výškové dominanty miest, na ich 

obvodové plášte sa začínajú používať závesné steny a stĺpy vo vnútorných priestoroch. 

Takýto príklad budovy sa nachádza napr. na Miletičovej ulici, je to budova Slovenského 

štatistického úradu od Karola Paluša.
34

  

Musíme tu spomenúť ešte jednu budovu, ktorej výstavba trvala dve desaťročia, ale 

svojou podobou je jediná na svete. V roku 1963 sa začala výstavba rozhlasového 

strediska v Bratislave v tvare pyramídy stojacej na vrchole, schválnosť, ktorá sa stala 

predmetom diskusií a spochybňovania. Nad podnožou stojí na deviatich mohutných 

krížových stojkách redakčná a vysielacia časť a na ďalších poschodiach sa nachádzajú 

pracoviská redakcií.
35

 Stavba je výsledkom spolupráce architektov Štefana Svetka, 

Štefana Ďurkoviča a Barnu Kisslinga.
36

 

 

Obchodné domy a nákupné strediska: 
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Boli to práve stavby obchodného charakteru, ktoré u nás zaznamenali obrovský vzostup 

v tomto období. Nové spoločenské a ekonomické podmienky utvorili základné 

predpoklady, ktoré umožňovali budovať našu maloobchodnú sieť na nových 

princípoch.
37

 

Medzi prvé takéto stavby patrí obchodný dom Slimák, názov mu dal jeho autor Ivan 

Matušík, podľa pôvodného tvaru, ktorý bol neskôr z pôdorysu špirály zjednodušený do 

podoby medzikružia, vznikol v roku 1964 v Bratislave.
38

 

Súčasne s obchodným domov Slimák vznikol Bruselský pavilón ,ktorý bol na rozdiel od 

Slimáka veľkou reprezentačnou akciou. Tu treba pripomenúť významný fakt, že práve 

pri tomto objekte sa slovenská architektúra stala rovnocennou s českou. 

Ďalšia obchodná stavba vznikla, keď v roku 1960 vyhral Ivan Matušík súťaž na 

obchodný dom Prior v Bratislave na Kamennom námestí. Bol to prvý dom pre 

socialistický obchod v Československu a tu sa neskoromoderná kreativita sústredila na 

hranolové objemy. Z trojice týchto objemov vytvoril najpozoruhodnejšiu figúru centra 

Bratislavy.
39

 Výstavba začala v roku 1964 a koncom roku 1968 bola dokončená prvá 

etapa- Prior, v roku 1974 bola vybudovaná druhá etapa: Hotel Kyjev. 
40

 

Medzi ďalšie takéto stavby patrí obchodný dom Prior v Žiline od Fedora Minárka 

a Ivana Matušíka z roku 1968, obchodný dom Prior v Trenčíne od Jana Melichara 

a obchodný dom Prior v Nitre od Pavla Licharda a Ivana Matušíka. 

 

Športové stavby: 

Tieto stavby boli realizované z masívnych a trvanlivých konštrukcii a odolných voči 

geofyzikálnym a atmosférickým silám.
41

 Začali sa používať lanové zastrešenia veľkých 

priestorov, najušľachtilejšie vyriešil takúto stavbu Jozef Chovanec na športovej hale 

v Bratislave na Pasienkoch.
42

  

Nové názory na dispozíciu, konštrukciu, ako aj na používanie novodobých materiálov, 

možno sledovať na mnohých športoviskách napr. na prekrytej plavárni v Žiline od 

Antona Cimmermana a v Bratislave na Pasienkoch od Karela Kosmana.
43
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Hotely a Reštaurácie: 

Hotely sú súčasťou našich životov, stavajú sa dočasnými domovmi cestovateľov, 

turistov, návštevníkov z iných miest a krajín. 

Hotel Fis z roku 1970 na Štrbskom plese patrí medzi vrcholné diela dobovej 

architektúry a najlepšie diela Eugena Kramára. Pričinila sa na tom opätovná výstavba 

zanedbaných Tatier. Je to stavba, ktorá je rozložená do viacerých krídiel, výškovo 

stupňovitá a aj zošikmená, výraz ľahkej elegancie a aj kontakt s očakávaným obrazom 

horskej stavby.
44

 

Ďalej to boli stavby ako Hotel Panorama v Tatranskej Lomnici z roku 1970 od Zdenka 

Řiháka, Eurocamp FICC v Tatranskej Lomnici od Eugena Kramára a Alexandra 

Valentoviča z roku 1969 a reštaurácia pod Sokolím vo Vrátnej Doline od Ferdinanda 

Čapka z roku 1969.
45

 

 

Kultúra:  

Medzi takéto stavby patria : pamätníky, múzea, obradné siene, galérie a kultúrne domy.  

Významné dielo, ktoré treba spomenúť a patrí medzi najlepšie stavby šesťdesiatych 

rokov je Bratislavské krematórium s urnovým hájom od Ferdinanda Milučkého, ktoré 

taktiež spracovávam v osobitnej kapitole.
46

 

Ďalšia významná stavba je Pamätník SNP v Banskej Bystrici od Dušana Kuzmu: je to 

dielo, ktoré si taktiež zaslúži samostatnú kapitolu. Urnový háj a pamätník SNP boli 

postavené na konci 60. rokov a predstavujú ich vrchol. 

Stavby, ktoré boli projektované ešte v šesťdesiatych rokoch, ale ich výstavba spadá už 

do sedemdesiatych rokov, treba spomenúť napríklad Slovenskú národnú galériu od 

Vladimíra Dedečka, projekt z roku 1963, realizácia až v roku 1977. Ďalšia takáto stavba 

je Matica slovenská v ktorej sa nachádza Slovenská národná knižnica v Martine od 

Dušana Kuzmu a Antona Cimmermanna, projekt z roku 1964 a realizácie v roku 1975.
47

 

 

Sídlisková výstavba: 

Zo základov, ktoré sa položili, vzniklo ďalšie pozoruhodné dielo a to Bratislavské 

sídlisko na ulici Februárového víťazstva, dnes na Račianskej ulici. Sídlisko nie je nijako 

komplikované, rozprestiera sa medzi dvomi ulicami v celkom úzkom páse, kde sa 
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nachádzalo ešte niekoľko starších stavieb, ktoré sa zachovali. Dominujúca je tu skupina 

štyroch kolmo na cestu postavených blokov s nízkymi pavilónmi obchodov.
48

 

 

Doprava: 

V tomto období sa tiež stavali mosty a jedným z najvýznamnejších je most SNP, ktorý 

rozoberám v samostatnej kapitole. Zaujímavosťou je, že nebol postavený podľa 

víťazného návrhu, pretože sa zvolila oceľová konštrukcia na rozdiel od víťaznej 

oceľobetónovej.
49

 

K dopravným stavbám tiež patrila aj stavba letiska. Na Slovensku sa v tom období 

vybudovala odbavovacia budova letiska v Bratislave, ktorej autormi sú Jaroslav Burian, 

Lubomír Peterka, Milan Kos, Zdeněk Stančík, projekt pochádza z roku 1966 a realizácia 

z roku 1969.
50

 Typická kocka zo skla, ktorej osobitosť dodáva vysunutá nástupná 

chodba zakončená sklenými stenami. 

Ďalšou stavbou je televízna veža Kamzík v Bratislave, ktorú vytvorili Stanislav Májek, 

Jakub Tomašák, Juraj Kozák, Milan Jurica a Ján Privitzer. Projekt pochádzal z roku 

1965 a realizácia z roku 1974. Dva ihlany spojené v základniach, táto stavba sa snaží 

o výraz maximálnej odľahčenosti – len niektoré podlažia sú obklopené sklenými 

plášťami a architekti pracujú s citom pre zasadenie do krajiny.
51

 

4 Prierez architektúrou 60. rokov 20. storočia v Čechách, na Morave 

a Sliezsku 

Čistota, jasnosť a monumentalita, takto v skratke by sa dali opísať šesťdesiate roky 

v Českej architektúre, ktorá bola veľmi úzko prepojená so slovenskou architektúrou, 

keďže obe patrili pod spoločný štát. Bolo to desaťročie ktoré sa môže charakterizovať aj 

ako „preorientácia architektúry“ teda doba hľadania nových perspektív mimo šablónu 

päťdesiatych rokov. Architektúra českého funkcionalizmu predstavuje tvorivé obdobie, 

ktoré objavovalo nové cesty.
52

 

Z počiatku vyzeralo všetko veľmi ružovo, vojnový front poškodili malé množstvo 

budov, nová výstavba sa teda hypoteticky nemusela rozvíjať extenzívne, stačilo len 
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doplniť infraštruktúru, zvyšovať hygienický komfort a skrášľovať. Táto predstava bola 

podoprená aj ekonomickými argumentmi a preto niet divu, že jej verili i mnohí 

architekti a pamiatkari.
53

 

V roku 1956 architekti Vilém Lorenc a Otakar Nový vytvorili: Štátny ústav pre 

rekonštrukciu pamiatkových miest a objektov (SÚRPMO), špecializovaný útvar 

vyčlenený vládou zo Stavoprojektu v roku 1954.
54

 Spočítalo sa, že oproti výdajom za 

výstavbu na „zelenej lúke„ sú pri rekonštrukcii výdaje približne tretinové. V roku 1950 

vláda prehlásila tridsať historických jadier miest za pamiatkové rezervácie a zaviazala 

sa k ich obnove (22 v Čechách a na Morave a zbytok na Slovenku).
55

 

Toto sa však zmenil v roku 1956, kedy vláda vydala tzv. výnos o demoláciách 

opusteného majetku, aby nehyzdil krajinu a neohrozoval obyvateľov. Nasledujúce roky 

prebehlo najväčšie búranie v dejinách zeme, podľa pokynov boli odstránené nielen 

budovy, ale aj celé obce. Búranie sa nevyhlo ani centrám miest, ktoré boli pred tým 

vyhlásené za pamiatkové rezervácie. 

V porovnaní s inými krajinami patrilo Československo k tým krajinám, ktoré odstránilo 

najviac historického fondu. Odstránilo sa viac ako 80 obcí, boli to z veľkej časti sídla, 

odkiaľ bolo vyhnané nemecké obyvateľstvo a nepodarilo sa ich obsadiť. Dôvodom 

likvidácie mesta Most i s jeho bohatým historickým jadrom, nebolo len odsunutie 

nemeckého obyvateľstva, ale aj fakt, že pod mestom bolo ložisko uhlia a demolácia, 

ktorá bola naplánovaná od roku 1955 sa vyhla len gotickému kostolu Nanebovzatiu 

Panny Márie, zachránenému vďaka náročným technologickým transferom v roku 1975. 

Podobné ničenie nemalo vo svete absolútne žiadnu obdobu.
56

 Na architektúre sa to 

odzrkadlilo tak, že na opustených miestach, ktoré ostali po zdemolovaných budovách, 

sa začali stavať objekty, ktoré výrazne zmenili podobu miest v šesťdesiatych rokoch.
57

 

Na uvoľnených priestranstvách vznikali nové budovy a pre československou 

architektúru šesťdesiatych rokov bola typická snaha systematicky zdokonaľovať 

funkčné a dispozičné riešenie jednotlivých typologických druhov a to jednak formou 

typizácie, tak formou ďalšieho výskumu, odbornou diskusiou a súťažnou činnosťou. 

Zásah do vývoja v Československu spôsobil príchod vojsk Varšavskej zmluvy v roku 

1968, ktorý odštartoval proces normalizácie. Normalizácia spôsobila obrovský zlom 
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architektonických prísľubov niekoľkých generácii architektov, ktorí boli na vrchole 

svojej životnej dráhy, alebo do nej na začiatku šesťdesiatych rokov vstupovali s veľkou 

gráciou a vyhliadkou „zlatých rokov“. Tento zásah viedol k opätovnému uzavretiu 

kontaktov so svetom a nielen to ,znamenalo to obmedzenie a až strata schopností brániť 

sa najhorším tendenciám, ako bola napr. panelová výstavba bez architektúry. 

 

4 generácie architektov: 

Na architektonickej tvorbe v šesťdesiatych rokoch v Čechách sa podieľali 4 generácie 

architektov: 

Prvou generáciou boli architekti, ktorí už mali za sebou významnú tvorbu pred druhou 

sv. vojnou. Vo veľkej sile však vystupovali aj do povojnového sveta architektúry. , 

ktorá sa pre nich stala ďalším vrcholom ich tvorby. Boli to funkcionalisti: František 

Cubr, František Maria Černý, Josef Hrubý, Zdeněk Pokorný a ďalší.
58

 

Medzi prvou a druhou generáciou tu bola ešte akási polovičná, ktorá nastúpila počas 

druhej svetovej vojny a boli dosť agilní - prispôsobiví, ale táto generácia nemohla 

stavať. 

Ako druhá pôsobila generácia, ktorá začala projektovať hneď po skončení druhej sv. 

vojny, tieto osobnosti stáli v čele obratu v 60. rokoch k moderne. Táto generácia je 

veľmi kritická k 50. rokom a 60. roky naopak považuje za dobu sebarealizácie, nádeji, 

prvých ciest na západ a príležitosť pracovať na veľkých úlohách. Bola to perióda 

dogmatického socialistického realizmu. Patrili sem: Emil Hlaváček, Karel Hubáček, 

Vera Machinová, Karel Prager, Ján Šrámek a ďalší...
59

 

Treťou bola generácia, ktorá bola žiakmi funkcionalizmu. Získavala tak isto 

vzdelávanie až po vojne a nastúpila na prelomoch 50 a 60. rokov. Táto generácia si 

osvojila prirodzenú úctu k silným osobnostiam, ktorých považovali za svojich učiteľov, 

alebo inak povedané šéfov.
60

 3 generáciu tvorili: Miroslav Masák, Ján Bočán, Zdenka 

Nováková-Smitková, Ivo Oberstein, Dagmar Šestákova a ďalší. 

Tieto 3 uvedené skupiny neboli od seba oddelené, ale navzájom sa prelínali . 

Na konci 60. rokov nastupuje 4 generácia, architekti narodení okolo roku 1945, ktorí 

majú lepšie vzdelanie a zároveň už aj kritizujú 60 roky. 
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Všetky tieto 4 skupiny mali spoločné to, že 60.roky boli periódou otvárania perspektív, 

dobou prelomu, dobou kde meno architekta sa stáva významným. 

 

Znaky českej architektúry 60. rokov 

Hovorí sa, že 60. roky boli pre literatúru, výtvarné dielo, divadlo i architektúru 

„posledným desaťročím optimizmu moderny„ po tomto období prichádzajú neskoré 

moderny, rozčarovanie a „postmoderna“.
61

 

Československý pavilón na Expo v Bruseli z roku 1958, ktorý už bol spomínaný 

v predchádzajúcej kapitole, s témou „Jeden deň v Československu“ môžeme 

jednoznačne pokladať za počin, ktorým začína nová etapa českej architektúry.
62

 Pavilón 

s reštauráciou bol následne prenesený do Prahy. V roku 1990 vypukol požiar a pavilón 

bol zničený, reštaurácia stále stojí v stave po prestavbe na kancelársku budovu v 

Letenských sadoch. Vplyvom Expa prichádza takzvaný Bruselský sloh: Architektom sa 

znovu podarilo obrátiť pozornosť ku kultúre interiéru, všetko so sebou krásne 

fungovalo. Došlo k spojeniu stavby, vodných plôch, zelene, bol realizovaný takzvaný 

návrat k autentickej tvorbe v architektúre. 
63

 

Bruselský architektonický smer spájal orientáciu na nové materiály a technológie, 

prepájanie skla a ocele a s tým spojený nový estetický výraz stavby a v neposlednom 

rade prepojenie architektov s výtvarníkmi.
64

  

Pre architektonické návrhy budov sa v Česku robili súťaže. Obecne sa očakávalo že, 

súťaže prinesú inovatívne či experimentálne riešenia. Táto snaha sa preukázal najmä pri 

súťažiach na obytné a zdravotné stavby a na kultúrnych stavbách ako boli napr. divadla, 

koncertné siene a kina, školy. Tieto stavby boli v šesťdesiatych rokoch pre socialistický 

štát významné nielen z kultúrneho, ale aj z politicko-propagačného hľadiska. Tieto 

stavby predstavovali jednu z typologicky najvoľnejších skupín, architekti inak zviazaní 

rutinou bežnej projektovej činnosti, tak prinášali možnosť navrhnúť nezvyčajné formy a 

dispozície. 

