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Jazzové sexteto zo Záhorských sadov

„Jazz vytváří prostor. Kdo hraje jazz, mluví pravdu.“ František 
Listopad 

intro
Súčasnosť je vystavaná na inakosti, živosti zmien, „pestrofareb-

nosti peria“, túžbe proklamovať exkluzivitu, ... na deštruktívnej 
atraktívnosti konzumného architektonického jazyka. Reakciou 
sú „zadýchané“ riešenia permanentnej premenlivosti a  absen-
cia modelov 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 odpovede – na jednej 
strane, kde je úspešne prekonávaná chudoba investičných pro-
striedkov silou architektúry, a na strane druhej, kde je prekonávaná 
architektúra silou investičných zdrojov.

Aký „groove“ hrá OFFICE110 v Záhorských sadoch skompleti-
zovaním etáp urbánnej skladačky repetícií sexteta ich rodinných 
domov?

Záhorské sady
Obytný súbor Záhorské sady je lokalizovaný v  Záhorskej By-

strici – v mestskej časti na severozápade Bratislavy, ktorá je zná-
ma svojou prominentnou lokalitou. Nová rezidenčná štvrť začala 
pretvárať krajinu bývalých jabloňových sadov pri ceste na Strmé 
vŕšky, ulici Pri Vápenickom potoku, smerom na juh.

Areál obytného súboru je unikátny mierou uvedomelého prístu-
pu developera k riešeniu a realizácii urbanizmu a  jeho verejného 
priestoru už pred samotnou rezidenčnou výstavbou – urbanizmus 
vyskladaný na pôvodných stopách krajiny a  jej analógiách (nová 
kvalita prostredia nie je losovaná z umelých obrazov; jej východis-
kami sú morfológia, história, zeleň, výhľady...); koncepcia vzrastlej 
zelene pozdĺž komunikácií a  na hraniciach jednotlivých parciel, 
ktorá je spoločným menovateľom aj pre mikropriestory rôznych 
architektonických a  stavebných typológií (prvok, ktorý dokázal 
povýšiť záchranu osobného teritória v  nekoncepčných tujových 
stenách iných suburbií na uvedomelú a koncepčnú hru); vybudo-
vanie objektu občianskej vybavenosti (komunitný objekt pri vstupe 
do areálu) s priľahlým ihriskom; realizácia regulácie prítoku Vápe-
neckého potoka s jeho architektonickou a parkovou úpravou.

Developer postupne napĺňa súbor Záhorských sadov 
rezidenčnou výstavbou – v spolupráci s architektmi a  individuál-
nou výstavbou súkromnej klientely.

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.

46 x RD / OFFICE110
Etapa 4 / 12 x bungalov
V  okolnostiach niekoľkokrát „pressovaní“ (rozsah a  program 

zadania...) autori postupne tvoria v Záhorských sadoch štyridsaťšesť 
radových rodinných domov v redukovanom modernistickom duchu. 
Konzistentným a  ich tvorbe vlastným prístupom predkladajú deve-
loperovi ich podhľad na koncentrovanú zástavbu v prímestskej štvrti. 

Stávajú sa miestotvorcami, ktorí lokalite vdychujú život; pro-
gramátormi domova so všetkou váhou tohto pojmu – osudového 

Radové domy
Bratislava

OFFICE110 architekti 
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bydliska alebo pejoratívnej suchosti vyprahnutého hesla. Sú 
spoločne so zadávateľom nositeľmi morálnych apelov, zodpoved-
nosti a rozhodnosti.

Výsledkom spolupráce je súbor radových rodinných domov, 
ktoré tvoria ucelené kondomínium. Domy, ktoré znesú polaritu 
názorov architekt – developer, architekt – užívateľ... Domy s am-
bíciou radosti z každodenných vecí, kde je pevná zem pod nohami 
a modré nebo nad hlavou. Domy, ktoré znesú nánosy – to je život.

Na prvý pohľad formálne a  výrazovo nesebestredná a  strohá 
zástavba, ktorá je skladačkou architektonickej abecedy, tvorí po-
zadie životaschopného areálu, ktorý je v pohybe. 

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 novos- 
ti – k poznaniu modernosti cez obyčajnosť (prvoplánový protipól 
originality) až k originalite (prehĺbenému poznaniu obyčajnosti).

