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1.   Úvod
Slovinská architektura ji! nep"itahuje pohledy pouze zvídav#ch soused-
ních zemí ve st"ední Evrop$, ale o úsp$%ném slovinském ta!ení se 
dovídají lidé v Americe i Japonsku. Co v%ak konkrétn$ nastartovalo 
jeho raketov# úsp$ch? V!dy& tento jihoslovansk# národ m$l v minulém 
století obdobn# osud jako my. Ob$ zem$ byly sou'ástí rakousko-uhers-
kého mocná"ství i sov$tského v#chodního bloku. V porovnání s námi 
má Slovinsko jen t"etinovou rozlohu a p$tinu obyvatel. Jim se v%ak 
poda"ilo po pádu komunistického re!imu pasovat do role 'erného kon$ 
evropské architektury, zatímco zprávy o na%ich kvalitních realizacích 
mají stále problémy p"ekonat geografickou i jazykovou bariéru.

1.1   Téma práce
Tématem dizerta'ní práce je souborná anal#za p"í'in úsp$chu slovin-
sk#ch architekt( uvnit" tam$j%í spole'nosti i na mezinárodní scén$. 
Nejedná se toti! o v#jime'n# p"ípad jediného zástupce, ale o system-
atickou prezentaci dnes ji! t"í generací 'inn#ch architekt(. Záv$r(m ap-
likovateln#m na 'eské prost"edí p"edchází podrobná anal#za historic-
kého v#voje, sou'asného stavu a hledání sty'n#ch bod( mezi ob$ma 
národy. Mo!nost inspirovat se a vzít si p"íklad by m$la fungovat ob$ma 
sm$ry, proto v#sledky nezatí!eného pohledu zven'í by mohly poslou!it 
i slovinské stran$.

1.2   Cíl dizertace
Hlavním cílem doktorské práce je rozklí'ování úsp$chu slovinské archi-
tektury na sv$tové scén$. Nabyté poznatky by m$ly slou!it p"edev%ím 
'esk#m architekt(m, ale také historik(m a teoretik(m p"i jejich studiu 
a poznávacích cestách. V#znamná 'ást práce je zam$"ena na zma-
pování historie moderní slovinské architektury. Dobové paralely a co 
nejobsáhlej%í informace dokumentující jednotlivé p"íklady pomohou 
snáze pochopit sou'asnou situaci. Práce hledá témata, která ob$ 
zem$ spojovaly, je%t$ kdy! byly sou'ástí Rakousko-Uherské monar-
chie. V$t%ina v#znamn#ch architekt( z obou zemí získala vzd$lání ve 
Vídni, které pak dále rozvíjeli ve sv#ch domovinách. Nejspí% ne náho-
dou byli Jo!e Ple'nik a Jan Kot$ra, zakladatelé moderní architektury 
i architektonického %kolství ve sv#ch domovsk#ch zemích, spolu!áky 
na víde)ské %kole Otto Wagnera. Brn$nsk# Ernst Wiesner za!il na 
víde)ské Akademii obdbí, kdy se rozhodovalo, kter# z Wagnerov#ch 
!ák( po n$m p"evezme v roce 1913 %kolu architektury ve Vídni, zda to 
bude Leopold Bauer nebo Jo!e Ple'nik1). Blízkost Slovinska s *eskem 
lze dokládat na mnoha osobách moderních architekt( obou zemí. Za 
p"íklad m(!e poslou!it t"eba Franti%ek L. Gahura, kter# v letech 1914-17 

Slovinsko
rozloha: 20 274 km+
po'et obyvatel: 2 052 000 
hlavní m$sto: Lubla)
po'et obyv. hl. m$sta: 271 000
ú"ední jazyk: Slovin%tina
národnosti:  83,06% Slovinci, 1,98% 
Srbové, 1,81%Chorvati
nábo!enství:  57,8% katolík(, 10,1% 
ateist(, 2,4%muslim(, 2,3% pravo-
slavn#ch a 99 ,id(
HDP: 21 911 USD
m$na: 1 Euro=100 cent( (od 1.1.2007)
míra nezam$stnanosti: 5,4%
pob"e!í:  47 km Jaderského mo"e
sousední zem$: Rakousko, Ma-arsko, 
Chorvatsko, Itálie

zdroj: SGCO, 2011

1) V Ple'nik(v neprosp$ch nakonec 
rozhodl jeho %patn# vztah s císa"sk#m 
dvorcem datovan# od vzniku Zacherlo-
va domu. Ple'nik se v%ak akademicky 
realizoval od roku 1910 díky Kot$rovu 
pozvání na pra!ské V.UP a následn$ 
od roku 1921 na Vurnikovo pozvání na 
nov$ zalo!ené univerzit$ v Lublani.