Fenomén SIAL - združenie inžinierov a architektov pri Liberecku predstavoval v závere 

šesťdesiatych rokov vedľa Prahy druhé hlavné architektonické centrum, ktoré bolo 
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založené v roku 1968 a predchádzala tomu tvorba Karla Hubáčka a jeho 

spolupracovníkov Miroslava Masáka, Otakara Binara, Zdenka Patrman a ďalších.
65

 

Ich najvýznamnejšie dielo je televízny vysielač na Ještědu z roku 1963-1973, v roku 

1969 bola založená tzv. Školka SIALu, ich absolventi patrili medzi najtalentovanejších 

architektov svojej generácie a výrazne ovplyvnili tvorbu 70. a 80. rokov. 

 

Prierez stavbami v Čechách: 

 

Školské areály a areály vysokých škôl: 

Tak ako som písala už v predchádzajúcej kapitole, školy sa museli budovať nielen vo 

veľkých mestách, ale aj v okresoch a obciach už od materských škôl. Na týchto 

stavbách sa veľmi veľa experimentovalo a dajú sa porovnávať so svetovou úrovňou.
66

 

Hlavnou úlohou pri navrhovaní a výstavbe je tvorba podnetného, pestrého, citovo 

naplneného prostredia prispievajúceho k rozvoju detskej skúsenosti a fantázie.
67

 

Ukážkou je základná deväťročná škola na Invalidovni v Prahe od Josefa Poláka, projekt 

navrhnutý v roku 1962 s realizáciou v roku 1967. Táto škola patrí medzi experimentálne 

školy. Mala prvé pavilónové usporiadanie učební, ich prepojenie so zelenými plochami 

a tiež prvé použitie závesných obvodových panelov, ktoré budove dodávajú 

administratívny výraz.
68

 

Ďalším netradičným druhom stavieb sú vysokoškolské mestečká, samostatné svojbytné 

útvary, zahrňujúce v sebe všetky zariadenia pre výuku a výchovu študentov.
69

 

Prvý z nich bol areál vysokých škôl zemědělských v Prahe na Suchdole, ktorá je ešte 

poznamenaná štýlovou nevyhranenosťou období prekonania historizmu.
70

 Ďalej sem 

patria študentské internáty na Strahove v Prahe od architektov Stanislava Franca, 

Viktora Formačka, Jaroslava Kandla a ďalších, ktorých realizácia prebehla v rokoch 

1959-1965 Nemôžeme tiež nespomenúť súbor budov areálu Matematicko-fyzikálnej 

fakulty Univerzity Karlovej v Pelc-Tyrolke od architekta Karela Pragera.
71

 Ďalšou 
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významnou školskou stavbou bola dostavba areálu Českého vysokého učení 

technického v Dejviciach, ktorý spracovávam v samostatnej kapitole.
72

 

 

Zdravotnícke stavby: 

Stavba, ktorá prepojuje tradičný český funkcionalizmus s modernejšími 

internacionálnymi prístupmi je fakultná nemocnica v Prahe- Motole, súťažný návrh 

pochádza z roku 1959 a realizácia z roku 1960-1964 a v priebehu ďalších rokov, od 

dvoch architektov a to Richarda Podzemného a Antonína Tenzera. 
73

 

Ďalšia stavba je nemocnica s poliklinikou v Moste, súťažný návrh pochádza z roku 

1962/1971 a realizácia z roku 1978 od Kamila Ossendorfa. Nemocnica je kaskádovito 

rozložená po svahu nad mestom a jej jednoduchý, prísny vonkajší výraz jednotlivých 

pavilónov dáva vyniknúť celkovej hmotovej kompozícii, ktorá sa odvíja od ústredného, 

vysokého trojkrídlového objektu základných liečebných oddelení.
74

 

Zaujímavou stavbou je sanatórium Karlové Vary, projekt pochádza z roku 1969 

a realizácia z roku 1978 od architektov Vladimíra Machonina a Very Machoninovej. 

Komplex vyrástol na hranici kúpeľov a mesta, zahrňuje liečebnú časť, ktorá je vo 

výškovej budove a spoločenské priestory pre filmový festival, ktoré sa nachádzajú 

v podnoží s mohutným betónovým valcom.
75

 

 

Administratívne budovy: 

V architektúre administratívnych objektov sa na konci šesťdesiatych rokov ustálil 

takmer jednotný prístup a to kompozícia vysokej zvislej dosky nad nízkou vodorovnou 

podnožou a k tomu fasády z ľahkých závesných panelov zo skla a kovu.
76

 V omnoho 

väčšej miere sa prejavuje využitie betónových prvkov pre zvýšenie výtvarného účinku. 

Fasády sa vlnia, prehýbajú, vďaka priebežným terasám a ďalším detailom, ktoré majú 

upozorňovať na to, že aj v neosobnom kancelárskom priestore je treba vytvoriť 

priaznivú a prirodzenú klímu.
77

 

Medzi takéto stavby patrí napríklad Podnik zahraničného obchodu Merkuria v Prahe od 

architektov Vratislava Ružičku, Evy Ružičkovej, Vlastibora Klimeša a Milana Vašeka, 
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projekt z roku 1968 a realizácia v roku 1971. Okolo mohutného jadra sa združili rôzne 

vysoké kvádre, hrubá plastičnosť je neutralizovaná jednotným nevýrazným skleným 

plášťom.
78

  

Stavbu, ktorú treba spomenúť je Federálne zhromaždenie v Prahe od Karla Pragera 

a kolektívu, projekt z roku 1967 a realizácia z roku 1973. Stavbu tvorí oceľový most 

zdvihnutý nad starý rekonštruovaný objekt bývalej burzy, nachádzajúci sa v samom 

strede Prahy. Vzhľadom k urbanistickým komplikáciám, ktoré tento objekt vyvolal, sa 

jedná sa o jedno z najproblematickejších a najrozpornejších diel nielen v Prahe, ale 

v celých Čechách.
79

 

 

Obchodné domy a nákupné strediska: 

Veľkospotreba tovaru v šesťdesiatych rokoch si vyžiadala veľkopredajné formy a to 

znamenalo potrebu vybudovať nové nákupné strediská.
80

 Tieto nové obchodné domy 

prinášali do centra miest novú architektonickú kvalitu, sprevádzanú významnými 

technologickými inováciami : 

Významnou stavbou tohto typu je Obchodný dom Máj. K realizácii došlo až 

v sedemdesiatych rokoch a stavbu navrhli Miroslav Masák, John Eisler, Martin 

Rajniš.
81

 

Ďalším dôležitým objektom je Obchodný dom Kotva, ktorého pôvodný návrh pochádzal 

z roku 1964, ale výstavba spadá až do rokov 1972-1975.Hríbová železobetónová 

konštrukcia umožnila zvýšiť tzv. podlažnosť. Budova má tvar šesťuholníkovej osnovy 

a plášť z inovatívne korodovaných plechov.
82

 

 

Športové stavby: 

Medzi veľmi zaujímavé a originálne objekty, patrí nepochybne plavecký štadión 

v Prahe-Podolí, projekt z roku 1958 a realizácia v rokoch 1962-1968 od architekta 

Richarda Podzemného. Je to objekt, ktorý spája funkciu, úžitok i krásu s originálnym 

funkčným prepojením otvoreného a uzavretého plaveckého priestoru a dosahuje 
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významný estetický efekt ako v interiéri, tak aj v exteriéri. Plavecký štadión bol 

zasadený do prostredia uzavretého a už nepoužívaného lomu.
83

 

 

Hotely a Reštaurácie: 

V šesťdesiatych rokoch dochádza k veľkej výstavbe nových hotelov, ktoré 

nepredstavujú už len malé stavby, ale aj veľké hotelové objekty, ktoré boli vnímané ako 

veľmi dobré zdroje peňazí do štátnych pokladní.
84

 Architektonická odpoveď na túto 

ekonomickú potrebu je pozoruhodná svojou kvalitou realizovaných stavieb. 

Netypickým hotelovým objektom je Intercontinental v Prahe, projekt z roku 1968 

a realizácia z roku 1974, ktorí vytvorili Karel Filsak, Jaroslav Švec, Karel Bubeníček, 

Josef Šrámek, František Cubr, Zdeněk Pokorný.
85

 

Objekt sa vyznačuje hmotnosťou svojich objemov, hlavne v reštauračnej časti 

a surovosti neomietnutých betónových plôch sa hlási k architektúre brutalizmu, ale 

zároveň zjemňuje svoj vzhľad teplou farebnou kombináciou obkladov.
86

  

Ďalším je Hotel Olympic v Prahe od Josefa Poláka , Vojtecha Šalda, Milana Rejchla 

a Jána Zeleného. Projekt je z roku 1967 s realizáciou v roku 1971.Tento hotel má 

tradičné riešenie- nízka horizontála spoločných priestorov. Kompozícia je uzavretá 

ľahko sa vznášajúcim rámom zastrešenia terás a symbolom hotela, ktorý sa prejavuje 

hlavne v mestskom panorámate.
87

 

Mimoriadny architektonický počin, veľkosťou a aj nákladmi predstavuje Medzinárodný 

hotel a zariadenie pre filmové festivaly: Thermal Karlove Vary od Věry Machoninovej 

a Vladimíra Machonina, projekt stavby z roku 1964/5-1969 s ukončením v roku 1974.
88

 

Mohutný mnohopodlažný objekt vyrastajúci z údolia a k tomu odstupňovaná podnož na 

veľkom priestore rozloženej terasy zostupujúcej smerom k rieke. Exteriér priamo 

vstupuje aj do interiéru vo forme betónových panelov s kamienkami.
89

 

 

Kultúra: 
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Tak ako som písala už v kapitole o Slovensku, tak pod pojmom Kultúra si 

predstavujeme stavby pre duchovné potreby človeka. Na týchto stavbách sa rodia nové 

formy, výraz, symbolika a kombinácia tradičných a novátorských prístupov. 

Pri týchto stavbách je možné pozorovať dva smery, prvý, ktorý vychádza 

z racionalistického funkcionalizmu. Tento smer sa riadi čistotou, jasnosťou funkčného 

a konštrukčného riešenia a používa materiály ako: kov, sklo, betón v hladkých 

plochách, snaží sa o prostotu a prehľadnosť.
90

 

Je možné vidieť ho hlavne na stavbách kultúrnych domov napríklad v Kladne, Mladé 

Boleslavi, v Koline a ďalších.
91

 

Druhý smer vedie k dosiahnutiu vysokej emocionality, rozmanitosti foriem, 

vrcholiacich až sochárskym umením. Pri týchto stavbách sa využíva obloženie 

prírodným materiálom a to keramikou a vstrebáva podnety zamerané na tvarovú 

bohatosť a výraznosť.
92

 Zaraďuje sa sem napríklad kultúrny dom v Žatci. 

Ku kultúrnym stavbám sa tiež radia špecifické objekty smútočných obradných sieni 

a krematórií.
93

 

Medzi takéto stavby sa radí aj Krematórium v Zlíne, ktoré spracovávam v samostatnej 

kapitole. A v neposlednom rade dostavba veží Emauzského kláštora, ktoré taktiež 

rozoberám v samostatnej kapitole. 

 

Sídlisková výstavba: 

Trieda Lidových milicí v Mladej Boleslavy od Osvalda Döberta,  Jaroslava Kosíka, 

Františka Rezáča, projekt pochádza z roku 1959 a realizácia z roku 1965. Jednalo sa 

o prvú radikálnu prestavbu mestského jadra s využitím typových domov. Výsledkom 

boli citlivo zasadené dosky bytových domov a pod nimi dvojpodlažné pavilóny 

s obchodmi a službami. Tato stavba je dodnes obdivovaná za to, ako sa jej podarilo 

zasadiť do historického centra mesta.
94

 

Sídlište Prosek v Prahe od Jiřiho Novotného, Vlastimila Durdíka, Zdenka Cisara a kol. 

bolo vytvorené v rokoch 1964 až 1971, sídlisko je súčasťou tzv. Severného Mesta. 
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Hlavnú časť tvorí Vysočanská ulica s pretiahlým parkom Priateľstva. Sídlisko 

charakterizujú dlhé doskové panelové domy s medziľahlými priestranstvami.
95

 

 

Doprava: 

Stanice železníc a autobusov a stanice metra sa stali najfrekventovanejšími miestami 

mestského života. K takýmto významným počinom patrí výstavba pražského metra, so 

svojimi stanicami ako sú napríklad stanice Muzeum, Můstek, Malostranská. Tieto 

stavby spája vysoká kultivovanosť interiérov. Ich vestibuly výtvarne a aj funkčne 

doplňujú mesto o nové atraktívne priestory.
96

 

Medzi dopravu sa radia aj stavby na letiskách, ako je napríklad odbavovacia hala 

Letiska v Prahe od Karela Filsaka, Karla Bubeníčka, Jiřího Loudu a ďalších v projekte 

z roku 1959 s realizáciou v roku 1968. Jedná sa o sklený hranol pravidelne členený 

hliníkovými rámami, ktorý je zaťažený betónovou atikou a len k letiskovej ploche 

prívetivo zostupuje vo vyhliadkových terasách.
97

 

Medzi významné stavby na vysokej architektonickej úrovni sa zaraďujú taktiež aj 

mosty. V týchto dielach sa najdôraznejšie prejavuje spolupráca medzi architektom 

a konštruktérom.
98

 Nuselský most v Prahe je rozobratý v samostatnej kapitole. 

Zvláštne miesto v architektúre šesťdesiatych rokov zaujíma Televízna veža a hotel na 

Ještedu z rokov 1963-1969 od architektov Karla Hubáčeka, Zdenka Patrmana, Zdenka 

Zachara a návrhy interiéru od Otakara Binara a Karla Wůnscha. 
99

 

5 Vybrané pamiatky a ich porovnanie: 

V nasledujúcich kapitolách sa venujem jednotlivým stavbám, ktoré som si do svojej 

práce vybrala. Snažila som sa ich porovnať z hľadiska toho, ako vyzerajú a aké hodnoty 

priniesli v čase jeho vzniku a v nasledujúcich obdobiach. 
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5.1 Monumentálna architektúra 

Na našich kultúrnych stavbách sa rodili nové formy, výraz, symbolika a konvencie 

socialistickej architektúry v kombinácii tradičných a novátorských prístupov. Široký 

sortiment zariadení ako galérie, múzea, kultúrne domy a iné, prináša veľkú škálu 

výrazových prostriedkov. U týchto stavieb je možné vysledovať dva hlavné smery: 

Jeden, ktorý vychádza z racionalistického funkcionalizmu, riadi sa čistotou a jasnosťou 

funkčného a aj konštrukčného riešenia. 

Druhý je vedený snahou o dosiahnutie vysokej emocionálnosti, rozmanitosti foriem, 

vrcholiaci až sochárskym pojatím. Vyjadruje sa v hutných, robustných objemoch 

vyrobených z hrubého surového betónu u ktorého maximálne využíva jeho 

modelačných schopností. 

Ako stavby ilustrujúce rozvoj monumentálnej architektúry som si vybrala Pamätník 

SNP v Banskej Bystrici a Dostavbu veží kostola P.Marie a sv. Jeronýma, Cyrila a 

Metoda, Vojtecha a Prokopa v Prahe. 

