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Obývačka

Na námestí Matice slovenskej v Žiari nad Hronom pribudol v os-
tatných dňoch zvláštny objekt. Jeho zmysel, účel a  charakter nie 
je možné zhodnotiť bez nazretia do histórie vzniku priestoru, do 
ktorého bol umiestnený. 

História „Nového Žiaru“ sa začala písať v polovici päťdesiatych 
rokov 20. storočia, kedy bol pôvodný názov – Svätý Kríž nad Hronom 
– nahradený súčasným. Súviselo to hlavne s masívnou industrializá-
ciou, kedy sa z rozhodnutia ústredných orgánov z poľnohospodár-
skej obce stalo prakticky zo dňa na deň priemyselné mesto.

Výstavba hlinikárne v  kotline Hrona odštartovala na terase se-
verne od pôvodného centra rozsiahlu urbanizáciu, kde v priebehu 
niekoľkých rokov vyrástlo prevažne na zelenej lúke v podstate nové 
mesto. V  kurze bol socialistický realizmus, ktorý mestu vdýchol 
nezameniteľný charakter.

Je v  princípe úžasné, a  zrejme snom každého architekta, byť 
prostredníkom centralizovanej, hoci totalitnej, moci, bez ktorej 
nie je cesty ku konzistentnému urbanizmu. Ten nie vždy naplní 
očakávania, čo však nie je prípad Žiaru, kde výsledok na dlhé roky 
až desaťročia naplnil potreby miestnych obyvateľov v štandardoch 
definovaných ušlou érou. 

Urbanistická schéma „Nového Žiaru“ je účelná a čitateľná. Sústa-
vu pravouhlých ulíc lemujú prevažne obytné bloky s vybavenosťou 
v parteri. Vnútrobloky, napriek dobovo skromnej vybavenosti, majú 
dostatok zelene, ale predovšetkým ľudskú mierku a  primeranú 
vzdušnosť. Nosnú kostru tvorí kríž tvorený ulicou Štefana Moyzesa 
s  parametrami bulváru a  na ňu kolmo orientované pozdĺžne ná-
mestie Matice slovenskej so solitérom Domu kultúry uzatvárajúcim 
námestie z juhozápadnej strany, kým v smere na severovýchod zos-
táva námestie otvorené. Objekty lemujúce nosný kríž už nie sú čisto 
rezidenčné a sú zrealizované vo zvýšenej a nepopierateľnej architek-
tonickej kvalite, pričom vyniká už spomenutý Dom kultúry (dnes 
súkromná akadémia), ale hlavne sústava administratívnych objektov 
vytvárajúcich severný roh námestia, ktorým dominuje elegantná 
biela veža Okresného úradu. A  práve urbanizmom zadefinovaný 
charakter námestia sa stáva gordickým uzlom každého ďalšieho na-
kladania s týmto priestorom, ktorý bol opakovane predefinovávaný 
v snahe „vylepšiť“ pôvodnú, akoby nepostačujúcu reprezentatívno-
-správnu funkciu námestia. 

Z  početných úprav, sčítajúcich viacnásobné zmeny konceptu 
dopravy, výmeny povrchov a  prvkov mobiliáru, osadenia fon-
tán a  experimenty so zeleňou, je potrebné spomenúť dve, ktoré 
zásadnejšie ovplyvnili dnešný vzhľad námestia. Jednou z  nich je 
trochu nepochopiteľná radializácia priestoru z  prelomu osemde-
siatych a deväťdesiatych rokov, podporená centrálne umiestnenou 
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ryolitovou fontánou a do kruhu organizovanou dlažbou s ústred-
ným motívom kvetu. V  tomto období bola na osi Domu kultúry 
vztýčená aj monumentálna socha Štefana Moyzesa od akademic-
kého sochára Milana Ormandíka. Radiálny koncept bol následne 
v priebehu rokov 2010 – 2011 definitívne, a zrejme nenávratne, po- 
tvrdený povolením výstavby komerčného oblúkového pavilónu uza-
tvárajúceho priestor zo severovýchodnej strany, čím došlo k rozde-
leniu pôvodného námestia na dva nekomunikujúce priestory. Počin 
na úrovni risku pravdepodobne nebol výsledkom čisto urbanistic-
kých snažení, ale z  veľkej miery produktom nátlaku komerčných 
záujmov, čoho výsledkom je kvalita výrazne zaostávajúca za kva-
litou okolitých stavieb. Čas naviac jednoznačne potvrdzuje, že sa 
risk nepodaril a  komerčnú pútavosť a  život námestiu nepriniesol. 
Ako teda ďalej?