Udomácnení architekti OFFICE110, ktorí v lokalite navrhli a vy- 
stavali štyri etapy projektu radových rodinných domov, mali priestor 
pre potvrdenie / spochybnenie / hybridizovanie konceptov nových 
domov pribúdajúcich etáp.

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

Rozširujú kondomínium, ktorému dávajú 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 rozhodnosti. 
Rozsah a program zadania idú „na hranu“ materiálneho sveta a ar-
chitekti mu dávajú mágiu materiálnej reality, realite hmotu, hmote 
šaty, šatám detail...

OFFICE110 architekti 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“, 
ktorý potvrdila aj posledná štvrtá etapa projektu. Hrajú architek-
tonizovaný jazz, ľudovú hudbu strojového veku. Hrajú prenikavo 
a  len to podstatné, pod vedením mentorov moderny. Ladia takty 
spoločného jazyka etáp urbanizmu radových domov, sú svojskí, 
s čitateľným backgroundom sebe vlastnej architektonickej osnovy.

Výsledkom ostatnej štvrtej etapy je dvanásť bungalovov, ktoré 
v  podobe dvoch nových typov domov doplnili celkové sexteto 
domov – tie tvoria sexteto repetitívne sa opakujúcich architek-
túr vo svojich urbánnych klastroch uzavretej rezidenčnej štvrte. 
Opätovne formálne a výrazovo strohé zástavby. Architekti hľadajú 
krásu všeobecného pre no name radové rodinné domy, kde úvodný 

hod kockami hádžu developer – architekt – neznámy užívateľ. Ar-
chitektonická askéza je dnes prenikavá 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.

Autori preukazujú 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 ambícií estetickej premenlivosti,
/ bez ambície programovej anarchie, 
/ bez ambície okrášľovania krásy /1/,
/ bez ambície uzatvoreného modelu rámu a vizuality.

V jednotlivých etapách uvažujú o procese skladania vnútorných 
a vonkajších rámov priestorom. Experimentujú s variáciami nápa-
ditých kontrastov medzi ohraničovaním a odhraničovaním súkro-
mia – dynamizujú procesy skladania architektúry rôznymi formami, 
prekračovaním ich hraníc a  pravidiel. Neuspokojujú sa s  typolo- 
gickými schémami (radová zástavba, individuálny dom, átriový 
dom, bungalov, poschodový dom) a pracujú s ich heterogénnymi 
prvkami, ktoré novátorsky vzájomne krížia. Výsledné priestorové 
koláže majú estetický dosah, keď pluralizujú princípy zdôvodnenej 
vizuality objektov v jednotlivých etapách. 

resumé
V  dnešnej spoločnosti, ktorá je fixovaná/rozptyľovaná 

nepodstatnosťami, musí architektúra vzdorovať a pamätať na svoju 
svojbytnosť, t. j. nie je symbolom vecí, ktoré netvoria jej podstatu.

Kontrolovane ordinovaná architektonická diéta, pozretie sa za 
obyčajným a vytriezvenie zo sileného hľadania pravdivejších právd, 
je dobrým východiskom pre umiernené rezistentné architektonické 
odpovede na požiadavky konzumnej spoločnosti, ktorá ich dokáže 
prijať, a pomôžu tak spoločnosť formovať.

OFFICE110 architekti sú v  Záhorských sadoch na seba prísni, 
rozvážni a nechávajú za sebou domy, z ktorých prenikavo rezonuje 
„groove askétov“. Krásna hudba. Jazz.

Laco Bartko
Poznámka:
1 Viď recenziu prvej etapy - ARCH 1-2/2015, Groove zo Záhorských 
sadov (Radové domy Záhorské sady – 1. etapa, Bratislava-Záhorská 
Bystrica) a recenziu druhej a tretej etapy – ARCH 1-2/2017, Groove 
askétov (Radové domy Záhorské sady, 2. a  3. etapa, Bratislava-
-Záhorská Bystrica).
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Radové domy Záhorské sady, etapa 4, Bratislava-Záhorská Bystrica  

Investor: Tirrelus, a. s., člen skupiny Penta
Autori: OFFICE110 architekti / Martin Hörmann, Richard Kastel, Peter Kopecký
Projekt: 02. 2016 – 08. 2016, realizácia: 10. 2017 – 10. 2018
Plocha pozemku: 4 702 m2, zastavaná plocha: 1 767 m2

Úžitková plocha: 1 487 m2

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
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Pôdorysy a rezy
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