 

5.1.1 Pamätník SNP v Banskej Bystrici  

O Slovenskom národnom povstaní píše historik Ľubomír Lipták ako o „strhujúcej 

skúsenosti“, autentickom a bezprostrednom historickom zážitku, ktorý sa postupne stal 

súčasťou „celonárodnej tradície.“
100

 Mohutná tradícia Povstania, niekedy živená, 

inokedy potláčaná oficiálnou ideológiou, interpretovaná rozmanitými spôsobmi, 

nepochybne však určujúca pre povojnové dejiny Slovenska, dala vzniknúť aj jednému 

z najexpresívnejších diel modernej slovenskej architektúry- Pamätníku SNP v Banskej 

Bystrici.
101

 

Myšlienka umiestniť Pamätník SNP na terénny zlom neďaleko mestského opevnenia 

v Banskej Bystrici pochádza z víťazného návrhu z roku 1957 od Emanuela Hrušku 

a Milana Kodoňa. Pôvodný návrh bol prísne pravouhlý kubus štvorcového pôdorysu, 

ktorý nemal s dnešnými skulpturálnymi tvarmi nič spoločné. Architektonická podoba 

pamätníka sa však rodila ešte takmer desať rokov.
102
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Na projekte pamätníka pracoval od víťazstva v súťaži architekt Dušan Kuzma, ktorý 

pôsobil ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení, kde programovo sledoval 

spojenie architektúry s výtvarným umením.
103

 

Návrh sa rodil v umelecky slobodnej a experimentom nabitej atmosfére šesťdesiatych 

rokov a svedčí o tom aj vývoj, ktorým prešiel od roku 1963 až do otvorenia v roku 

1969.
104

 Dušan Kuzma sa pri dotvarovaní hlavného objemu spojil so sochárom Jozefom 

Jankovičom a vyformovali kontrapunktickú dvojicu rozdelenú ostrým rezom a odsunutú 

o tesnú štrbinu. Menil sa systém podpôr nesúcich teleso výstavných priestorov, jeho 

tvar i umiestnenie Jankovičovej plastiky, ktorá bola spočiatku predsunutá pred objekt 

pamätníka.
105

 

Architekt Dušan Kuzma smeruje k symbolickému objektu- o originálnej 

a neopakovateľnej forme v exteriéri s jednoznačnou dominanciou výtvarného 

sochárskeho účinku sa využívajú objemy, ovály i ostré nárožia, v interiéroch ale vládne 

racionálna rebrová konštrukcia.
106

 

Emotívne napätie pamätníka vyviera z tesnej blízkosti dvojice komplementárnych 

objemov, štrbina medzi nimi je obrazom „zlomu, tragédie a boja dvoch protipólov“. Do 

tohto zovretého medzipriestoru bolo pôvodne umiestnené Jankovičovo silno expresívne 

figurálne súsošie „Obete varujú“, ktoré bolo v roku 1972 odstránené komunistickým 

režimom v dôsledku normalizácie a prenesené do pamätníku Kalište.
107

  

Pamätník a múzeum však nie je len monumentálnou expresívnou skulptúrou, ale aj 

plnohodnotne fungujúcou architektúrou a pozoruhodnou konštrukciou. Nikde inde na 

Slovensku sa v takej miere nepodarilo využiť konštrukčné a výrazové možnosti 

pohľadového betónu ako v tomto diele. Dvojica pozoruhodných betónových škrupín- 

dutých nosníkov vznikla v spolupráci so statikom Robertom Lamprechtom. V ich vnútri 

je v rámci jednoduchej oceľovej konštrukcie umiestnená expozícia múzea. 

V segmentoch sú hlavné priestory múzea protifašistického povstania z roku 1944. Steny 

štrbiny sú presklené, do ľavého objemu sú vložené tri poschodia a do pravého dve.
108

 

Výskumné, archívne a obslužné pracoviská vrátane kinosály sú v plytkej podnoží 
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pamätníka, ktorá celú kompozíciu stabilizuje. Toto múzeum bolo v šesťdesiatych 

rokoch najväčšou investíciou do pamätníka v celom Československu. 
109

 

Pamätník SNP vyčnieva v histórii miestnej architektúry ako neprehliadnuteľný solitér, 

ktorý je príbehom hlbokého umeleckého uchopenia veľkej historickej udalosti. Je 

nadčasovou výpoveďou o „tragickom zápase človeka so svetom“ a ako jediné na 

Slovensku tak vyviera priamo z hlbinných zdrojov európskeho brutalizmu, štýl, ktorý 

zdôrazňoval pravdivosť architektúry a jeho kľúčovým materiálom bol betón brut- 

surový betón.
110

 

 

5.1.2 Dostavba veží kostola P.Marie a sv. Jeronýma, Cyrila a Metoda, 

Vojtecha a Prokopa v Prahe 

Kláštor slovanských benediktínov založil v roku 1347 Karol VI. Kláštor sa stal 

ojedinelým slovanským centrom vzdelanosti a umenia a v dobách husitských bol 

jediným kališníckym kláštorom v Čechách. 
111

 

V kláštornom areáli sa nachádzal pôvodne gotický kostol, ktorý sa skladal so sieňového 

trojlodia s rebrovými klenbami na ôsmich pilieroch s trojicou polygonálnych chórov. 

V 17. storočí bol barokovo prestavaný a boli k nemu pristavené dve veže. Neskôr v 19. 

storočí bol ešte upravený v neogotickom štýle.
112

 

Pri bombardovaní Prahy americkým letectvom 14. 2. 1945 došlo k ťažkému poškodeniu 

kláštorného areálu a kostol prišiel o svoje veže.
113

 

Po roku 1945 bol objekt stavebne obnovený. Jednou výnimkou bolo, že kostol zostal 

bez veží. Bolo zrejmé, že pražská pravo-brežná panoráma je bez nich neúplná, preto sa 

videli odborné diskusie, o tom ako by mala byť ich budúca podoba. V roku 1964 bola 

na veže vypísaná architektonická súťaž. Súťažné návrhy boli prehliadkou pokusov, ako 

sa vyrovnať s touto nezvyklou úlohou. 
114

 

Víťazom sa stal Gočarov žiak a niekdajší predstaviteľ medzivojnovej avantgardy 

František Mária Černý. S výstavbou sa začalo v roku 1967 a trvala do roku 1968. 

Nesnažil sa o hľadanie historického alebo historizujúceho tvaru, zostal provokatívne 
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súčasný. Veže kostolov vždy predstavovali túžbu čo najbližšie sa natiahnuť k oblohe, 

k nebesiam- k Bohu, a on sa rozhodol umožniť im toto naplniť. 

Veže emauzského kostola sú široko rozkročené nad rímsou lode. Ich základne sa 

opierajú o celé priečelie bočných lodí. V radikálne dynamickom pohybe sa k sebe 

približujú a zároveň sa od priečelia šikmo odťahujú. Pretínajú sa v širokom pruhu 

a potom smeruje každá samostatne ďalej, hore, zakončená zlatou špičkou. Veže sú 

vysoké 32 metrov a tvorí ju 40 cm silná konštrukcia z betónu.
115

 

Špice sú v základniach trošku užšie než je koniec betónovej veže, na prvý pohľad by sa 

mohla zdať ,že to je omyl, ale jedná sa o zámer. Tvar má v sebe dynamiku raketového 

štartu, a pritom je mäkký. Veže sú dve, a pritom pôsobia ako jeden celok, pod ich 

pretnutím sa otvára široké okno, zdôrazňujúce ich samostatnosť. 
116

 

Odvážna realizácia, na ktorej sa podieľal statik Václav Kamberský, upútala pozornosť 

aj v zahraničí a dvojvežie emauzského kostola sa dostalo na stránky prestížnych 

architektonických časopisov.
117

 

Architektonický výsledok prevádza vznosnosť, elegancia a monumentalita a svojim 

spôsobom vytvára na prvom brehu Vltavy určitú už z diaľky upútavajúcu dominantu.
118

 

5.1.3 Vyhodnotenie stavieb 

 

 

1. Pohľad na pamätník SNP V Banskej Bystrici                               2. Pohľad na veže Emauzského kostola 
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Názov Pamätník SNP 
Dostavba veží 

Emauzského kostola 

Stavba 

Miesto stavby Banská Bystrica Praha 

Typ stavby Múzeum a pamätník Kostol 

Architektonický štýl brutalizmus brutalizmus 

Dĺžka trvania stavby 
1963-1969 

 6 rokov 

1967-1968 

2 roky 

Materiál betón betón 

Výška nezistené 32 metrov 

 

Pamätník SNP v Banskej Bystrici patrí medzi najvýznamnejšie pamätníky na 

Slovensku. Areál Pamätníka a Múzeum SNP vyhlásili v roku 1982 za Národnú kultúrnu 

pamiatku. Samotná stavba, ktorá sa nachádza na východ smerom od centra, je situovaná 

na zlome terénu v blízkosti opevnenia mesta. Nastáva tu prepojenie starej a novej časti 

mesta, historickej časti s novodobou a všetko do seba zapadá, nielen umiestnenie 

pamätníka, ale aj prepojenie architektúry a umenia. Okolie budovy je voľne upravená 

plocha zelene v navrhnutom urbanistickom priestore. Normalizačné obdobie, ktoré 

v slovenskej spoločnosti vystriedalo obrodné šesťdesiate roky, postihlo svojou temnou 

mocou aj Pamätník SNP a jeho protagonistov. V roku 1972 bolo odstránené súsošie 

Obete varujú, z Jankoviča sa stal „zakázaný umelec“, Kuzmu vylúčili zo Zväzu 

slovenských architektov a Lamprecht emigroval do Nemecka. Od roku 1969 sídli 

v monumentálnej budove Múzeum slovenského národného povstania, je to múzeum 

osobitého významu zachytávajúce vývoj slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 až 1945 

s dôrazom na dokumentáciu protifašistického národno-oslobodzovacieho boja, 

nachádza sa tu aj odborná knižnica. 

 

Dostavba veží Emauzského kostola táto monumentálna stavba patrí medzi 

najhodnotnejšie prejavy modernej architektúry v Prahe. Jej unikátnosť spočíva v spojení 

gotickej architektúru s moderným tvaroslovím. Kostolné veže, ktoré spozorujeme pri 

pohľade od pravého brehu rieky Vltavy a sú jej neodmysliteľnou súčasťou. Pri pohľade 

sa nám zjavuje optický klam. Veže pôsobia tak, že južná veža, ktorá je bližšie k rieke, 

sa zdá byť vyššia. Pravdou však je, že veže sú rovnako vysoké. Je to stavba, ktorá 
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dokonale charakterizovala svoju dobu a skvelo vstúpila na prázdne miesto v mestskom 

panorámate. V tesnej blízkosti kostola, sa nachádzajú kockové domy so sklenou 

fasádou, ktoré boli vystavané aj napriek protestom obyvateľov v rokoch 1968-1974. 

Zaujímavosťou tohto objektu, je to, že v druhej polovici 80 rokov 20. storočia, kláštoru 

hrozil úplný zánik. Vtedajšie najvyššie orgány došli k záveru, že z tohto kostola by boli 

ideálne garáže. Našťastie prišla revolúcia a kostol bol postupne opravený a znovu 

vysvätený. Najnovšími úpravami prešiel kostol v rokoch 1995-2003. V roku 2003 bol 

posvätený nový oltár a prvá omša sa konala symbolicky na veľkonočný pondelok 21. 

apríla 2003. 

5.2 Krematória 

Krematória sú naplnené pietnou symbolikou, vyjadrujúcu hlbokú úctu k človeku, ich 

typickým znakom je organické zapojenie do prírodného rámca, buď v zmysle 

dominantnom, v ktorom je architektúra mäkko modelovaná zo svojho okolia (Prostejov) 

alebo naopak snahou o maximálne splynutie, prestúpenie s voľnou krajinou, kedy sa 

stavba odľahčuje a odhmotňuje. 

5.2.1 Krematórium v Bratislave 

Bratislavské krematórium s urnovým hájom je prvé krematórium na Slovensku a je 

skvelým činom domácej architektonickej scény a asi najlepším architektonickým 

dielom druhej polovice 20. storočia u nás.
119

 

Krematórium je realizované podľa návrhu Ferdinanda Milučkého z roku 1962, stojí 

v rade tých veľkých diel európskej moderny, pri ktorých sa siahalo k minimalizácii 

prostriedkov ,aby sa paradoxne dosiahla bohatšia výpoveď. Celý komplex je navrhnutý 

s veľkým citom pre krajinu a aj umiestnenie architektúry do nej. 
120

 

V Rakúsko - Uhorsku ako v katolíckom štáte nebol pohreb spaľovaním povolený. 

V susednom Česku vznikali krematória už od druhého desaťročia 20.storočia, po vzniku 

republiky, ktorá kremáciu legalizovala. Liberecké krematórium je výnimka, ktorá bola 

ovplyvnená silou nemeckého živlu.
121

 

Slovensko mohlo siahnuť veľmi voľne po architektonickej inšpirácii, mladý architekt 

Ferdinand Milučký si zvolil škandinávsky, viac reformovaný prístup k obradu pohrebu 
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a v jeho diele sa zrkadlí inšpirácia Asplundovým lesným cintorínom v Štokholme a aj 

študentskou kaplnkou Sirénovcov v Otaniemi.
122

 Ferdinand Milučký sa inšpiroval 

ľudovým staviteľstvom, ktoré pre neho nepredstavovalo len naivné ozdobovanie, ale aj 

uchopenie prírody v ktorom sa krematórium a urnový háj bude nachádzať.
123

 

Miesto na postavenie krematória sa nehľadalo ľahko, bol to architekt Vladimír Fašang 

ktorý našiel priestor so starým kameňolomom na západnom úpätí Malých Karpát pri 

Lamači. Starostlivo vybraté prostredie s nevšednými prírodnými hodnotami, akými je 

bohatá plasticita terénu, expresívnosť vzrastlých dubových stromov ostro 

kontrastujúcich s lyrickosťou vznosných a štíhlych borovíc, toto všetko bolo určujúcim 

činiteľom pri rozvíjaní celkovej koncepcie.
124

 Prostredie tejto stavby vznikalo vlastne 

opačne, než je obvyklé, nesadili sa stromy okolo novostavby, ale architektúra sa 

zasadzovala medzi staré duby a borovice.
125

 

Krematórium sa začalo realizovať v roku 1967-1968 podľa návrhu z roku 1962. V areáli 

sa nachádza hlavná stavba, prevádzková vedľajšia stavba urnový háj dotvorený 

plastikami. Celý objekt je koncipovaný ako séria pozdĺžnych stien, medzi ktorými sú 

voľné priehľady do okolitého lesa. Spôsob, akým umiestnil vlastný objekt na hornom 

okraji rozsiahlej lúky a ako k nemu viedol tiahly oblúk prístupového chodníka, ktorý 

začínal pri bráne a končiacom pri hlavnej budove, je časť obradu, symbol – púť 

k poslednej rozlúčke. Smútiacich príbuzných privádza do sveta iných hodnôt, vyvedie 

ich z kolobehu života a aj v tomto je toto dielo skvostom. Milučký tu poukázal na svoj 

cit pre detail, ktorého strohosť na seba neupozorňuje, ale dovoľuje je sa venovať 

rozlúčke zo zosnulými. 
126

  

Vlastný objekt krematória nie je veľký, je umiestnený na vyvýšenej terase, pod ktorou 

sú prevádzkové priestory kremácie. Hore sú hlavné priestory pre obrady: predsieň, 

obradná miestnosť pre rozlúčky blízkych príbuzných a hlavná obradná sieň. Táto 

budova sa skladá zo sústavy bielych vodorovných stien, ktoré vymedzujú základné 

vnútorné priestory, a priečnych celozasklenných stien z číreho skla.
127

 Z hlavnej 

obradnej sály je pôsobivý pohľad do okolitého lesa. Zo záhrady prechádza drevená 

stena do interiéru ( obradnej miestnosti ), ako znak spojenia človeka s prírodou. Všetko 
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toto spája drsná pravouhlosť, holé žiarovky, podlaha z drevených kociek, drevený 

podhľad a drevená stena prenikajúca von cez zasklenie a ťahajúca sa do diaľky, ako 

keby oddeľujúca svet odchodu od sveta prírody.
128

 

Areál dotvára totemová plastika od Vladimíra Kompánka , ktorá sa nachádza na hlavnej 

lúke, inšpirovaná slovenskou ľudovou tvorbou- drevenými krížmi dedinských 

cintorínov a hálkami ľudových dreveníc. Nachádza sa tu travertínová Uhrova fontána 

pred hlavnou sálou a tiež aj Tothová socha Smútok v Urnovom háji, ktorá bola neskôr 

odstránená, a Milučkého pohrebisko významných predstaviteľov. 

