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Groove askétov

„Občas človek narazil na niekoho, kto sa vyznával z lásky k jaz-
zu, lenže nakoniec sa vždycky ukázalo, že dotyčný nezbožňuje 
pravý jazz, ale takzvanú fúziu – nekonečné improvizácie bez kúska 
úcty k  tým precízne cizelovaným skvostom, ktoré poslúžili ako 
východzí materiál.“ Kazuo Ishiguro 

Intro
Súčasnosť je vystavaná na inakosti, živosti zmien, „pestro-

farebnosti peria“, túžbe proklamovať exkluzivitu... na deštruktívnej 
atraktívnosti konzumného architektonického jazyka. Reakciou sú 
„zadýchané“ riešenia permanentnej premenlivosti a absencia mode- 
lov čistých ideí (absencia aspoň nevydarených pokusov o  tieto 
modely). Spoločnosť mnohé relativizuje; veľké myšlienky nemajú 
šancu, sú nahrádzané rozptýlenými zábleskami prchavých zážitkov.

Konzumná spoločnosť má svoje požiadavky a  architekti 
predkladajú svoje odpovede – od rezistentných cez asertívne až 
k rezignovaným. V extrémoch predkladajú na jednej strane odpo-
vede, kde je úspešne prekonávaná chudoba investičných pro-
striedkov silou architektúry, a na strane druhej, kde je prekonávaná 
architektúra silou investičných zdrojov. /1/

OFFICE110 hrali v prvej etape Záhorských sadov podmanivý 
„groove“, ktorý mohol znieť prenikavejšie. Aký „groove“ tu hrajú 
doplnením etáp 2 – 3?

Záhorské sady
Obytný súbor Záhorské sady je lokalizovaný v Záhorskej Bystrici 

– v mestskej časti na severozápade Bratislavy, ktorá je známa svo-
jou prominentnou lokalitou. Nová rezidenčná štvrť začala pretvárať 
krajinu bývalých jabloňových sadov pri ceste na Strmé vŕšky, ulici  
Pri Vápenickom potoku, smerom na juh. Developer postupne napĺňa 
súbor Záhorských sadov rezidenčnou výstavbou – v spolupráci s ar-
chitektmi – a individuálnou výstavbou súkromnej klientely.

Radové domy
Bratislava

OFFICE110 
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Areál Záhorských sadov je obohacujúcou lokalitou architek-
tonických zvukov, žánrov a  ich fúzií v podaní sólistov, kapiel, big 
bandov..., muzika architektúry tu musí baviť. Podstatná je vášeň 
pre „groove“ – ten musí šliapať, ako má, a  je jedno, či vnímam  
miestny pop, rock, big beat, jazz, soul, fussion.

Etapa 2 / 10 x bungalov
Etapa 3 / 12 x poschodový rodinný dom
Udomácnení architekti OFFICE110, ktorí v  lokalite navrhli 

a vystavali prvú etapu projektu radových rodinných domov, majú 
priestor pre potvrdenie / spochybnenie / hybridizovanie koncep-
tov nových domov druhej a tretej etapy.

Preberajú zdravý základ ich úvodnej etapy. Skladajú priestorové 
puzzle, urban čipku, kde je témou ťažisko rodinného života 
a proporcie pre „moje, naše, vaše“, interiér vs exteriér, dom vs ne-
dom, osobné krajiny.

Rozširujú kondomínium, ktorému dávajú tri nové ťažiská 
v  pavučine urbanizmu. Každé ťažisko dostáva obmenu architek-
tonickej abecedy, ale podstata ostáva zachovaná. Spoločne so 
zadávateľom držia vysokú úroveň morálnych apelov a rozhodnos-
ti. Rozsah a  program zadania idú „na hranu“ materiálneho sveta 
a  architekti mu dávajú mágiu materiálnej reality, realite hmotu, 
hmote šaty, šatám detail...

OFFICE110 pociťujú zodpovednosť, záleží im na tom, čo a ako 
robia, zvuk ich architektúry nesie výpovednú hodnotu a odkaz, bez 
samoúčelnosti. Ich vášňou je tu „groove askétov“. Hrajú architek-
tonizovaný jazz, ľudovú hudbu strojového veku. Hrajú prenikavo 
a  len to podstatné, pod vedením mentorov moderny. Ladia takty 
spoločného jazyka etáp 1 – 2 – 3 urbanizmu radových domov, sú 
svojskí, s čitateľným backgroundom sebe vlastnej architektonickej 
osnovy.

