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Príbeh jednej elektrárne

Najkrajšie príbehy napíše sám život. Takýto príbeh som zažil  
s Elektrárňou v Piešťanoch. V roku 2008 bola vypísaná študentská 
súťaž na pamiatkovú obnovu kultúrnej pamiatky a revitalizáciu 
celého areálu Elektrárne v Piešťanoch. Zhodou okolností som 
predsedal tejto súťažnej porote. Do súťaže bolo prihlásených 13 
súťažných návrhov, pričom od prvého oboznámenia sa s jednot-
livými návrhmi bolo evidentné, že uchopením zadania z hľadiska 
zachovania pamiatkových hodnôt, obsahovou hĺbkou, ale aj 
samotným spracovaním upútal nielen mňa, ale celú porotu jeden  
z návrhov, ktorý napokon vyhral túto súťaž. Až na vyhlásení výsled-
kov v design factory som sa po prvýkrát stretol a zoznámil s autor-
mi víťazného návrhu Mišom Ganobjakom a Vladom Hainom. Vtedy 
som ešte netušil, že to nie je zďaleka naše jediné stretnutie. Čo však 
bolo neprehliadnuteľné, bola aktivita tejto dvojice v súťažiach. In-
klinovanie k záchrane industriálneho dedičstva napokon rozhod-
lo aj o ďalšom smerovaní oboch. Stali sa internými doktorandmi 
na Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok FA STU 
u docentky Kráľovej. A opäť som mal príležitosť sledovať ďalšie 
kroky týchto skromných, nenápadných chlapcov, rozhodnutých 
dennodenne vnikať do tajov architektúry a túžiacich po tvorivej 
konfrontácii so svojimi rovesníkmi. Okrem toho, že obaja boli 
laureátmi súťaže študentská osobnosť roka v oblasti stavebníctva  
a architektúry, úspešne sa zúčastňovali domácich aj medzinárod-
ných súťaží. Z tých najvýznamnejších spomeniem 1. cenu v súťaži 
LEC Local engineering competition v Budapešti, 2. miesto v súťaži 
Fill rouge competition v Bruseli. Mišo Ganobjak obsadil 1. miesto  
v súťaži MADA award 2012 MosBuild Architecture & design awards 
v Moskve a spoločne s Vladom Hainom získali dve 2. miesta v súťaži 
Saie selection v Bologni. Ich primárnou činnosťou bolo doktorand-
ské štúdium, preto nemenej závažnými výstupmi boli ich aktívne 
účasti na konferenciách v Tampere, Vilniuse, Rijeke, Drážďanoch 
a na Taiwane k témam svojich dizertačných prác, ktoré sa orien-
tovali na industriálnu architektúru. Napísaním dizertačných prác 
a ukončením I. etapy Elektrárne Piešťany akoby sa tento príbeh 
končil. 
Avšak k samotnej elektrárni. Objekt bol postavený v roku 1906  
v historizujúcom slohu so silnou inšpiráciou klasicizmom, pričom 
samotného autora projektu sa nepodarilo zistiť. Avšak nasledujúca 
stavebná etapa, ktorá prebehla v rokoch 1925 – 1926 je od autorov 
F. Wimmera a A. Szőnyiho, pričom jej cieľom bola dostavba časti 
transformátorovne a rozvodne k pôvodnej budove generátorovej 

haly. V tomto objekte sa vyrábala elektrická energia do roku 1945. 
Od tohto roku, kedy boli agregáty na výrobu elektrickej energie 
odvezené, sa skončilo s výrobou elektrickej energie a objekt so 
zvyšným zariadením slúžil do deväťdesiatych rokov na distribúciu 
a transformáciu energie. Na výstavbu mestskej elektrárne sa ko-
nala verejná zbierka. Práve myšlienka, že v elektrárni má každý 
Piešťanec svoju tehlu, sa stala základnou ideou zachovania elek-
trárne pre obyvateľov Piešťan, hoci so zmenenou funkciou. Od tej-
to myšlienky k súťaži bol už len krok. Po víťazstve v súťaži sa projekt 
realizoval v autorskej symbióze Ganobjaka a Haina so skúsenými 
autormi Martinom Paškom a Zuzou Zacharovou, ktorí mali za se-
bou také realizácie ako design factory a Refinery Gallery.
Základným princípom riešenia je zachovanie architektonických 
hodnôt, ktoré reprezentuje zachovaný pôvodný objekt elektrárne 
s mnohými technologickými časťami a zariadeniami. K hodnotám, 
ktoré autori pri obnove a dostavbe rešpektovali, patrí autentická 
dispozičná skladba priestorov objektu, konštrukčný systém a ma- 
teriálové riešenie, architektonická kompozícia, tvaroslovné 
riešenie priečelí a napokon zachované prvky stavebného interiéru 
a technického vybavenia. Dispozičná schéma objektu je racionál-
na, odráža prevádzkovú schému výroby. V novom návrhu je bu-
dova pôvodnej elektrárne konzervovaná, čiastočne adaptovaná na 
nové funkčné využitie. Tým je múzeum posledného dňa. Uvedená 
zmena funkčného využitia neuvažuje so zmenou v objemovej a ur- 
banisticko-priestorovej skladbe areálu, naopak – v maximál-
nej miere sa zachováva doterajšia objektová sústava vrátane ich 
priestorovo hodnotných a technicky vyhovujúcich konštrukcií 
všetkých zachovaných objektov. Osobitná pozornosť je venovaná 
obnove výrobného objektu pôvodnej mestskej elektrárne.