Výsledná vertikálna kompozícia je akýmsi umocnením, transformáciou, všetkých 

stĺpikov, ktoré sú rozmanito uplatnené na bránach a štítoch a symbolicky dovršovali 

výtvarný celok.
129

 

5.2.2 Krematórium v Zlíne 

V nádhernom prostredí Zlínskeho cintorína na Kudlove, ktorý bol založený na začiatku 

tridsiatych rokov architektom Františkom Gahurom, bolo v roku 1978 vybudované a 

spustené krematórium.
130

 Projekt spracoval architekt Jiří Čančík, generálnym 

dodávateľom bol vtedy národný podnik Priemyslových stavieb Gottwaldov a vedúcim 

stavby bol Ing. Peter Pinkava.
131

 

Krematórium sa delí na tri hlavné časti a nachádza sa v areáli lesného cintorína. 

Vďaka novým konštrukčným možnostiam a materiálom vytvoril odhmotnenú z troch 

strán presklenú kocku. Smútočná obradná sieň je vytvorená jedným uceleným 

priestorom, ktorý je veľmi dôstojný a prívetivý.
132

 Autor tu vsadil na optický kontakt 

s okolitými lesmi a to tak, že použil veľké presklené sklá a navodil atmosféru tichej 

meditácie o prirodzenom návrate človeka späť do lona prírody. 

Čistý interiér obradnej siene je komorne ladený a originálne riešeným zariadením na 

posun rakiev so šikmým odjazdom za kryštálovú plastiku a doplňujú ho diela 

výtvarných umelcov, s ktorými Čančík rád spolupracoval. Súčasťou obradnej siene je aj 

galéria pre hudobníkov a miestnosť na vystavenie nebohého. V hospodárskej časti sú 

zabudované dve kremačné pece a ďalšie veci pre nevyhnutnosť obradu. Oporný systém 

je skrytý vo voľných stenách svojho okolia. 
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Súčasťou krematória je aj keramický reliéf od Hany Exnarovej, reliéfna vitráž od 

Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtovej a tapisérii od Vlasty Čančíkovej.
133

 

5.2.3 Vyhodnotenie stavieb 

 

3. Pohľad na Krematórium v Bratislave                            4. Pohľad na Krematórium v Zlíne 

 

Názov 
Krematórium a urnový 

háj v Bratislave 
Krematórium v Zlíne 

Miesto stavby Bratislava Zlín 

Typ stavby Krematórium Krematórium 

Realizácia Pozemné stavby Bratislava 

Národný podnik 

Priemyslových stavieb 

Gottwaldov 

Dĺžka trvania stavby 
1967-1968 

2 roky 

1978 

1 rok 

Rozloha areálu Približne 16 hektárov Približne 21 hektárov 

Podoba areálu 

Hlavná budova 

Prevádzková vedľajšia 

budova 

Urnový haj 

Hlavná budova  

Lesný cintorín 

Náklady stavby 13 miliónov korún nezistené 

 

Krematórium a urnový haj v Bratislave je skvost, ktorý prispieva k jednote 

architektúry, priestoru a pocitu previazanosti s prírodou. Bolo to prvé krematórium na 
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Slovensku a patrí k najlepším povojnovým dielam na Slovensku. Krematórium získalo 

cenu Dušana Jurkoviča a štátnu cenu a toto dielo prispelo k udeleniu Herderovej ceny 

za architektúru v roku 2001 pre architekta Ferdinanda Milučkého. Je zasadené na úpätí 

malokarpatských svahov v riedkom lese, do ktorého bol navrhnutý objekt, ktorý s ním 

hrá v krásnom súlade a tvorí vertikálny kontrast s jeho vodorovnými líniami. Okolo 

novostavby krematória sa nestavali stromy, ale architektúra bola zasadená medzi staré 

stromy a v tom spočíva jedinečnosť bratislavského krematória. Projekt krematória sa 

nerodil ľahko. Zvíťazila však Milučkého húževnatosť a schopnosť presadiť svoj názor. 

Vyhral aj nedávny boj o rekonštrukciu, pri ktorej hrozili nešťastné zásahy do stavby. 

Prehral iba jednu bitku–keď mu zhodili nápis pri vstupe, ktorým toto dielo venoval 

svojej matke. Počas šestnástich rokov ho nikto nedokázal obnoviť.  

 

Krematórium v Zlíne je dielo architekta Jiřiho Čančíka, vo svojej kategórii patrí medzi 

jedinečné stavby, v obradnej sieni sú totiž tri zo štyroch stien presklené. Stavba je 

dôstojným stánkom posledného rozlúčenia a patrí k tomu najlepšiemu, čo bolo v meste 

po 2. Svetovej vojne postavené. Krematórium je do prírody zasadené jedinečným 

spôsobom, takto nie je riešené žiadne krematórium v Čechách. Ľudia, ktorí tu sedia 

a lúčia sa zo svojimi príbuznými, nie sú v uzavretom priestore, ale majú kontakt 

s okolitou prírodou, čo je z psychologického hľadiska veľmi dôležité. Autor tu vsadil na 

optický kontakt s okolitými lesmi veľkými presklenými stenami a navodil atmosféru 

tichej meditácie o prirodzenom návrate človeka späť do lona prírody. Dnes môžeme 

povedať, že mesto Zlín získalo moderný objekt, ktorého kultúrne, vyvážené a estetické 

prostredie trvalo pôsobí a slúži širokej verejnosti dodnes. 

5.3 Areály vysokých škôl 

Školy sú permanentnou dielňou poznania a teoretickej prípravy pre činný a tvoriaci 

život každej krajiny. Školské stavby sa tešili mimoriadnej podpore socialistického štátu 

a základnou myšlienkou rozvoja vysokoškolských areálov bola ich budúcnosť, to 

znamená ich rozvoj. 

5.3.1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

Po druhej svetovej vojne nastal na Slovensku rozmach výstavby vysokého školstva, aký 

dovtedy v histórii nemal obdobu. Jeden z najväčších symbolov vtedajšieho rozvoja je 
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areál Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre (VŠP), známej od roku 1996 pod nový 

názov Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU).
134

 

Dejiny školy sa začali písať v roku 1956, keď krajský projektový ústav v Bratislave 

poverili projektom výstavby vysokej školy v centre mesta Nitry, na mieste, ktoré sa 

nazývalo Žrebčín.
135

 

Víťazný súťažný návrh VŠP od architektov Vladimíra Dedečka a Rudolfa Miňovského 

jasne znázorňuje snahu o vymanenie sa zo socialistického realizmu. Prejavom tohto 

prístupu je pavilónový koncept s hrebeňovito usporiadanými objektmi a plochými 

strechami, asymetrická kompozícia hmôt, vyzdvihnutie centrálnej časti nad terén, 

plastické vysunutie auly pred hmotou hlavného bloku alebo geometrické rastrovanie 

fasád. Toto všetko sú prvky, ktoré jasne popierajú klasicizujúce prvky tvorby prvej 

polovice päťdesiatych rokov dvadsiateho storočia.
136

 

Po schválení víťazného projektu sa však na zadávacích projektoch nezačalo pracovať 

z dôvodu nesúhlasu architektov ohľadne lokality v centre mesta. Požadovali presunutie 

stavby na miesto vtedajšieho letiska. 

Plocha letiska bez bariér a stretu s prostredím vyhovovala modernistickým predstavám 

na vytvorenie nového priestoru, v ktorom nie je potrebné riešiť problémy terénu. Tieto 

predstavy sa stali stretom záujmov na územnom pláne Nitry, ktorý nerátal s výstavbou 

za riekou. Zdĺhavú diskusiu uzavreli politický činitelia, ktorí stavbu povolili, a po troch 

rokoch od prvých plánov výstavby mohli začať so zadávacím projektom.
137

 

V priebehu troch rokov sa pohľad oboch architektov na pôvodný projekt zmenil, čo 

naštrbilo ich vzájomný vzťah. Obaja sa rozhodli vytvoriť každý svoj vlastný koncept 

a obe riešenia mali neskôr zhodnotiť predstavitelia školy a vybrať ten, ktorý sa bude 

realizovať. Bolo rozhodnuté pre návrh Vladimíra Dedečka, v ktorom je vidieť posun 

k vtedajšej modernej svetovej tvorbe.
138

 

Z jeho zachovalých skíc je vidno premenu od hranolového tvaru cez lanovú závesnú 

konštrukciu, až po škrupinovú šošovkovú formu. 

Klasickú kupolu s okulom chcel ozvláštniť nielen vytvorením spodného taniera 

dokončujúceho tvar šošovky, ale aj celkovým naklonením, ktoré malo význam 

v osvetlení javiska katedry prirodzeným svetlom cez okulus. Architekt Miňovský sám 

                                                           
134

 NOVÝ/VEBR 1980, 59. 
135

 DULLA 2002, 62. 
136

 DULLA/KRCHO/KRIVOŠOVÁ/KVASNICOVÁ/MORAVČÍKOVA 2005, 157. 
137

 DULLA/MORAVČÍKOVA 2002, 207. 
138

 DULLA 2002, 62. 



37 

uznal chybu a následne v roku 1960 začal spolupracovať na projekte. Spolupráca však 

netrvala dlho. Ukončila ju smrť architekta Miňovského. Architekt Dedeček nakoniec 

teda projekt dokončil sám a v roku 1961 sa začalo s výstavbou. Statické riešenia mali na 

starosti K.Mesík, Ľ.Farkáš, J. Poštulka a J. Buček.
139

 

Urbanistický koncept univerzity ovplyvnil výraz celého mesta. Na pravom historickom 

brehu rieky Nitry je pri mlyne situovaný internát a na voľných plochách na druhej 

strane rieky je riešená hlavná časť areálu ako voľná skladba špecializovaných 

laboratórií, pracovísk a aj športových zariadení nadväzujúcich na rozsiahlu botanickú 

záhradu.
140

 

Kompozičná os, od ktorej sa odvíja celý urbanistický koncept areálu, tvorí predĺžená 

línia triedy Andrea Hlinku, na ktorú sú kolmo radené hlavné objekty komplexu. Autori 

sa rozhodli pre pavilónový systém zástavby, ktorým dosiahli priehľadnú a dobre 

defirencovanú prevádzku prepojenú s exteriérom, ponúkajúcu ľahkú možnosť etapovej 

výstavby.
141

 

Kompozičnú os vedúcu z centra mesta uzatvára Aula Maxima šošovkovitého tvaru. Po 

jej stranách sa nachádza výšková budova rektorátu a teoretických katedier a 7-podlažné 

pavilóny výučby. Podobne ako solitér je na rovnakých dispozičných princípoch riešený 

aj chemický pavilón.
142

 

Jadrom celého areálu je aula kruhového tvaru s priemerom 36 metrov a s kapacitou 600 

miest. Celá je postavená na stĺpoch prízemia, zastrešenie tvorí monolitická klenba 

debnená pomocou prefabrikovaných prvkov. Kruhový veniec prenáša zaťaženie klenby 

do pilierov v tvare V, ktoré tvoria spodný plášť. Aula je priamo osvetlená súvislým 

pásom okien pod vencom kupoly. Aula spolu s budovou rektorátu, ktorý ma 9 poschodí, 

stoja na jednopodlažnej vstupnej časti s rozsiahlym trojstranne osvetleným vestibulom, 

ktorý je súčasne distribučným priestorom celého školského areálu.
143

 

Zvyšné stavby patriace do areálu sú rozmiestnené juhovýchodne od hlavného bloku. 

Jedná sa o pavilón CH, vychádzajúci z rovnakého komplexu ako ostatné učebné 

pavilóny, južnejšie situovaný pavilón mechanizácie a radioizotopický pavilón, ktoré sú 

zasadené hlbšie v parkovacej časti areálu. 
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Zaujímavé je riešenie posluchárni pri jednotlivých pavilónoch, majú stupňovitú podlahu 

a kapacitu 60, 120, 250 poslucháčov. Chýbajú im však rozptylové priestory 

a problémom bola aj poddimenzovaná hygienická vybavenosť. Jednotlivé pavilóny sú 

riešené ako dvojtraktový vákuový skelet s priečnym modulom 2x720 cm a pozdĺžnym 

600 cm, ktorý je delený na päť okenných modulov po 120 cm.
144

 

Účinné je spolupôsobenie architektonických detailov vytvorených novodobými 

technologickými a technickými prostriedkami umocnenými farbou, napríklad balkóny, 

situované ako unikátne výtvarné prvky na čelách vyšších fakultných objektov.
145

 

Fasády boli obložené sklenenou mozaikou v kombinácii s keramickými obkladačkami. 

Okná sú kovové a z vonkajšej strany obložené hliníkom. Areál bol pôvodne 

projektovaný na kapacitu 1200 študentov. Súdobá kritika mu vytýkala lacné interiéry 

a viaceré konštrukčné a prevádzkové nedostatky. Autori sa pomocou pavilónového 

konceptu snažili o čo najintenzívnejšie prepojenie architektúry s prírodou. Zelený areál 

školy s botanickou záhradou mal byť prístupný aj ostatným obyvateľom mesta a mal 

byť súčasťou parkového pásu v okolí rieky. Areál bol dokončený v roku 1966 a získal 

niekoľko domácich ale aj zahraničných prestížnych ocenení za neobyčajné 

a inšpiratívne riešenie komplexu budov ako napríklad cenu Dušana Jurkoviča.
146

 

Okrem všeobecne známych architektonických a urbanistických hodnôt budova vyniká 

aj svojim novátorským poňatím v porovnaní s architektonickým myslením 

v päťdesiatych rokoch. Nová moderná dominanta prispela k zmene vnímania obrazu 

Nitry, ako mesta nielen s historickou, ale aj modernou architektúrou.
147

 

Estetizujúce kontrasty zakrivenia auly a kubických hmôt pavilónov ukazujú názorovú 

blízkosť autorov s architektonickým myslením vtedajšieho sveta. Kompozícia hmôt 

priestorov areálu, ale aj niektorých detailov je blízka projektu mesta Brazília od Oscar 

Niemeyera a Lucia Costu.
148

 Kontrast priamok a konvexnej línie auly pripomína 

Niemeyerovu budovu Národného kongresu v Brazílii.
149

 Budova vysokej 

poľnohospodárskej školy tiež obsahuje inšpiratívne znaky Le Corbusiera a je 

považovaná za jedno z prvých diel neskorého modernizmu na Slovensku. 
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Rozhodnutím Pamiatkového úradu Slovenskej Republiky z 11. 4. 2014. bolo deväť 

objektov v areáli SPU v Nitre vyhlásených za národnú kultúrnu pamiatku.
150

 

 

5.3.2 Dostavba areálu Českého vysokého učení technického v Dejviciach 

 

Areál ČVUT v Dejviciach si svoju svojbytnú pozíciu nezískal len úctyhodným počtom 

absolventov, dlhoročnou tradíciou či, ale hlavne ako osobitý doklad historického vývoja 

československej architektúry dvadsiateho storočia.
151

 

Výstavba areálu sa dá rozdeliť na dve pomyselné, samostatné fázy: 

 Projekt profesora Antonína Engela z rokov 1924-1934: z medzivojnového 

obdobia 

 Dostavba areálu v šesťdesiatych rokoch 

O výstavbe nového areálu vysokej školy technickej sa diskutovalo už na prelome 

storočia. Tieto diskusie začali získavať konkrétny rozmer 9. mája 1911, keď 

profesorský zbor rozhodol, že súhlasí zo stavbou vysokej školy na voľnom priestranstve 

v novej mestskej štvrti, ktorá sa v tom období začala formovať. 
152

 Štvrť tvoria uzavreté 

bloky, viazané spoločným radom a výrazom, smerom ku krajom sa zástavba uvoľňuje 

a plynule prechádza do záhradných miest.
153

 Koncom roku 1923 sa zakúpili pozemky 

v Dejviciach a v októbri roku 1924 bol Antonín Engel poverený výstavbou nových 

budov Českého vysokého učení technického v Dejviciach.
154

 V snahe vytvoriť 

nadčasové, obecne platné dielo, naviazal na riešenie celej štvrti, založenej na blokovej 

mestskej zástavbe radiálne okružných sieti ulíc a centrálnym námestím v tvare 

podkovy.
155

 