Petr .mídek | Sou'asná slovinská architekturaPetr .mídek | Sou'asná slovinská architektura
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studoval architekturu u J. Ple'nika na Um$leckopr(myslové %kole v Praze  
a posléze na Akademii u Jana Kot$ry. N$kte"í 'e%tí studenti následovali 
Ple'nika do Lublan$ a naopak "ada slovinsk#ch architekt( v mezivále'ném 
období studovala u nás, p"i'em! vzájemná v#m$na student( pokra'ovala i 
po druhé sv$tové válce, kdy na pra!skou Techniku p"ijí!d$la "ada student( 
architektury. Na tento trend se mohlo navázat i b$hem balkánské války v 
90. letech minulého století, kdy do *ech p"i%la vlna desítek jugoslávsk#ch 
student(, kte"í díky tehdej%ímu d$kanovi prof. Vladimíru .lapetovi mohli 
navázat ve studiu architektury na FA *VUT2).
Na p"elomu 19. a 20. století se rodily první moderní architektonické slohy 
práv$ v nesvobodn#ch zemích a tam, kde to politicky jisk"ilo. V omezené 
mí"e to op$t platí jak pro 'eskoslovenskou, tak i slovinskou architekturu. 
Podobn# osud m(!e za to, !e jsme si tak dob"e rozum$li i po rozpadu 
monarchie a ka!dá zem$ si %la svou vlastní cestou. Podobn# osud jako 
my sdílelo Slovinsko b$hem 2. sv$tové války, kdy si jeho území mezi sebe 
rozd$lilo N$mecko s Itálii3). Podle srovnatelného scéná"e se odehrávaly 
také události po druhé sv$tové válce. Ob$ zem$ se nacházely v mocen-
ské oblasti Sov$tského svazu. Po pádu komunistického re!imu se v%ak 
slovinské architektu"e poda"ilo rychle odpoutat od stigmat spojovan#ch s 
v#chodní Evropou zemí. Také u nás vznikají kvalitní realizace, kter#m se 
v%ak o poznání h("e prosazují na mezinárodní scén$. Cílem je za pomoci 
zdokumentování a analyzování p"í'in ve Slovinsku napomoci zlep%it tento 
stav u nás.

1.3   Hypotézy
Dizerta'ní práce hledá v souladu se zam$"ením odpov$di na tyto otáz-
ky: Lze pou'ení ze Slovinska aplikovat na 'eské prost"edí? Jakou roli by              
v *esku m$ly sehrát vybrané sektory p"i nastartování slovinského mo-
delu? Jak mohou ob$ zem$ navázat hlub%í spolupráci v oboru architektury?

1.4   Metodika a zp!sob "e#ení
Diserta'ní práce vychází ze t"í základních skupin poznávacích metod.          
U teoretické metody %lo p"edev%ím o shromá!d$ní a následnou anal#zu 
dokumentace k st$!ejním slovinsk#m stavbám za celé uplynulé století. 
Tento zp(sob v$decké práce nabízí komplexní v#sledky. V#b$r je pe'liv$ 
vybírán, aby nep"iná%el p"íli% subjektivní a pocitov$ nezatí!ené v#sledky, 
p"esto!e se tomu po osobních setkáních s autory a jejich realizacemi nelze 
v!dy ubránit. V kombinaci s empirickou a historicko-srovnávací metodou 
zalo!enou na základ$ studia d$jinn#ch materiál( je mo!né dostate'n$ an-
alyzovat sou'asnou situaci, vysledovat její p"í'iny a nastínit její p"ípadn# 
v#voj. Z materiálu nabytého p"evá!n$ b$hem mého jednoro'ního pobytu 
ve Slovinsku vyvozuji hypotézy, které jsou zde dále zpracovány a je z nich 
vyvozen záv$r. 

3) Ji! 13. 'ervence 1920 vypálili 
ital%tí fa%isti pod vedením Francesco 
Giunty Slovinsk# národní d(m v Terstu 
(1902-04) od Makse Fabianiho, 'ím! 
vyvrcholila frustrace z 1. sv$tové války 
znásobená pak b$hem 2. sv$tové 
války.

