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Vánok v šedinách

intro
Sprístupňovanie areálu Nitrianskeho hradu je dlhodobou stra-

tégiou – odkrýva miesta, priestorové zážitky, pohľady, poznania, 
zaujímavosti, vzácnosti. Investor a  lokálni architekti uvedomelo 
rekonštruujú a oživujú priestory hradu a jeho okolia.

Kulisu pulzujúcej histórie dopĺňajú panoramatické výhľady na 
meniacu sa Nitru. Architekti vstupujú do pulzu minulosti a vnášajú 
novú vrstvu – berú nás za ruku, vedú nás k  „oknu architektúry“ 
a argumentujú prácu architekta s hodnotami histórie.

objekt
Objekt je súčasťou širšieho komplexného zámeru rekonštrukcie 

a  postupného oživenia priestorového potenciálu vonkajšieho 
okruhu areálu Nitrianskeho hradu. Inicializačným zámerom bolo 
vytvoriť miesto, ktoré pre návštevníkov hradu poskytne priestor 
pre oddych, občerstvenie a  bude uzlom v  sieti prechádzkových 
trás areálom hradného kopca. Autorský tím, manželia Martin a Lívia 
Dulíkovci a Marek Šumichrast, uspel vo vyzvanej súťaži s návrhom 
jednoduchej architektonickej substancie – koncept zárezu do 
hradného vrchu, ktorý minimalizuje vizuálne vnímanie objemu 

stavby a  abstrahovanej formy s  minimom architektonického ja-
zyka. Revitalizoval sa tak priestor bývalého asfaltového parkoviska 
a  zanedbanej plochy zelene pod severovýchodným bastiónom 
hradu. Vytipované miesto objektu je lokalizované napravo od  
vstupu na hrad, je súčasne miestom horného vstupu do hradného 
parku, ktorý po renovácii spojí hradný kopec s mestským parkom 
na Sihoti.

Objekt spája funkcie reštaurácie, hygienického zázemia aj pre 
návštevníkov hradu, oddychovej a  vyhliadkovej terasy. Korpus 
stavby a  jeho geometria sú výsledkom požiadaviek zadania, po-
tenciálu miesta a prísnej pamiatkovej ochrany. Stavba je zasadená 
do východného svahu hradného kopca, pričom jej vizuálne vní-
manými časťami ostávajú čelná a bočná transparentná fasáda, ako 
aj strešná terasa.

Novostavba nepodlieha pátosu historizujúcich tendencií v pa-
miatkovo chránenom areáli hradu – reaguje súčasnou architek-
tonickou abecedou, ktorá neexhibuje, je civilná a skladá čitateľný 
syntax vrstiev v  panoramatických pohľadoch na hradný kopec. 
Betónová škrupina stavby má zvládnutú mierku, je pobytovou, 
haptickou. Strecha, piata fasáda, je terasou rozširujúcou dláždený 
priestor nadväzujúci na vstup do hradu s  hradným mostom. 
Strešná drevená oddychová terasa otvára výhľady na Zobor, na 
rieku, smerom na východ a  zároveň aj nový pohľad na samotný 
hrad. Na strešné pobytové plató nadväzuje betónové exteriérové 
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schodisko, ktorým sa schádza na menšiu terasu – tá nadväzuje na 
prevádzku reštaurácie a je zároveň súčasťou siete peších trás hrad-
ného vrchu, ústi do nej chodník od Mariánskeho súsošia. Dutina 
objektu maximalizuje výhľady na mesto a na priľahlé odkryté stre-
doveké hradby.

Stavba pozostáva z  technického zázemia objektu v suteréne, 
ktorý zohľadňuje stopu stredovekých hradieb a  hradnej skaly vo 
svojej tesnej blízkosti, a prízemia s nosnou prevádzkou reštaurácie. 
Prízemie je členené na odbytovú reštauračnú časť pozdĺž preskle-
nej fasády objektu a  zázemie v  hĺbke dispozície. Prevádzke je  
vsadený autorský interiér. Dispozícia reštaurácie je skladaná ako 
2- až 4-trakt s  jednoduchou schémou riešenia prevádzkových 
uzlov. Strešná betónová konštrukcia presahuje presklenú fasádu 
prízemia, čím ju tieni a zároveň kryje exteriérovú terasu reštaurácie. 
Oddychová strešná terasa, vyhliadka – v drevenom tapacire s kres-
bou prepisu stredovekých hradieb –  je doplnená o strešné svetlíky, 
ktorými je prepojená s priestorom reštaurácie. 