Slávnostné položenie základného kameňa prebehlo 21. júla 1925, pri príležitosti osláv 

šesťdesiatych rokov existencie Spolku inžinierov a architektov a výstavba trvala do 

roku 1937. V tomto období boli realizované len dva bloky, kvôli zlej hospodárskej 
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situácii a obmedzeniu rozpočtu a dotácii vysokých škôl. Neskôr prišlo úplne 

pozastavenie výstavby.
156

  

So začiatkom druhej sv. vojny sa situácia vyhrotila a po demonštráciách 17. novembra 

boli vysoké školy obsadené nacistami. Budovy v Dejviciach boli okupované až do 

konca vojny.
157

 

Po druhej svetovej vojne prichádza potreba novej výstavby, počty študentov vysokých 

škôl sa zdvojnásobili, najväčší bol práve nárast študentov technického smeru a preto 

bolo nevyhnutné uskutočniť ďalšiu výstavbu.
158

 

V rokoch 1950 až 1955 sa vyberali vhodné pozemky, v úvahu prichádzala voľná parcela 

na Karlovom námestí v tesnej blízkosti starej budovy techniky, ďalej pozemok na 

Divčích Hradech, v Bohniciach, v Malešicích na Třebešínském vrchu. Nakoniec zvrat 

nastal po tom, kedy armáda, ktorá stále využívala budovy, v roku 1956 vrátila pozemky 

v Dejviciach a o výstavbe bolo definitívne rozhodnuté.
159

 

Súťaž bola vypísaná 1. augusta v roku 1957 a trvala do 31. apríla 1958. Investičná úloha 

požadovala zahrnutie fakulty strojnej, elektrotechnickej, inžinierskeho staviteľstva, 

Vysokej školy železničnej, samostatných výskumných ústavov jednotlivých fakúlt 

a rektorát ČVUT.
160

 Bolo odovzdaných 11 návrhov a na základe jednotnej zhody poroty 

sa víťazom stal návrh vytvorený kolektívom: František Čermák, Gustav Paul, Vladimír 

Hladík a Jiři Liberský.
161

  

 

Realizácia prebehla v rokoch 1959 a delí sa na 3 jednotlivé etapy: 

Prvá etapa (1958-1967): monoblok fakulty strojného inžinierstva a fakulty 

elektrotechnické 

Autori: František Čermák, Gustav Paul, Vladimír Hladík 

 

Konštrukcia: 

Hlavnou nosnou konštrukciou monobloku je železobetónový monolitický skelet, ktorý 

je priestorovo ztužený vencami a štítovými alebo deliacimi stenami.
162

 Monoblok stojí 
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na betónových pätkách previazaných po obvode pásom. Obvodové steny suterénu, ktoré 

musia odolávať zemnému tlaku, sú z monolitického železobetónu.
163

 

Zaujímavou konštrukčnou novinkou boli hladké doskové stropy krídiel, ktoré mali 

skryté hríbové hlavice. Úplne špecifickú konštrukciu majú „solitéry“ poslucháreň, na 

prvý pohľad ich hmota pôsobí kompaktne, v skutočnosti boli prevedené ako skelet 

s vyzdívkou, jeho mohutné obvodové prevliekačky vynášajú stupňovité rebrové stropy 

posluchárne
164

 Strecha celého objektu je plochá, s krytinou z asfaltových pásov.
165

 

 

Exteriér: 

Hrebienková schéma v sebe veľmi sofistikovane spojuje výhody dvoch skladbových 

princípov: vetvenia a kríženia. Umožňuje dôslednú segregáciu prevádzky, dokonalé 

prevetranie a presvetlenie interiéru a zapojenie objektu do zelene.
166

 

Kompozícia priečelí vychádza z kontrastu hladkých plných plôch a plastickej, 

štruktúrovanej fasády z oceľohliníkových panelov. Na kontraste je založená aj práca 

s farbou, živé výrazné plochy farebných sklených mozaík, spolu s olovnatou 

modrozelenou farbou výplňových panelov.
167

 

Farebné solitéry veľkých posluchárni s kovovými plastikami Aloisa Fišárka zdôrazňujú 

pozíciu hlavných vstupov.
168

 

Monoblok Fakulty strojnej a elektrotechnickej je členený na „paterní osu“ obsahujúcu 

vzdušnú, rušnú chodbu s malými posluchárňami cez 1,5 poschodia a na ňu kolmé krídla 

s kanceláriami pedagógov do vnútra a krídla učební o pol pola posunuté do hlavnej 

triedy.
169

 

 

Interiér: 

Aj v interiéri sa autori snažia o pokľudnú, akademickú atmosféru a rovnováhu medzi 

strohou farebnosťou zjednotenými rozľahlými priestormi s dekoratívnejším, pestrejším 

pojatím detailu.
170
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K dovŕšeniu architektonického účinku boli v reprezentačných, zhromaždovacích 

priestoroch a v vstupných vestibuloch inštalované výtvarné diela Halašky: mreže 

a gobelíny v zasadacích sieňach, Leislera: mreže, Fišárka, Kolaríka a Podhajského: 

gobelíny v zasadacích sieňach.
171

  

 

Pokračovanie prvej etapy (1958-1969): laboratória fakulty strojnej a fakulty 

elektrotechnickej a hala veľmi vysokého napätia 

Autori: František Čermák, Gustav Paul, Vladimír Hladík 

 

Konštrukcia: 

V požiadavkách na laboratória bol kladený zvláštny dôraz na maximálnu variabilitu 

a teda aj na vhodné konštrukčné riešenie.
172

 Výsledkom je univerzálna jednopodlahová 

priemyslová výrobná hala podľa typových podkladov so železobetónovou montovanou 

konštrukciou, ktorá je zastrešená typovými predpjatými plnostennými väzníkmi 

a osvetlená zhora sedlovými svetlami.
173

  

 

Exteriér: 

Prevládajú tu výplne skeletu z celostenových kovových panelov obdobného členenia 

ako pri objektu monobloku.
174

 Novým prvkom sú tu presklené steny schodiskových hál, 

spojovacích článkov a typizované oceľové dvere a vráta.
175

 

 

Interiér: 

Charakter interiéru je priemyslový: priečky sú murované, sklené, podlahová krytina 

betónová, schodisko železobetónové s povrchovou úpravou z liateho teraca a zábradlie 

je pochromované alebo z čiernej ocele.
176

 

 

Hala veľmi vysokého napätia: 
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Bola navrhnutá ako jednoliata hmota bez okien, so železobetónovou, monolitickou 

rámovou konštrukciou, plne klimatizované interiéry a materiály použité podľa prísnych 

požiadaviek na dokonalé odtienenie.
177

 

  

Prvá etapa (1961-1967) : Menza 

Autori: František Čermák Gustav Paul, Vladimír Hladík 

 

Konštrukcia: 

Prevádzka vysokoškolskej menzy je do značnej miery jednostranná, bez vyšších 

nárokov na variabilitu. Skladba objektu je funkčne usporiadaná ako dva bloky halových 

jedáleň, ktoré medzi sebou zvierajú nižšiu hmotu vlastnej kuchynskej prevádzky.
178

 

 

Exteriér: 

Schéma prevádzkového usporiadania sa pochopiteľne prepisuje aj do estetiky priečelia. 

Plná hmota prízemia prepojená v jeden celok so štyrmi piliermi komunikácií vytvára 

hutný základ pre trojicu vložených hmôt.
179

 Masívnosť obslužných priestorov je ešte 

posilnená celoplošným obkladom zo šedej sklenenej mozaiky a prísnym rastrom malých 

štvorcových okien.
180

 

 

Interiér: 

Materiály použité v interiéri sú obdobné ako u monobloku a materiál sa ešte viac 

obmedzuje na kombináciu bielej, čiernej a jemných valérov šedej.
181

 

 

Druhá etapa( 1962-1983): stavebná fakulta 

Autori: František Čermák, Gustav Paul, Jaroslav Paroubek, Ján Čejka 

 

 K tomuto projektu boli vyhlásené dve interné súťaže. Prvá interná súťaž slúžila ako 

nultý stupeň projektu a prebiehala pravdepodobne v prvej polovici roku 1962. Hlavným 
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cieľom dvojkolovej súťaže bolo ustanoviť základné prevádzkové a urbanistické zásady 

pre celý komplex budov stavebnej fakulty.
182

 

Prihlásilo sa päť kolektívov, komisia odsúhlasila všetky návrhy ako prínosné a označila 

pôvodný hrebienkový systém v tomto mieste ako nevhodný a odporučila riešenie 

formou pozdĺžnych hmôt tak ako to je u susedných objektov seminárov a výskumných 

ústavov.
183

 

Druhá interná súťaž prebiehala v rokoch 1963-1964, ale žiaľ sa nám k tejto súťaži 

nezachovala žiadna dokumentácia. K realizácii bol vybraný návrh Františka Čermáka, 

Gustava Paula, Jaroslava Paroubka a Jána Čejky.
184

 

Stavba vychádza z jednoduchej, ale rafinovane voľnej kompozície hmôt o dĺžke takmer 

215 metrov.  

Autori ponechali voľnejší vizuálny prechod medzi mestskou zástavbou centrálnych 

Dejvic a zelenými svahmi záhradného mesta. Celú šírku pohľadu z ústrednej osy areálu 

zaujíma nízka horizontálna podnož budovy C, ktorá je dvojpodlažná a predstavuje 

v komplexe stavebnej fakulty jadro celého diania.
185

 Vzdušnosť, otvorenosť a vzájomné 

prepojenie týchto priestorov malo byť pôvodne ešte umocnené rozmerným centrálnym 

átriom so sklenou strechou.
186

 Poschodie budovy lemujú stredne veľké posluchárne 

a centrálna knižnica.
187

  

Dvojica veľkých obojstranne osvetlených amfiteatrálnych poslucháreň na styku budov 

B a C je od rušného vestibulu oddelená dvojicou malých záhradných átrií. Na 

severovýchode sa na budovu napojuje pätnásťpodlažná dosková budova B, ktoré je 

rovnobežná s osou a na juhozápade deväťpodlažná dosková budova B kolmá na osu. 

Jednoliaty blok laboratórií a dielní je situovaný paralelne za týmto súborom. Budova A, 

vďaka svojej výške a orientácii, pôsobí nielen v areáli ČVUT, ale aj v prostredí Dejvic 

ako výrazný bod, asymetrické vyvrcholenie Engelovej kompozície.
188

 Kompozičnú 

protiváhu vežiakov vytvárajú dve solitérne hmoty veľkých posluchárni postavené pred 

blok B a zároveň zmierňujú tvrdý prechod z parkových úprav na výškové objekty.
189
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Samostatná budova D je koncipovaná ako pretiahlý súvislý blok, ležiaci rovnobežne 

v druhom pláne za hlavným súborom a s budovou C je prepojený dvomi premosteniami 

v poschodí.
190

 

 

Konštrukcia: 

Základ tvorí železobetónový skelet, piliere a ramená schodísk sú montované, na rozdiel 

od prvej etapy. Stropy sú monolitické so skrytými oceľovými hlavicami.
191

 

Veľké posluchárne vyžadovali vzhľadom k rozponom a podmienke obojstranného 

osvetlenia úplne špecifickú konštrukciu zastrešenia, navrhnutú ako kovovú priehradovú 

dosku uloženú iba na protiľahlej štítovej stene.
192

  

V prízemí bloku A bola odskúšaná novinka- sadrokartónové priečky, ukázalo sa však, 

že ich akustické vlastnosti boli porovnateľné s bežne používanými z aglomerovaného 

dreva, ktorým dali projektanti nakoniec prednosť.
193

 

 

Exteriér: 

Estetika stavebnej fakulty sa skrýva v rafinovanej grafickej výpovedi, obmedzenej 

farebnosti a vo výbere materiálu a vo výraze urbanistického a hmotného zámeru.
194

 

Strohý celoplošný raster závesovej fasády je prevedený v šedej farbe s hliníkovými 

a oceľovými rámami, zasklenenými čírym alebo na mieste parapet a nádpraží 

šedomodro smaltovým prevedením.
195

 

Priečelie bloku C, vďaka svojej menšej rozlohe, mohlo byť aj napriek obmedzenému 

rozpočtu navrhnuté omnoho výtvarnejšie: tri vodovodné línie závesnej fasády boli 

prekryté zvislými betónovými rebrami, ktoré pri šikmom pohľade vytvárajú dojem 

tektonického radu a spojené v pôsobivú ťažkopádnu hmotu „levitujúcu“ nad celoplošne 

preskleným prízemím.
196

  

Budova halových laboratórií zachováva pri pohľade z diaľky podobný výraz ako ostatné 

bloky, ale pri pohľade z blízka výrazne zaostáva. Spojujúce lávky k laboratóriám boli 
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v maximálnej možnej miere odľahčené a presklené tak, aby pri bočných pohľadoch 

nebola pohľadovo narušená pôsobivá dĺžka blokov C a D.
197

 

 

Interiér: 

Podobne ako aj v prvej etape výstavby bola aj tu daná prednosť bežným, lacným 

a ľahko dostupným materiálom. Farebne a aj materiálovo neutrálne priestory oživil 

grafický prístup k riešeniu detailov, napríklad čierna lemovacia lišta podláh, čierne 

zárubňové dvere, prírodný hliník a čierne tesnenie rámov okien.
198

 

Mimoriadna pozornosť bola venovaná tiež spoločným priestorom bloku C, steny 

a stropy boli biele, piliere a polopriečky šatní z pohľadového betónu, podlahy z tmavo 

šedých veľkoformátových dosiek žuly, dvere a ostenie poslucháreň z prírodného dreva 

s hliníkovým alebo nerezovým kovaním.
199

 

 

Ďalej v druhej etape mali byť vystavané aj tieto budovy, ale nakoniec sa nerealizovali:  

Rektorát: dostavba Víťazného námestia- súťažný návrh z roku 1957-1958 

Druhá budova fakulty strojnej 

Generel: Fakulta architektúry: druhá menza 

 

5.3.3 Vyhodnotenie stavieb 

 

5.Pohľad na SPU v Nitre                                                               6. Pohľad na ČVUT v Prahe 

                                                           
197

 VORLÍK 2006, 92. 
198

 VORLÍK 2006, 92. 
199

 VORLÍK 2006, 93. 



47 

Názov SPU v Nitre ČVUT v Prahe 

Miesto stavby Nitra Praha 

Typ stavby Areál vysokej školy Areál vysokej školy 

Architektonický štýl Pavilónový systém Pavilónový systém 

Súťaž/zadanie 1956-1960 1957-1958 

Realizácia 1961-1966 
Prvá etapa -1958-1967 

Druhá etapa- 1962-1983 

Dĺžka trvania stavby 6 rokov 25 rokov 

Objekty v areáli 

-Aula maxima, 

- botanická záhrada, 

- 9 a 7 podlažné budovy 

-monoblok fakulty 

strojného inžinierstva 

a fakulty elektrotechnické 

-laboratória fakulty 

strojnej a fakulty 

elektrotechnickej a hala 

veľmi vysokého napätia 

- Menza 

-stavebná fakulta 

Plánovaná kapacita stavby  1200 študentov  

Dominantný prvok areálu Aula maxima  

 

SPU v Nitre sa vyznačuje jasnosťou architektonického konceptu, až klasicky čistým 

spracovaním kompozície rytmicky radených pavilónov spojených kľudnou kolonádou. 