Základným princípom riešenia je zachovanie ar-
chitektonických hodnôt, ktoré reprezentuje zacho-
vaný pôvodný objekt elektrárne s mnohými techno-
logickými časťami a zariadeniami.

Najvýraznejším zásahom je vytvorenie suterénu pod multifunkčnou 
halou strojovne, kde vznikajú priestory pre toalety, sklad, miestnosť 
vzduchotechniky a najmä sa odkrýva a prezentuje starý obslužný 
kanál, čím vznikajú zaujímavé a netradičné prezentácie starých 
potrubí in situ. Prízemie tvorí ústredný priestor multifunkčnej haly 
strojovne, kde sú nainštalované interaktívne vedecké hračky, je tu 
možnosť premietania filmov, expozícia starej elektrárne, expozícia 
vo vodnej veži, lounge a foyer so šatníkom. Súčasťou autenticky 
zachovaného priestoru sú aj mramorové panely na bočnej stene, 
ktorým by však pomohol reštaurátorský zásah. Na 1. poschodí sa 

Elektrárňa
Piešťany
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nachádza galéria, expozícia vo vodnej veži, kde bude prezentovaná 
história elektrárne a expozícia distribúcie elektriny. Okrem toho 
sa tu počíta s prezentáciou Teslovej cievky a Van de Graafovho 
generátora. Ďalším priestorom je poslucháreň s možnosťou pre-
mietania krátkych náučných filmov a umiestnenie interaktívnych 
panelov. Na 2. poschodí sa nachádza sklenený kubus výlezu na 
strechu s možnosťou rozšírenia na kafetériu s pochôdznou terasou 
s výnimočnými výhľadmi na okolité časti Piešťan.
Objekt elektrárne je doplnený reverzibilnou sklenenou 
konštrukciou, ktorá prestrešuje a chráni zachované tech-
nické zariadenia na ich pôvodnom mieste a súčasne slúži aj 
ako rozptylový priestor pre návštevníkov viacúčelovej haly. Pri 
návrhu rekonštrukcie bolo potrebné sa vysporiadať s energe-
tickou hospodárnosťou budov. Vzhľadom na to, že ide o národ-
nú kultúrnu pamiatku, nebolo možné dodatočne zatepliť fasádu 
z režného muriva zvonku ani z vnútra, pretože sa tu nachádzajú 
dekoračné výmaľby. V tomto prípade bola ako optimálne riešenie 
vyhodnotená vzduchotechnika v kombinácii s využitím vlastností 
prirodzenej cirkulácie a solárnych ziskov cez presklenú fasádu. 
Vytvorilo sa veľké átrium, vďaka ktorému sa môže otvárať hala bez 
veľkých tepelných strát a prirodzene vymieňať veľký objem vzdu-
chu v rámci prestávok počas kultúrnych podujatí. Sklo átria účinne 

zabraňuje prenikaniu infračerveného žiarenia dnu a strecha je 
zabezpečená viacvrstvovou tepelnou izoláciou. Pre prípad potreby 
dodatočného zabezpečenia tepelnej pohody je v novej vrstve pod-
lahy inštalovaný ekologicky nenáročný odporový kábel podporu-
júci myšlienku všestrannosti využívania elektrickej energie v rámci 
múzea o energii.
Riešenie rozvíja počiatočnú ambíciu dlhodobo opustený objekt 
obyvateľom nielen sprístupniť, ale umožniť im aj jeho aktívne 
využívanie. V priestoroch, kde kedysi bolo miesto výroby energie  
a jej transformácie, sa ďalej rozvinula myšlienka elektrárenstva. 
Nové kultúrno-vzdelávacie centrum návštevníkom ponúkne in-
formácie o tom, čo to vlastne energia je, ako sa dá získať, na aké 
druhy sa môže premeniť. Poskytne priestory aj pre iné ako len tech-
nické kreácie ako napríklad pre výstavy, koncerty, konferencie či 
prezentácie umenia.
Napriek tomu, že toto dielo nakoniec nezískalo CEZAARa 2014 
v kategórii Rekonštrukcia a obnova budov, som presvedčený  
o tom, že tento príbeh je čiastočne ukončený, ale zároveň som 
presvedčený o tom, že o aktéroch tohto príbehu, dvojici mladých 
architektov budeme ešte veľa počuť. 

Peter Vodrážka
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Situácia

Elektrárňa Piešťany, Staničná 51

Investor: Západoslovenská energetika, Nadácia EON

Autori: Michal Ganobjak, Vladimír Hain, Martin Paško, Zuzana Zacharová

Projektant pamiatkovej obnovy: Eva Kráľová

Projekt: xxxx – xxxx, realizácia: 04. 2012 – 05. 2014

Plocha pozemku: xxxxx, úžitková plocha: xxxx

Stavebné náklady: 2,1 mil. EUR 

Foto: Paťo Safko
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