Nové vedenie mesta pokračuje v snahe vniesť do námestia život. 
Poučilo sa však z chýb predošlých desaťročí a pristupuje k proble-
matike opatrnejšie. Snaženie vyústilo práve do vzniku oného vi-
zuálne zaujímavého objektu – mestskej obývačky. Tie sú dnes 
pomerne „in“ a ako všetko, čo je príliš „in“, zaváňajú krátkovekosťou, 
čo je v  tomto prípade vlastne pozitívom. Ak by projekt nenaplnil 
očakávania, nebude problém, vzhľadom na jeho efemérny charak-
ter, vrátiť sa k východiskovému stavu. 

Napriek tomu nájdeme námestia, kde „obývačky“ pôsobia 
nenútenejšie. Silný gén pôvodného urbanizmu priestor naďalej  
ovláda a  eliminuje snahy o  zmenu. Architekti správne vycítili, že 
v Žiari sú priestranstvá, kde by sa „obývačka“ cítila viac doma – aj 
preto smerovali riešenie k reverzibilite, nie k definitíve, akou je na-
príklad už spomínaný oblúkový pavilón. Objekt tu dnes je, a zajtra, 
ak sa mu prestane dariť, resp. ak ho hostiteľ vôbec neprijme, môže 
byť premiestnený k inému, tolerantnejšiemu. 

Autori prezieravo siahli po materiáloch, ktoré nie sú striktne 
viazané na aktuálneho hostiteľa. Rozhodli sa podporiť centrálnosť 
a  osadili objekt do geometrického stredu. Konštrukciou obkročili 
pôvodnú fontánu, ako jediný determinant inak nezávislej 
konštrukcie. Pootočením sústavy o 45 stupňov vniesli do priestoru 
nové napätie, čím podporili ilúziu dočasnosti, keďže trvalému ob-
jektu by viac svedčila pôvodná ortogonalita. V  priestore vytvori- 
li nový mikrosvet – piazzetu –, len letmo naznačenú modulmi  
otvorenej konštrukcie.  

Remeselne je konštrukcia vymedzujúca priestor obývačky pre-
vedená skoro bezchybne. Hádam až na vyrovnávajúci schodík 
po obvode, ktorý pôsobí trochu rušivo, a až príliš ležérny, mierne 
kolotočový koncept osvetlenia. Mobiliár je mixom autorských 
odporúčaní a  improvizácie z optimalizácie nákladov. Až na detský 
kútik, ktorý je (verím, že dočasne) vybavený lacnými plastovými 
prvkami, je pomerne konzistentný.   

Strávil som v priestore primálo času, aby som si trúfal vsadiť na 
výsledok. Detičky sa v  obývačke cítili dobre, ale tie sa cítia dobre 
všade, kde sa dá po čomkoľvek štverať, a lacný plast im vadil určite 
menej ako mne. Aj niekoľko párov so zmrzlinou v ruke sa zastavilo 
pohojdať. Mamičky bezcieľne postávali, prípadne cielene drkotali. 
Bude to však stačiť na želaný prerod? Určite nie bez silnej obsahovej 
náplne, ktorá návštevníka „podrží“ v priestore na viac ako pár minút 
a kvalitným zážitkom podnieti nutkanie k opätovnému návratu.

Treba však byť pripravený aj na alternatívu, že konštrukcia jed-
ného dňa z námestia v tichosti zmizne a sila pôvodného urbanizmu 
zaknihuje ďalší bod. Na svete je predsa množstvo námestí, ktorých 
génia nik nespochybňuje, napriek tomu, že si na nich pri kávičke 
neposedíme. 

Martin Repický

Situácia
Axonometria
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Square – pavilón na námestí, Námestie Matice slovenskej, Žiar nad Hronom
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