Areál SPU patrí k najvyššie hodnoteným architektúram 20. storočia na Slovensku, 

svedčí o tom aj ocenenie Dušana Jurkoviča, ktorú udeľuje Spolok architektov Slovenka 

(SAS) autorovi alebo autorskému kolektívu za realizované architektonické alebo 

urbanistické dielo, ktoré prispieva k zvýšeniu úrovne a prestíže na Slovensku. V roku 

1991 získala SPU v celonárodnej ankete ocenenie Stavba storočia v kategórii Občianske 

stavby. Areál SPU v Nitre je zasadený do plochy s ktorou hrá expresívne riešenie 

hlavnej auly- šošovky. Aj napriek svojmu nezvyčajnému tvaru, ktorý ovplyvnil výraz 

celého mesta, areál tvorí s mestom a krajinou ucelený tvar - prvok. 
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ČVUT v Prahe je spracovaním jednotlivých objektov poznamenaná štýlovou 

nevyhranenosťou obdobia prekonania historizmu, obavou z hladkých, bezozdobných 

plôch a súčasne okúzlením z rozľahlých, nepravidelne vymedzených priestorov. 

Oba súbory, hlavná budova aj katedry, sú vo svojej architektúre striedme, oživené len o 

niekoľko detailov, ktoré sú, ale omnoho pôsobivejšie a cez to všetko dobre vystihujú 

spontánnosť a nezáväznosť, ale aj poctivosť a vážnosť študentského života. Areál tvoria 

uzavreté bloky, viazané spoločným radom a výrazom, smerom ku krajom sa zástavba 

uvoľňuje a plynule prechádza do záhradných miest, jednotlivé bloky fakulty sú 

zapojené do zelene a tvoria s ňou ucelený objekt.  

Aj Vysoká škola SPU v Nitre a aj Fakulta ČVUT v Prahe sa môže chváliť nielen svojím 

výzorom, ale aj počtom študentov, ktorí ich ročne navštevujú. Školy sú stále využívané 

a oproti pôvodným plánom ich navštevuje výrazne viac študentov. 

5.4 Mosty 

V tejto kapitole som sa rozhodla porovnávať mosty, ktoré priniesli v šesťdesiatych 

rokoch v celom Československu rad odvážnych architektonických koncepcií. Niektoré 

z nich smelo konfrontovali s krajinou a pokúsili sa na ňu nadviazať spôsobom, ktorý bol 

zbavený akejkoľvek pokory pred jej dominanciou a zároveň ju sebavedomo integroval 

do architektonickej koncepcie.
200

 

5.4.1 Most SNP v Bratislave  

Bratislava mala až do roku 1972 cez Dunaj len jeden jediný pevný most a to nestačilo, 

pretože sa zvyšovala automobilová doprava, mesto sa zväčšovalo. Bolo teda len otázka 

času , kedy most vznikne a na akom mieste.
201

 

Vznikol návrh postaviť most tak že nájazdy zasiahnu starú časť Bratislavy. Bolo 

predmetom veľkých diskusií, či je toto správne riešenie. Napokon bolo rozhodnuté pre 

túto lokalitu, zdala sa pre mesto primeraná. Búranie historickej zástavby sa považovalo 

za veľmi nešťastné, ale ohlasy verejnosti sa v tejto inovatívnej dobe zameranej na svetlé 

zajtrajšky brali ako nepriateľské.  

Bola vyhlásená súťaž na nový most a dlho sa rozhodovalo o tom, či zvoliť 

oceľobetónovú alebo oceľovú konštrukciu. Nakoniec nebol postavený víťazný návrh, 
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ale návrh, ktorý skončil na druhom mieste. Dôvod bol jednoduchý, zvolila sa oceľová 

konštrukcia a nie oceľobetónová.
202

  

Stavbou bol poverený architekt Jozef Lacko. Most bol jeho vrcholným počinom. Ďalej 

sa na stavbe podieľali Ladislav Kušmír, Ivan Slameň a inžinieri Arpád Tesár a Jozef 

Zvara. Most vytvoril viacero rekordov a získal dokonca vo veľkej slovenskej 

architektonicko - stavebnej ankete označenie Stavba 20.storočia.
203

 

Zavrhlo sa riešenie, ktoré vychádzalo iba z vlastnej uzavretej logiky premostenia. 

Historický bohatý ľavý breh rieky s vysokými dominantami - Hradom a vežou dómu, 

považovali autori za taký dôležitý, že na strane mesta nevztyčovali nijakú konkurenčnú 

konštrukciu. Zato na opačnej strane postavili nosný dvojitý pylón, ktorý zdôraznili 

výškou a vyklonením. 

Pri moste, ktorý svojím architektonickým poňatím patrí medzi najlepšie stavby 

desaťročia, treba však znovu spomenúť kontroverziu, ktorú vyvolalo jeho umiestnenie: 

oddelil od seba staré mesto a hrad. Tento rez, ktorý bol vytvorený príjazdovou 

komunikáciou z mosta, vlastne navrátil stredoveký stav, keď bolo mesto od hradu 

oddelené hradbovou priekopou. Hrubo však zničil urbanistické vrstvy, ktoré vznikali 

v ďalších obdobiach, najmä v 19.storočí a tvorili súčasť obrazu celého mesta.
204

 Bola 

zničená celá židovská štvrť aj s jej synagógou. V diskusii o správnosti tohto kroku sa 

stretávali dva protikladné názory. Na jednej strane sú moderní puristi, teda moderní 

inovátori, zameraní na novú, lepšiu výstavbu a na odstránenie starého, zdanlivo 

nehodnotného, k tomuto názoru sa prikláňala väčšina architektov a na druhej strane to 

boli ochrancovia starých hodnôt, teda pamiatkári.
205

 Do dnešnej doby prebiehajú 

diskusie, či most mal byť postavený na tomto mieste, alebo nie. 

Most sa začal stavať v roku 1967 a dokončený bol v roku 1972. Výstavbou boli 

poverené spoločnosti Doprastav Bratislava a Hutné montáže Ostrava.
206

 

Odvážnosť stavby, nesúmerná s povesťou socialistického režimu, viedla akýsi rakúsky 

časopis k tomu, že zverejnil fotografiu nedostavaného mosta, ktorého časti z oboch 

brehov trčali nad Dunaj, s komentárom o tom, ako ich československí stavbári 

nedokážu napojiť.
207
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Oproti núkajúcej sa konštrukčne logickejšej symetrickej skladbe sa architekti rozhodli 

vytvoriť kontrapunkt k hradu- šikmý pylón sa odvracia na opačnú stranu a napína tak 

laná, ktoré nesú odvážne klenutý most, ktorý nemá v toku rieky nijakú podporu.
208

 

Most zodpovedá výraznému antigravitačnému trendu, ktorý sa vtedy prejavoval 

v neskorej modernej architektúre: zdôrazňovalo sa odľahčenie, uvoľnenie od nadmernej 

hmotnosti a priamo jej skrytie tektonickým vzhľadom.
209

 Je to mohutný 11 tisíc ton 

vážiaci oceľový kolos, svojimi konštrukčnými a architektonickými prostriedkami nám 

však ukazuje inú tvár: ľahkú, subtílnu so vzopätými prvkami, ktoré spájajú z diaľky 

sotva viditeľné zväzky lán.
210

 

Nový most patrí k osobitým dielam mostného inžinierstva v celosvetovom meradle. 

Prišlo sa s návrhom u nás novým, ale vo svete už overeným : navrhnutý oceľový most 

s mostovkou zavesenou na tuhých šikmých kábloch, vedených v troch bodoch cez 

jediný pylón, vztýčený šikmo na pravom brehu Dunaja.
211

 Hlavný trám mosta rovnako 

ako pylón sú celozvarované. Šírka mosta bola pôvodne 21 metrov, po úprave zábradlí 

má 22 metrov. Most v pozdĺžnej osi symetrie je zavesený sústavou lán na priečelí 

šikmého pylónu v tvare písmena A. Laná sú uvedené jednak do kotevných komôr 

v tráme mosta a jednak do centrálnej kotevnej komory na konci mosta na pravom brehu 

rieky. Komora aj so základmi, do ktorých je lanami zvedených 11 000 ton hmotnosti 

konštrukcie, tvorí protiváhu.
212

 Laná sú v komore zakotvené na oceľových priečinkoch 

a umožňujú tak ich rektifikáciu.
213

 Komora je uložená na železobetónových základoch 

hlbokých 33 metrov, ktoré most vyvažujú a stabilizujú. 
214

 

Pylón je vysoký 90 metrov a na vrchole má vyhliadkovú plošinu. Vo výške 84 metrov 

je na ňom objekt reštaurácie, ktorá mala mať pôvodne trojuholníkový tvar, ale zmenila 

sa na disk kruhového pôdorysu približne pre 120 návštevníkov. Po rekonštrukcii od 

roku 2005 ma názov UFO, pred tým sa volala Bystrica. Reštaurácia je spojená 

s vyhliadkovou plošinou, z ktorej je pri dobrej viditeľnosti výhľad až do vzdialenosti 

100 km. Ufo je jednou z dominánt mesta a vyhľadávaným cieľom domácich 
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i zahraničných turistov. Do reštaurácie vedie výťah vo východnej nohe pylónu, 

v západnej nohe je schodisko.
215

  

Rozpätia mosta nad riekou je 303 metrov, s ďalším sedemdesiatpäťmetrovým poľom 

nad pobrežnou komunikáciou na ľavej strane a sedemdesiatmetrovým poľom na pravej 

strane rieky.
216

 

Trámovú nosnú konštrukciu tvoria dva oceľové komorové nosníky položené vedľa 

seba, ktoré sú skoro päť metrov vysoké. Na vrchu nesú štvorpruhovú cestnú vozovku 

s deliacim pruhom, vnútri na dolnom poschodí ležia chodníky a cesty pre cyklistov na 

konzolách. V snahe znížiť u mostov hmotnosť, začali mostári používať namiesto 

ťažkých betónových vozoviek, ľahké oceľové dosky z plechu, tzv. ortotropné, zospodu 

tužené v pozdĺžnom i v priečnom smere. Diela dutých nosníkov zvárali oceliari na 

brehu Dunaja, blízko starého mosta.
217

 Ťažkou úlohou bolo ich zdvihnutie a dopravenie 

na dané miesto. Každá časť mala skoro osemsto ton. Prenášali sa na prámoch po Dunaji 

do osy mostu a tam sa museli zavesiť na nosné káble.
218

 

 V júli roku 1971 bol prvý oceľový kolos naložený na súlodie, odtiahnutý vlečnými 

člnmi proti prúdu na určené miesto a tam zdvihnutý. Jedným koncom ležal na pilieri 

a druhý bol uložený na podperu do doby, kým bude zavesený na šikmé káble.
219

 

Obtiažné zakladanie na dne rýchlo prúdiaceho Dunaja bolo usporené tak, že mostári 

potopili dva staré parníky a na nich založili dočasné podpery nosníkov.
220

 

Náročná bola stavba základov pylónu a mohutného kotvového bloku na pravom brehu. 

Pod dunajskými štrkopieskami ležia totiž vrstvy ílu a jemných pieskov až do hĺbky 

niekoľko desiatkov metrov. Pylóny museli byť preto zabárané tridsať metrov hlboko. 

Hore boli spojené do roštu a na ňom boli vybetónované základové dosky pre pylón 

a kotvový blok. Rámový pylón je z pravouhlých betónových truhlíkov a hore nesie šesť 

párov kabelov, z nich tri mieria dopredu k mostovke a tri dozadu k zakotveniu.
221

 

Druhá časť nosníku bola k mostu splavená v auguste 1971, ale nízky stav vody odsunul 

prepravu tretej časti až na jeseň. V roku 1972 bol most dokončený a pripravovala sa 

zaťažovacia skúška nielen tradičným zaťažením desiatkami ťažkých vozidiel, ale tiež 
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pomocou tryskových motorov, pripevnených k mostnej konštrukcii, ktoré nahrádzali 

účinok vetra. Mostári merali priehyby a aj vychýlenie konštrukcie.
222

 

Most SNP zložil skúšku a 26 augusta roku 1972 bol daný do prevádzky. Jedná sa 

o jedinečnú stavbu, ktorá pri pohľade od Petržalky svojim kontrastom medzi obrazom 

bratislavského hradu vysoko nad mostom a pylónom preukazuje mnohotvárnosť 

a pôsobivosť architektúry.
223

 

Nový most v kategórii zavesených mostov obsadil po svojom otvorení v 

roku 1972 hneď štvrté miesto na svete v súťaží mostov. V užšej kategórii zavesených 

mostov, teda mostov iba s jedným pylónom a iba s jednou závesnou rovinou, mu 

svetové prvenstvo zostalo dodnes. Na treťom mieste je medzi mostmi so šikmým 

pylónom. 

 

5.4.2 Nuselský most v Prahe  

Historický rozvoj Prahy je spojený s jej hospodárskym rastom a postupným 

rozširovaním územia. K tomuto dochádzalo vo viacerých etapách, ktoré dospeli až 

k potrebe preklenutia Nuselského údolia: 

V polovici 19. storočia nastal obrovský priemyslový vývoj a do Prahy prichádzali nový 

obyvatelia, ktorí hľadali lacnejšie ubytovanie a preto sa usádzali v rozrastajúcich 

predmestiach. Druhá polovica 19. storočia sa niesla v znamení rozvoja dopravy, 

vznikali železnice, no Pankrácka terasa zostávala stále hlbokým zárezom Botiča 

rozpoľujúceho terénny masív oddelená od Nového Mesta.
224

 Potreba ich prepojenia bola 

vnímaná čoraz intenzívnejšie.
225

 

Prvý historický návrh na premostenie Nuselského údolia, pochádza už z roku 1903 a to 

od slovenského stavebného inžiniera Jaroslava Marjanka,
226

 návrh mal podobu 

jednooblúkového oceľového mosta a rozpätím 250 metrov.
227

 

Ďalší návrh pochádza až z roku 1918, jednalo sa o trojoblúkový železobetónový most 

s troma klenbami a z rozpätím 100 metrov. Návrh pochádzal od inžiniera Stanislava 

Bechyňu.
228
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Ďalší vývoj mosta sa viaže k verejným súťažiam, v roku 1926 bola vypísaná prvá súťaž 

na riešenie juhovýchodného sektoru, teda voľnej Pankráckej pláne, ktorá bola z pohľadu 

dopravy takmer nedostupná. 
229

 Počítalo sa tu s veľkou výstavbou obytných celkov 

a bolo preto nutné vyriešiť dopravné spojenie. Požiadavkou súťaže bol projekt mostu 

o šírke 21 metrov a v jej zadaní bolo aj podlažie pre koľajovú dopravu. Súťaž sa 

skončila v roku 1927 a do súťaže prišlo 29 návrhov.
230

 Ako víťazný nebol vybraný 

žiaden, no výsledkom tejto súťaže bolo získanie nových poznatkov, napríklad sa 

ujasnilo to, že sa budú musieť strhnúť obytné domy v údolí, nad ktorými sa mala týčiť 

nosná konštrukcia a to z toho dôvodu, aby sa zjednodušili montážne práce.
231

 

Druhá výberová súťaž bola vyhlásená v roku 1933. V tomto období boli návrhy 

odrazom hospodárskej krízy a uvažovalo sa už len o menej náročných konštrukciách 

s hospodársky triezvejším rozpätím polí a s niekoľkými piliermi v údolí.
232

 Bolo 

zadané, že šírka mostu má mať 27 metrov, ale tento krát neboli ponúknuté žiadne 

odmeny ani ceny a vypisovateľ súťaže, tak mohol získať súťažné návrhy úplne 

bezplatne a prihlásilo sa 11 návrhov.
233

  

Pri tretej súťaží v roku 1938 sa objavila snaha prispôsobiť inak staticky výhodné 

betónové klenby obecne uplatňovanej požiadavke vzdušnosti vypustením obvyklých 

pilierov medzi klenbou a mostovkou.
234

  

Po tom ako vo februári roku 1948 bola zvolená socialistická cesta vývoja 

Československa, vznikol v apríli 1949 nový úrad - Ústredný národný výbor hlavného 

mesta Prahy (ÚNV), ktorého časťou bol aj výbor pre územné plánovanie ,ktorý sa 

zaoberal aj urbanistickými plánmi. Jeho tzv. Mostný odbor, vyhodnotil mimo iné aj 

doterajšie skúsenosti zo všetkých súťaži na stavbu Nuselského mosta a ako najvhodnejší 

sa im zdal návrh vybudovania trojklenbového mostu zo železobetónu o rozpätí 115 

m.
235

 K spolupráci bol oslovení profesor Stanislav Bechyne a Bohumír Kozák a ich 

úlohou bolo dopracovať zadanie do definitívnej podoby. Ich projekt sa stal základom 

pre investičnú úlohu, ktorá bola schválená v roku 1957 radou ÚNV hlavného mesta 

Prahy a v roku 1958 vládou republiky s tým, že ďalší stupeň projektovej výstavby bude 
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overený verejnou súťažou.
236

 Značný pokrov vo vývoji technológii spôsobil, že na 

rozdiel od všetkých predchádzajúcich súťažiach, kde sa riešilo to, či bude most z betónu 

alebo z ocele, v tejto súťaži nastúpila možnosť pracovať s predpojatým betónom. Táto 

technológia otvorila nové možnosti najviac v mostných stavbách.
237

 

Táto súťaž, v poradí už štvrtá, bola vypísaná koncom roku 1958 ako dvojfázová. 