Architekti ponechávajú objektu priznanú minimalizovanú ma-
teriálovú bázu – betónové nosné konštrukcie, čierna oceľ, sklo 
fasády, masívne drevo, andezitová dlažba... –, čím v historickom 
kontexte areálu definujú prirodzené starnutie aj pre novostavbu.

okolie
Autori súčasne revitalizovali a rekonštruovali priestor východ-

ného svahu hradného kopca, čo zahŕňalo:
- realizáciu siete peších trás, ktoré prepájajú novostavbu s cen-

trálnym vstupným priestorom hradu s  Mariánskym súsoším, so 
severovýchodným nárožím hradieb, s  novým peším trasovaním 
pozdĺž východnej hradby smerom k  Pribinovmu námestiu; nové 
zokruhovanie peších trás na hradnom kopci;

- realizáciu dláždenia kamennou štiepanou dlažbou v  mieste 

spevnenej plochy bývalého asfaltového parkoviska; kultiváciu  
spevnenej plochy s pamätníkom Milénia;

- prezentáciu severovýchodných hradieb tvorených pôvodnou 
renesančnou a románskou hradbou s operákmi, ktoré boli odkryté 
archeologickým výskumom v  mieste stavby; archeologický prie-
skum a  jeho výsledky iniciovali posun novostavby voči pôvodne 
navrhovanej pozícii;

- rekonštrukciu zrútenej časti východnej hradby pod objektom.

resumé
Architekti vstúpili do pulzu minulosti a  vniesli novú vrstvu 

súčasnosti – vzali nás za ruku, priviedli nás k „oknu architektúry“ 
a zargumentovali svoju prácu s hodnotami histórie.

Myslíme si, že stojíme pri „okne“, ale je dosť možné, že stojíme 
len pred „zrkadlom architektúry“. Zjavuje sa nám, stretávame vlast-
né architektonické Ja, vlastné súčasné sebavyjadrenie –  absolútnu 
subjektivitu, ktorú korigujeme záväznosťou axióm, postupností 
a  hodnôt histórie. Architekti zrkadlia subjektívne potenciály – 
agresívne, libidózne, umiernené, submisívne... – a  tie premietajú 
v architektúre.

Architekti pri angažovaní sa v určitých jedinečných situáciách, 
akou je aj kontext hradného vrchu v Nitre, vytvárajú dvojitú stavov-
skú zodpovednosť – za to, čo bolo a je dnes, tu a teraz, a za to, čo 
je dnes a bude v budúcnosti. Od architektov sa čaká čin, dvojča 
nádeje. Nádej nevidí realitu v jej dnešnej trojdimenzionálnej podo-
be a nie je spiatočnícka, ale pridáva štvrtú dimenziu – budúcnosť.

Pre svoju svojbytnosť a  zmysel vyžaduje architektúra v  his-
torickom kontexte činy a vieru v budúcnosť.

Autorský tím v Nitre pracuje s nádejou. 

Laco Bartko
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Detail strešného svetlíka

Svetlíky umožňujú vizuálne prepojenie strešnej terasy s interiérom reštaurácie zapustenej do terénu. Sú súčasťou atypových drevených lavíc  
z lepených drevených hranolov. Presklenie je riešené pochôdznym izolačným sklom. Otvory v stropnej doske sú priestorovo tvarované  
z pohľadového betónu. Svietidlá umiestnené v svetlíkoch umožňujú nočné nasvetlenie terasy.  
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Situácia

Pôdorys 1. pp

Rezy

Pôdorys 1. np

Pôdorys strechy

Castellum Cafe, Nitriansky hrad

Investor: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra

Autori: Martin Dulík, Marek Šumichrast, Lívia Dulíková

Projekt: 2012 – 2014, realizácia: 2015 – 2016 

Plocha pozemku: 4 816 m2, zastavaná plocha: 256,1 m2

Úžitková plocha: 266,6 m2, obstavaný priestor: 1 420 m3

Foto: Dano Veselský (s. 35, 36, 38), František Rišiaň (s. 34), Martin Dulík (s. 37)

Marek Šumichrast  

*1980 Nitra  

°2003 FZKI SPU Nitra

Martin Dulík  

*1972 Nitra  

°1998 FA STU Bratislava

Lívia Dulíková   

*1974 Hliník nad Hronom   

°1998 FA STU Bratislava

Nábytok do interiéru vyrobený na mieru realizovala spoločnosť Stolárstvo Kurek Ján z Oravskej Lesnej – www.stolarstvokurek.sk.