Výsledkom druhej etapy je desať bungalovov a  tretej etapy 
potom dvanásť poschodových domov – druhé a  tretie ťažisko 
v radovej zástavbe lokality. Opätovne formálne a výrazovo strohé 
zástavby. Architekti hľadajú krásu všeobecného pre no name ra-
dové rodinné domy, kde úvodný hod kockami hádžu developer – 

architekt – neznámy užívateľ. Architektonická askéza je dnes preni-
kavá a tak podmanivá. Jej zvuk rezonuje, „groove“ architektonickej 
linky od OFFICE110 pre lokalitu je pripravený na dopĺňanie sóla 
„architektonických strojov“ a  spevu „architektonických šperkov“ 
vo svojej tesnej blízkosti.

Areál Záhorských sadov je obohacujúcou lokalitou 
architektonických zvukov, žánrov a ich fúzií v podaní 
sólistov, kapiel, big bandov..., muzika architektúry tu 
musí baviť. Podstatná je vášeň pre „groove“...

Architektonická askéza stavieb v  Záhorských sadoch nie je 
nositeľkou slepého uctievania „minimálu“ s jeho imperatívnosťou 
a pozoruhodnosťou. Je úctyhodným prostriedkom k sebapozna-
niu, k poznaniu modernosti bez kŕčov zo zväzujúcej túžby po no- 
vosti – k  poznaniu modernosti cez obyčajnosť (prvoplánový 
protipól originality) až k  originalite (prehĺbenému poznaniu 
obyčajnosti). 

Autori preukázali v  jednotlivých etapách projektu, že uve-
domelo nerobia veľké kroky, robia ich prijateľné a  zrozumiteľné 
okolnostiam, a to: 

– bez ambície provizórnosti,
– bez ambície avantgardných šifier,
– bez ambície estetickej premenlivosti,
– bez programovej anarchie, /2/
– bez ambície okrášľovania krásy.
Architekti sa po prvej etape vydali cestou mimo sveta zna-

kov a  tieňov predobrazov všeobecne akceptovanej architektúry. 
Oprostili sa od „krásnejšia“ a architektúru ukázali ešte v surovejšom, 
asketickejšom zhmotnení. Krása neupútava pozornosť, neslúži 
k  rozptýleniu, slúži k  pochopeniu celku. OFFICE110 vedome 
rezignovali na klamanie krásy v  architektúre, ktoré je tak lacnou 
výhodou súčasnosti. Postavili strohé domy, to je všetko – tak 
krásne. 

Resumé
OFFICE110 sú v  Záhorských sadoch na seba prísni, rozvážni 

a nechávajú za sebou domy, z ktorých prenikavo rezonuje „groove 
askétov“. Krásna hudba. Jazz.

Laco Bartko

Poznámky:
1 Totožné intro predchádza recenzii prvej etapy radových 

domov v Záhorských sadoch a ostáva aktuálne.
2 Pozri BARTKO, Laco. Groove zo Záhorských sadov. ARCH, 

2015, roč. 20, č. 1-2, s. 18-23.
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Radové domy Záhorské sady, 2. a 3. etapa, Bratislava-Záhorská Bystrica
Autori: OFFICE110 architekti / Martin Hörmann, Richard Kastel, Peter Kopecký

Spolupráca: Stanislav Komár (3. etapa)

Plocha pozemku: 2 925 m2 (2. etapa), 3 242 m2 (3. etapa)

Úžitková plocha: 1 144 m2 (2. etapa), 1 625 m2 (3. etapa)

Projekt: 09. 2013 – 10. 2014 (2. etapa), 02. 2014 – 01. 2015 (3. etapa)

Realizácia: 12. 2014 – 09. 2015 (2. etapa), 07. 2015 – 10. 2016 (3. etapa)

Foto: OFFICE110 architekti

 
Martin Hörmann 

*1978 Bratislava   

°2004 FA STU Bratislava

Peter Kopecký  

*1979 Bratislava   

°2004 FA STU Bratislava 

Richard Kastel  

*1973 Bratislava  

°1997 FA STU Bratislava

www.office110.sk

Situácia

2. etapa – pôdorys 1. np 3. etapa – pôdorys 1. np

3. etapa – pôdorys 2. np

3. etapa – rezopohľad

2. etapa – rezopohľad

Generálnym dodávateľom bola spoločnosť MV staving, a.s., www.mvstaving.sk.

Pri realizácii boli použité kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit Pro, povrchová úprava Baumit SilikonTop a Baumit CreativTop Fine, Baumit Drážkový profil.

Pri realizácii boli použité produkty spoločnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., výrobcu kompletného tehlového systému pre hrubú stavbu, www.heluz.sk.