Zadaním bolo navrhnúť dvojetážový most, kde v spodnej časti mala byť 

zakomponovaná trať podpovrchovej električky, ktorá vedie v tubuse mosta a s osou 

smerujúcou na stred detskej nemocnice, ktorá by bola zbúraná.
238

 

V prvej fáze do 30.6. 1959 bolo odovzdaných 30 návrhov a z toho 8 bolo posunutých do 

druhej časti súťaže, ktorá trvala do 30.6. 1960. Podľa záveru poroty žiadny z ôsmych 

súťažných návrhov nepriniesol úspešné riešenie, ktoré by mohlo byť doporučené 

k realizácii bez ďalších úprav.
239

 

Definitívne rozhodnutie, ktorým bola zadaná výstavba mostu z predpjatého betónu, 

vydal pražský magistrát 6. 12. 1960.
240

 V rokoch 1961-1964 mal PUDIS (Projektový 

ústav dopravných a inžinierskych stavieb) zaistiť spracovanie projektovej dokumentácie 

mostu v ďalších fázach, aby sa realizácia stavby mohla v roku 1966 uskutočniť.
241

 

Hlavným inžinierom projektu bol poverený Vojtech Michálek, ďalej sa na projekte 

podieľali architekt Stanislav Hubička a dopravní inžinieri Svatopluk Kobra, Karel 

Chalupský, Jiři Hejnica, Karel Babka, Zdeněk Pechatý, Petr Dobrovodský a Ján 

Krížik.
242

 

Architektonické stvárnenie bolo zverené do rúk mladému tridsaťročnému Stanislavovi 

Hubičkovi, ktorý musel vychádzať zo zadania, teda návrhu Miroslava Sury, Roberta 

Bucháčka a Jana Vítka. Ich pôvodný návrh ale predstavoval viac menej len technické 

zadanie, pretože z hľadiska architektonického ich koncepcia nevyhovovala. Bolo na 

architektovi aby sa vysporiadal s tak výnimočnou úlohou. Unikátnosť spôsobovala jeho 

pôsobnosť v útvare mesta a tiež fakt že sa most, bude viesť cez intenzívne zastavanú 

štvrť Nusle.
243

 Tiež sa musel vyrovnať s náročnosťou požiadavky na formu ušľachtilého 

architektonického a technického diela, ktoré je určené pre diaľkové pohľady z ľavého 
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brehu Vltavy , ale aj na pohľady z okolitých miest a v jeho prípade aj pre pohľady 

z údolia a tiež sa musel zaoberať detailmi zvolených materiálov, napríklad ako využiť 

účinky pohľadového betónu.
244

 

Dokumentácia bola odovzdaná k územnému riadeniu v roku 1962. Jej platnosť bola do 

roku 1965, do kedy bolo potrebné začať s výstavbou.
245

 

 V roku 1965,kedy sa začalo stavať nebolo ani zďaleka všetko jasné, most, kľúčová 

súčasť severojužnej magistrály, nadväzoval časovo na ďalšie veľké objekty: na diaľnicu 

Praha - Brno, na premostenie nádražia Praha - Stred, na trasu metra C, tiež na dostavbu 

detskej nemocnice na Motole náhradou za demoláciu detskej nemocnice na Karlove 

a veľkú pozornosť si vyžiadala demolácia obytných budov na dne údolia a na 

predmostiach.
246

 

Stavba samotného mostu začala až v roku 1967 a bola pre ľudí udalosťou, ktorú 

sledovali s veľkým záujmom. Začalo sa stavaním medziľahlých stojok v Nuselskom 

údolí a tiež zarovno s nimi boli pridané krajné opery.
247

 Priebeh stavby je výstižne 

popísaný v dobovom časopise „Most pres Nuselské údolí“, ktorý bol vydaný pri 

príležitosti otvorenia mosta: 

Každý pilier mosta spočíval na sústave ôsmych šachtových pilierov, ktoré boli 

zapustené do nezvetraných skál do hĺbky 3 metrov a až do hĺbky 16 metrov pod 

okolitým terénom.
248

 Proti agresívnym vodám boli šachtové piliere obednené a utesnené 

ílom. Vlastné stojky - piliere boli betónované do prekladaného bednenia po úsekoch 

výšky troch metrov, ktoré zaručovalo dodržovanie ich typickej geometrie a boli 

budované tak, že sa zužovali a zároveň v nich hrá svoju rolu svetlo a tieň, ktoré tiež 

modelujú stĺpy mostu.
249

 

Krajné pole mostu bolo betónované na oceľovej skruži so špeciálnymi podpornými 

oceľovými stojkami. Po tom ako boli dokončené piliere mostu sa začalo s výstavbou 

horizontálnej časti mostu a to tak, že od pilierov na obidve strany pristavovali kúsok po 

kúsku vlastný most.
250

 Táto technika sa nazýva „letmá betonáž“ kde vlastne ide o to, že 

sa vždy od pilierov oboma smermi za pomoci betonážnych vozíkov pridávajú jednotlivé 
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diely od 2 do 3,5 metra s váhou okolo 200 ton
251

 a vlastne sa nemusí nič zospodu 

podopierať, ale len sa prichycuje. Nuselský most je jeden z mála, ktorý ma dilatáciu iba 

na koncoch.
252

 

Svojím vývojom si prešla aj šírka mostu, ktorá sa postupne zväčšovala z 21 metrov na 

25 metrov a nakoniec až na 28 metrov.
253

 

Maximálna dĺžka voľne vyloženej konzoly od piliera bola 57 metrov. Po dosiahnutí 

maximálneho vyloženia v stredných poliach mostu prišla na radu ďalšia etapa, kedy boli 

vytvorené provizórne spojovacie kĺby , ktoré boli odstránené po rektifikácii krajných 

časti mostu.
254

 Následne na to boli stredné medzere zabetónované a celá nosná 

konštrukcia bola tým pádom definitívne predpätá. Železobetónové dosky pre chodníky 

boli pokladané na dodatočne pridané betónové konzoly a ich predpínanie k nosnej 

konštrukcii sa prevádzalo až po ľahkej betonáži. 
255

 

V dobe kedy začala výstavba sa počítalo s tým, že bude dokončená v roku 1970 ,ale 

všetko sa zmenilo v roku 1967, kedy sa rozhodlo o tom, že cez most nebudú jazdiť 

podpovrchové električky, ale metro.
256

 Tento počin nemal zásadný vplyv na stavbu 

samotného mostu, pretože tak ako aj električka tak aj metro malo jazdiť v spodnej časti 

tubusu mostu, ale malo vplyv na riešenie predmostia. V tejto dobe bola už stavba mostu 

v pokročilej fáze rozostavania nosnej konštrukcie, obe krajné polia už stáli a začínalo sa 

s letmou betonážou. Podmienkou dodržania termínu pre dokončenie mosta preto bolo 

koordinácia s prácami na oboch stranách predmostí.
257

  

V súvislosti zo zmenou typu koľajovej dopravy bolo rozhodnuté, že namiesto jedného 

tunelu na novomestskej strane budú postavené dva tunely a trasa metra bude predĺžená 

až na Florenc.
258

 Hrubá stavba mostu sa skončila dňa 20. 12. 1969. Napriek všetkým 

komplikáciám, ktoré nastali, sa hrubá stavba mostu pretiahla len o jeden rok.
259

 

Štatistické zaťažovacie skúšky sa uskutočnili 23. až-27. novembra roku 1970. Jednalo 

sa o veľkolepé divadlo pre divákov, na most bolo dopravených 66 tankov rakovníckeho 

pluku a ďalších 3000 ton riečneho šterkopiesku. Most skúškami prešiel a dostavba 

mostu pokračovala, konštrukcia mostu bola dokončená v roku 1970. Most sa stal 
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symbolom úspešného zakotvenia predpjatého betónu v mostnom staviteľstve 

v Čechách.
260

 Táto konštrukcia jednokomorového mostu s pojazdnou hornou a aj 

dolnou doskou je dodnes unikátom v svetovom mostnom staviteľstve a práve českej 

republike priniesla táto stavba titul Stavba storočia.
261

 

Z počiatku sa počítalo že metrom budú jazdiť československé vozy metra R1 značky 

Tatra, nakoniec sa ale zakúpili v roku 1971 vozne zo Sovietskeho zväzu, ktoré ale boli 

omnoho ťažšie oproti českým tatrovkám a tak sa musela byť zosílená nosná konštrukcia 

mosta a uložený koľajový rošt s pražcami nie na spodnú dosku, tak ako bolo plánované, 

ale na nový oceľový roznášací rošt, tak aby uniesol záťaž. Vložením oceľového roštu 

vážiaceho 822 ton do tubusu mostu sa zväčšilo zaťaženie a preto bol ako vyrovnávací 

betón na chodníkoch a mostovke použitý ľahký porézny betón. V tej dobe sa ešte betón 

neposudzoval na mrazuvzdornosť a tak došlo v nasledujúcich rokoch pôsobením mrazu 

k jeho rozpadu. Ako riešenie boli použité v roku 1971 drevené pražce od ktorých sa 

očakávalo tlmenie dynamických účinkov premávky metra.
262

 S trojročným oneskorením 

bol 14.februára roku 1973 uvedený most do trvalej prevádzky, ale to sa týkalo len 

hornej časti mostu, ktorý bol určený pre autá. 22.februára nasledovalo slávnostné 

zahájenie, ktoré sa zmenilo na veľkú politickú akciu vládnucej komunistickej strany. 

Most bol oficiálne pomenovaný Mostom Klementa Gottwalda
263

 a mostu vydržal názov 

17 rokov až do roku 1990, kedy bol premenovaný podľa štvrti, nad ktorým sa rozpína, 

teda Nuselský most.
264

 

Nečakané problémy nastali na trati metra v tubuse mosta, pretože bukové pražce začali 

praskať a krútiť, čo malo vplyv na celý most. Ako riešenie boli bukové pražce 

nahradené borovými, ktoré sú tvarovo stálejšie.
265

 Skúšobná premávka sa uskutočnila 

2.januára roku 1974 a metro sa pre cestujúcich otvorilo 9.mája na výročie oslobodenia 

Československa Sovietskou armádou.
266

 

Most sa stal v tej dobe najväčšou československou mostnou stavbou z predpjatého 

betónu. V tomto období sa na moste ešte nachádzalo zábradlie bez zábran proti pádu 

osôb. Zato však boli použité osvetľovacie telesa, ktoré boli uložené v spodnej hrane 

madla v hliníkových puzdrách. Vďaka tomu vo večerných hodinách most krásne svietil 

                                                           
260

 HONS 1996, 219. 
261

 HUBIČKOVÁ 2014, 68. 
262

 HUBIČKOVÁ 2014, 69. 
263

 HUBIČKOVÁ 2014, 69. 
264

 FISCHER/FISCHER 1985, 160 
265

 HUBIČKOVÁ 2014, 71 
266

 HUBIČKOVÁ 2014, 71 



58 

a ako keby levitoval nad údolím.
267

 Mostom cez Nuselské údolie sa uzavrelo veľké 

obdobie výstavby dopravnej siete Prahy s pripojením na diaľnicu Praha – Brno - 

Bratislava.
268

  

5.4.3 Vyhodnotenie stavieb 

 

7.Pohľad na most SNP v Bratislave                                        8.Pohľad na Nuselský most v Prahe 

 

Názov Most SNP Nuselský most 

Stavba 

Miesto stavby Bratislava Praha 

Prekračuje Rieku Dunaj 
Nuselské údolie ( údolie 

Botiča) 

Súťaž/zadanie   

Realizácia 
Doprastav 

Hutné montáže Ostrava 

Stavby silnic a železníc 

(SSŽ ) 

Dĺžka trvania stavby 
1967-1972 

5 rokov 

1965-1974 

9 rokov 

Porovnateľné technické parametre 

Konštrukcia 
Jednopylónový zavesený 

most 
štvorpylonový most 

Materiál  Oceľ  Predpjatý železo- betón 

Šírka 22 metrov 26,5 metrov 

Výška mosta 
95 metrov nad hladinou 

Dunaja 

42,5 metra nad dnom 

Nuselského údolia 
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Dĺžka 430,8 metrov 485 metrov 

Počet jazdných pruhov 4 4 

Pre aký druh dopravy bol 

most určený 

Automobilová doprava a 

chodci 

Automobilová doprava, 

metro a chodci 

Celková hmotnosť 7 537 ton 64 800 ton 

Finálny účet za stavbu nezistené 152,7 mil. Kčs 

Počet denne 

prechádzajúcich áut 
Približne 15 000 Približne 90 000 

 

Most SNP v Bratislave je jedinečný v tom, že ako jediný most v Bratislave drží na 

lanách a v prúde rieky sa nenachádza žiadny pilier. Reštaurácia UFO, ktorá sa nachádza 

na moste, je jedinou vežou vo Svetovej federácii veží, ktorá slúži ako pylón takejto 

stavby. Bratislavským mostom sa dokonca inšpirovali v lotyšskej Rige, keď 

postavili jeho kópiu s prívlastkom Gorkého. Most SNP dovolil rozvoj mesta na druhom 

brehu rieky a zaručil funkčnosť veľkého sídliska - Petržalky. Z dôvodu jeho výstavby 

bola zbúraná značná časť bratislavského Podhradia, vrátane historicky hodnotných častí 

Vydrice a synagógy v maurskom štýle. Most sa berie aj ako narušenie pôvodnej identity 

historickej Bratislavy, ale treba však zdôrazniť, že samotná architektonická figúra mosta 

na tento konflikt reaguje. 

 

Nuselský most v Prahe patrí medzi najväčšie mosty v Českej republike, je to 

neprehliadnuteľná dominanta Prahy a zároveň kľúčová dopravná tepna metropoly, ktorá 

denne unesie státisíce áut. V roku 2010 získal Nuselský most ocenenie Stavba storočia 

v kategórii Dopravné stavby. Tak ako aj most v Bratislave, tak aj most v Prahe, rozvinul 

dopravu a prepojil údolie. Most sprístupnil významnú priestorovú rezervu pre rozvoj 

mesta- Pankrackú pláň a to dovolilo sa mestu ďalej vo veľkom rozvíjať. Most okrem 

automobilovej dopravy sprostredkoval aj napojenie podpovrchovou dopravou. Pri 

stavbe mosta došlo k zbúraniu domov v Nuselskom údolí, nejednalo sa však o zásadný 

zásah z architektonického hľadiska. Most svojim umiestnením nenarušuje historickú 

panorámu Prahy, je zasadený do priestoru a dopĺňa ho. 
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6 Výsledná komparácia vybraných stavieb  

Porovnanie stavieb v predchádzajúcich kapitolách potvrdzuje dnešné vnímanie 60. 

rokov 20. storočia ako obdobia, v ktorom, v kontraste s päťdesiatymi rokmi, boli 

vytvárané rozmanité a kvalitné stavby. 

Obdobie päťdesiatych rokov bolo v Československu charakteristické používaním 

socialistického realizmu a nemožnosťou sebarealizácie architektov. Koncom 

päťdesiatych rokov dochádza k postupnému uvoľňovaniu politického napätia. S tým je 

spojené získavanie väčšej tvorivej slobody pre architektov, ktorá im dala možnosť 

vyjadrovať svoje názory a reflektovať ich vo svojich stavbách. Významným medzníkom 

v tejto premene je výstava EXPO v Bruseli v roku 1958, ktorá predstavovala definitívne 

prelomenie bariéry socialistického realizmu. Výstava viedla k návratu ku koreňom našej 

architektúry, otvorila perspektívy a dala tvorcom nové nadeje. Architekti mali možnosť 

pozrieť sa do sveta, boli vystavený zahraničným vplyvom a mohli ich prenášať do 

Československa. Tieto možnosti sa v architektúre prejavili novými tendenciami, ako 

„Bruselský štýl“, spolu s ktorým sa objavili odkazy na neskorú modernu, 

skulpturalizmus, brutalizmus a na prelome 60. a 70. rokov udal tón technicizmus.  

Česko slovenskú architektúru v 50. rokoch možno vnímať ako jeden spoločný celok. 

Architektonická podoba stavieb bola daná socialistickým realizmom, ktorý bola 

spoločný pre Čechy aj Slovensko. Ďalší faktor, ktorý spôsoboval prepojenie 

architektúry bolo, že slovenský autori nemali možnosť štúdia na Slovensku a študovali 

spoločne s českými študentmi v Čechách. Okrem toho hlavný prúd výstavby v 50. 

rokoch prebiehal najmä na území Čiech. Slovenský architekti sa na nej podieľali 

spoločne s českými. Toto všetko viedlo k tomu, že v 50. rokoch možno hovoriť 

o spoločnej československej architektúre. 

Situácia v 60. rokoch priniesla zmenu. Na Slovensku v tom období začali vznikať prvé 

technické vysoké školy, na ktorých sa okrem iného vyučovala architektúra. 

Hospodársky rozvoj Československa si vyžiadal výstavbu nových budov aj na území 

Slovenska. Množstvo budov, ktoré bolo potrebné navrhnúť, spojené s uvoľňovaním 

pomerov a možnosťou slovenských architektov podieľať sa na stavbách na vlastnom 

území sa podľa môjho názoru odrazilo v nadšení s akým sa tejto úlohy zhostili. Myslím 

si, že vzhľadom k prítomnosti menšieho množstva tradícii, boli slovenskí architekti viac 

otvorení a náchylnejší preberať vplyvy zo zahraničia a zároveň sa pozerať naspäť 
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a inšpirovať sa ľudovými tradíciami. Osobne vnímam, že tvorivá sloboda a nadšenie 

architektov sa odzrkadlilo v pridanej hodnote slovenských stavieb. 

Vplyv väčšej tvorivej slobody možno ilustrovať na príklade ČVUT v Prahe a SPU 

v Nitre. V oboch prípadoch sa jedná o stavby vhodne zasadené do svojho okolia 

a plniace svoj účel. ČVUT v Prahe sa síce snaží polemizovať s okolitou mestskou 

zástavbou ale aj tak je sloboda autora obmedzená v tom, že musí reagovať na Engelov 

urbanistický koncept. V Nitre naopak umiestnením stavby na nezastavené územie autor 

dostal väčšiu tvorivú voľnosť, čo využil väčšou inovatívnosťou stavby. Ilustruje to 

okrem iného návrh a realizácia hlavnej auly v tvare šošovky.  

Okrem toho sa podľa môjho názoru podarilo slovenské stavby vhodnejšie umiestniť do 

okolitého územia. Bratislavský most SNP má iba jeden pilier a ten je čo najviac 

odklonený od starého mesta, aby ho nenarúšal, a zároveň tvorí súlad s panorámou 

Dunaja. V prípade Nuselského mostu nebadať snahu o zvýraznenie čŕt územia, kde je 

umiestnený. Ide o dôležitý dopravný uzol architektonicky podriadený svojmu účelu. 

Ďalšou ilustráciou umiestnenia v území sú krematória. Obe bez pochyby plnia svoj účel 

poslednej rozlúčky so zosnulými. Rozdielny je však spôsob akým pracujú s krajinou. 

Zlínske krematórium je zasadené do lesného cintoríne. Bratislavské krematórium ale 

citeľne ovláda veľký kus voľnej krajiny. Okrem toho sa v jeho areáli nachádzajú sochy 

a príchod k nemu trvá dlhšie. Toto všetko vedie k tomu, že človeka to inšpiruje 

k rozjímaniu a dôstojnejšej rozlúčke so zosnulým. 

Možnosť vdýchnutia názoru do stavby je na Slovensku okrem iného znázornená 

pamätníkmi. V pamätníku SNP, využitím dvojškrupiny, autor využíva stavbu na 

reflexiu spoločenskej situácie. Znázorňuje rozdelenie spoločnosti a jej následné 

spájanie. Dostavba veží kostola sv. P.Marie a sv. Jeronýma, Cyrila a Metoda, Vojtecha 

a Prokopa bez pochýb spĺňa svoje zadanie nahradenia zničeného dvojvežia a tiež aj 

inovatívnym spôsobom dopĺňa panorámu nábrežia Vltavy. Možnosť vyjadriť sa k téme 

vojny a obnovy však necháva nevyužitú. 

Stavby na území oboch krajín vzniknutú v tomto období považujem za mimoriadne 

kvalitné. Všetkých osem stavieb analyzovaných v tejto práci je do dnešného dňa 

využívaných. Všetky sú inovatívne, oslovili širokého publika a do dnes z nich môžeme 

čerpať a brať si príklad. Pridaná hodnota slovenských stavieb ma však vedie k tomu, že 

slovenskú architektúru tohto obdobia považujem za kvalitnejšiu. 
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7 Záver  

Cieľom mojej bakalárskej práce bolo priblížiť architektúru v Slovenskej a Českej 

republike 20. storočia.  

V tomto období vzniklo veľa stavieb, ktoré si zaslúžia na seba upozorniť a práve z tohto 

dôvodu, som si vybrala túto tému. Táto téma nebola ešte nikde spracovaná na príklade 

porovnaní slovenských a českých stavieb. 

 V prvých kapitolách som predostrela jednotlivo situáciu a vývoj architektúry tak ako na 

Slovensku tak aj v Čechách. Snažila som sa vybrať stavby na ktorých bolo možno 

najlepšie vidieť posun, ktorý nastal v 60-tých rokoch, ako ho vnímali hlavne jeho autori 

a aké nové progresívne myšlienky sa snažili využiť v stavbách, ktoré tvorili. Veľa ľudí 

považuje 60. roky 20. storočia ako za roky kontroverzné, oddiaľujúce sa ľuďom, stavby 

bez „srdca“. Ja som chcela poukázať mojou prácou na to, že tieto stavby v sebe 

skrývajú viac ako sa na prvý pohľad zdá. Stavby priniesli niečo, čo tu doposiaľ nebolo 

a preto vyvolali také mohutné ovácie, ale aj rozpory. 

V nasledujúcich kapitolách sme vybrali stavby, ktoré sme navzájom porovnali : 

Pamätník SNP- Dostavba veží Emauzského kostola 

Krematórium v Bratislave - Krematórium v Zlíne 

SPU v Nitre- ČVUT v Prahe 

Most SNP v Bratislave - Nuselský most v Prahe 

V jednotlivých porovnávaniach som použila tabuľkový systém aby sme mali ľahšiu 

predstavu o tom v čom sa stavby zhodujú alebo práve naopak v čom nie. 

Neoddeliteľnou súčasťou práce je bohatá obrazová príloha, kde som sa snažila použiť 

čo najlepšie príklady stavieb, ktoré vznikali v tomto novom období. 

Z výsledkov môjho porovnania nám vyšlo to, že slovenská architektúra prebehla českú 

architektúru, svojou snahou o ukázanie niečoho nového, ojedinelého, čo nás bude 

obklopovať aj nasledujúce storočia, svojou progresivitou, inovatívnosťou a citom 

dosadenia do krajiny. Slovenskí architekti viac využívali prostredia, do ktorého potom 

stavby zasadzovali, s väčším citom a jemnosťou. 

Bakalárska práca svojím rozsahom nemohla byť sondou do úplného nahliadnutia do 

architektúry 60. rokov na Slovensku a Čechách a preto by som rada pokračovala v práci 

aj v nasledujúcom magisterskom stupni. Konkrétne by som sa rada venovala ďalším 

témam, ktoré tu boli iba načrtnuté a neboli zanalyzované do hĺbky, ako napríklad 

obchodné domy a základné a stredné školy. Okrem toho ma zaujíma téma výstavby 
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v Tatrách. Rada by som sa tiež zanalyzovala stavby, ktoré nie sú dostatočne spracované 

v žiadnej knižnej publikácii. Verím, že môj výskum by mohol priniesť nové poznatky 

do chápania tejto oblasti. 
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8  Obrazová príloha 

8.1 Prierez stavbami na Slovensku 

8.1.1 Školské areály a areály vysokých škôl 

 

9. Bratislava, Vladimír Dedeček, Strojárska fakulta STU z rokov 1958-1962 

 

 

10. Bratislava, Oldrich Černý, Stavebná fakulta STU z roku 1964 
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11. Bratislava, Vladimír Dedeček, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského 

z roku 1960 

8.1.2 Zdravotnícke stavby 

 

12. Bratislava - Kramáre, Štefan Imrich a kol., nemocnica s poliklinikou z rokov 

1959-1967  
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8.1.3 Administratívne budovy 

 

13. Bratislava, Štefan Svitko, Štefan Ďurkovič, Budova Slovenského rozhlasu, 

projekt z rokov 1962-1971, realizácia 1971-1985 

8.1.4 Obchodné domy a nákupné strediska 

 

14. Bratislava, Ivan Matúšik, Obchodný dom Slimák z roku 1964 
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15. Bratislava, Ivan Matúšik, Prior na kamennom námestí z roku 1969 

8.1.5 Športové stavby 

 

16. Bratislava, Jozef Chovanec, Športová hala na Pasienkoch z rokov 1959-1962 
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8.1.6 Hotely a reštaurácie 

 

17. Štrbské pleso, Eugen Kramár, Hotel Fis z roku 1970 

 

 

18. Tatranská Lomnica, Zdeněk Rihák, Hotel Panorama z roku 1970 
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8.1.7 Kultúra 

 

19. Bratislava, Vladimír Dedeček, Slovenská národná galéria, projekt z roku 1963, 

realizácia 1977 

 

 

20. Martin, Dušan Kuzma a Anton Cimmerman, Matica Slovenská - slovenská 

národná knižnica, projekt z roku 1964, realizácia 1975  
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8.1.8 Sídlisková výstavba 

 

21. Bratislava, Štefan Ďurkovič, Václav Houdek, Štefan Svetko a kol., Sídlisko na 

ulici Februárového víťazstva z rokov1958-1961 

8.1.9 Doprava 

 

22. Bratislava, Jaroslav Burian, Ľubomír Peterka a kol., Odbavovacia hala na 

letisku v Bratislave, projekt z roku 1966, realizácia 1969 
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23. Bratislava, Stanislav Májek, Jakub Tomašák, Juraj Kozák a kol., Televízna 

veža Kamzík, projekt z roku 1965, realizácia 1974 

8.2 Prierez stavbami v Čechách, na Morave a Sliezsku 

8.2.1 Školské areály a areály vysokých škôl 

 

24. Praha, Josef Polák, Základná deväťročná škola na Invalidovni v Prahe, projekt 

z roku 1962, realizácia 1967 
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25. Praha - Suchdol, Jan Čejka a kol., Areál vysokej školy zemědelskej v Prahe na 

Suchdole z roku 1958-1967 

 

 

26. Praha - Pelc-Tyrolka, Karel Prager, Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity 

Karlovej z roku 1964 
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8.2.2 Zdravotnícke stavby 

 

27. Praha - Motol, Richard Podzemný, Antonín Tenzer, Fakultná nemocnica, projekt 

z roku 1959, realizácia 1960-1977 

8.2.3 Administratívne budovy 

 

28. Praha, Vratislav Růžička, Eva Růžičková, Vlastibor Klimeš a Milan Vašek, 

Podnik zahraničného obchodu Merkuria, projekt z roku 1968, realizácia 1971 
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8.2.4 Obchodné domy a nákupné strediska 

 

29. Praha, Miroslav Masák, John Eisler, Martin Rajniš, Obchodný dom Máj, projekt 

z roku 1971, realizácia 1973-1975  

8.2.5 Športové stavby 

 

30. Praha - Podolí, Richard Podzemný, plavecký štadión, projekt z roku 1958, 

realizácia 1962-1968  
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8.2.6 Hotely a reštaurácie 

 

31. Praha, Karel Filsak, Jaroslav Švec, Karel Bubeníček a kol., Hotel 

Intercontinental, projekt z roku 1968, realizácia 1974 

 

 

32. Praha, Josef Polák, Vojtech Šalda a kol., Hotel Olympic, projekt z roku 1967, 

realizácia 1971 
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8.2.7 Kultúra 

 

33. Žatec, František Machač, Vratislav Stelzig, Spoločenský dom , 1972-1973 

8.2.8 Sídlisková výstavba 

 

34. Praha, Jiří Novotný, Vlastimil Durdík, Zdeněk Císař a kol., Sídlište Prosek, 

1964-1971 
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8.2.9 Doprava 

 

35. Praha, Karel Filsak, Karel Bubeníček a kol., Odbavovacia hala Letiska 

v Prahe, projekt z roku 1959, realizácia 1968 

 

 

36. Ještěd, Karel Hubáček, Zdenek Patrman, Televízna veža a hotel,1963-1969  
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8.3 Vybrané pamiatky a ich porovnanie 

8.3.1 Monumentálna architektúra 

 

37. Banská Bystrica, Pamätník SNP, celkový pohľad na objekt 

 

 

38. Banská Bystrica, Pamätník SNP, výstavný priestor  
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39. Banská Bystrica, Pamätník SNP, Pôdorys objektu od jeho autorov 

 

 

40. Banská Bystrica, Pamätník SNP, model objektu od jeho autorov 

 

 

41. Banská Bystrica, Pamätník SNP, návrh objektu od jeho autorov 
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42. Praha, Dostavba veží Emauzského kláštora 

 

 

43. Praha, Dostavba veží Emauzského kláštora 
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44. Praha, Dostavba veží Emauzského kláštora 

 

8.3.2 Krematória 

 

45. Bratislava, Krematórium, pohľad na areál od jeho vstupu 
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46. Bratislava, Krematórium, pôdorys urnového hája a krematória 

 

 

47. Bratislava, Krematórium, obradná sieň krematória 
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48. Bratislava, Krematórium, vstup do areálu  

 

 

49. Zlín, Krematórium 
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50. Zlín, Krematórium, pôdorys  

 

 

 51. Zlín, Krematórium v Zlíne 

8.3.3 Areály vysokých škôl 

 

52. Nitra, SPU, celkový pohľad 
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 53. Nitra, SPU, pohľad na hlavnú aulu 

 

 

54. Nitra, SPU, pohľad na aulu z vnútra 
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55. Nitra, SPU, detail fasády 

 

 

56. Nitra, SPU, plán areálu  
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57. Praha - Dejvice, ČVUT 

 

 

58. Praha - Dejvice, ČVUT 

 

 

59. Praha - Dejvice, ČVUT 
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60. Praha - Dejvice, ČVUT 

 

 

 

61. Praha - Dejvice, ČVUT, pôvodný plán areálu ČVUT 
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8.3.4 Mosty 

 

62. Bratislava, Most SNP 

 

 

63. Bratislava, Most SNP 
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64. Bratislava, Most SNP, rez kaviarňou  

 

 

65. Praha, Nuselský most 
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66. Praha, Nuselský most, letmá betonáž v roku 1968 

 

 

67. Praha, Nuselský most, statické zaťažovacie skúšky hrubej stavby, 66 tankov 

a 3000 ton piesku 
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