2) KOVA*EVI/ I.. !esko-jihoslovanská 
architektonická spojení, Era 21, 
6.2006, s.65
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Teoretická 'ást je dopln$na empirick#mi metodami, kdy jsem p"ímo kon-
taktoval zkoumanou skupinu. Náv%t$vou analyzovan#ch objekt( a osobními 
pohovory byl nashromá!d$n textov# i fotografick# materiál, jeho! v#sled-
né zpracování si lze prohlédnout p"edev%ím v katalogu staveb. V#sledné 
anal#zy konkrétních slovinsk#ch p"íklad( p"ekro'í po'et stovky staveb. P"i 
shroma!-ování podklad( k projekt( a vypracovávání anal#z se nelze vyh-
nou detailnímu srovnávání architektonick#ch koncept( s jak historick#mi 
p"íklady, tak se sou'asnou moderní architekturou, zvlá%t$ co se typologic-
k#ch "e%ení t#ká. Hodnotové posuzování stavebn$–technick#ch údaj( bylo 
posuzováno odd$len$ v p"ede%lém bod$, kv(li odli%n#m materiálov#m a 
technick#m mo!nostem p"i historické a sou'asné v#stavb$, tedy striktn$ 
odd$leno od architektonick#ch hledisek.

2.   Pr!zkum
Na konci zá"í 2007 jsem v rámci studijního v#m$nného programu Eras-
mus odcestoval na Fakultu architektury ve slovinské Lublani. Prodlou!ení 
p(vodn$ semestrálního pobytu napomohlo získání grantu FRV.4). Tam$j%í 
stá! m$la badatelsk# charakter, a proto jsem se mohl ve %kole ú'astnit 
pouze cyklu moderní slovinské architektury, kter# vedla Nata%a Koselj, a 
zb#vající 'as v$novat studiu ve znamenit$ zásobené fakultní knihovn$, kde 
jsem brzy získal p"ehled o sou'asné slovinské tvorb$. Star%í materiály bylo 
mo!né dohledat ve slavné Národní a univerzitní knihovn$ od Jo!e Ple'nika.
Rychle se zorientovat v moderní historii slovinské architektury mi pomohla 
ú'ast na dvoudenní konferenci5) v$nované stému v#ro'í od narození Ed-
varda Ravnikara, které se krom$ mnoha v#znamn#ch zahrani'ního host( 
zú'astnil také pr("ez cel#m spektrem slovinsk#ch architekt( od Ravni-
karov#ch pam$tník(, jeho student( a! po nejmlad%í generaci praktikujících 
architekt(. 
Nemén$ d(le!it#m poznáním bylo odkrytí úzké provázanosti Slovinska s 
Chorvatskem, která by se dala p"irovnat vztah(m mezi *eskou republi-
kou a Slovenskem. Záh"eb ovliv)uje cel# Balkán, ale má také spojnice s 
presti!ním Berlage Institute6) a zajímá se o n$j Harvardská univerzita7). 
A& u! jako hostující profeso"i nebo ú'astníci mnoha r(zn#ch konferencí se 
v Lublani objevovali také zahrani'ní architekti, kte"í nabízeli dal%í pohled 
na slovinskou architekturu. Studiem v knihovnách, ú'astí na p"edná%kách 
a konferencích, p"ím#m kontaktováním architektonick#ch ateliér( a osob-
ními náv%t$vami staveb postupn$ nar(stal soubor informací pro dizerta'ní 
práci.

2.1   Sou$asn% stav "e#eného problému 
Fenomén soudobé slovinské architektury ji! sta'ila zachytit odborná obec 
po celém sv$t$. Mohou za to aktivity samotn#ch architekt(, kte"í získali 
vzd$lání a vybudovali si kontakty v cizin$. Sou'asn$ o n$ projevují zájem 

4) Název projektu FRV. Anal#za 
slovinské architektury, '.j. fondu: 
224/2008/G2, spolu"e%itelé Ing.arch. 
Hana Ry%avá, CSc. a Ing.arch. Jan 
.pirit

5) Mezinárodní konference o Edvardu 
Ravnikarovi se konala 3.-4.12.2008 
v lubla)ském Cankararovu kulturní a 
kongresovém centru.

6) MIMICA, V. JELENC,T. Light Capi-
tal: Urban Scripts for Ljubljana.  The 
Berlage Institute Research Report No. 
10. Rotterdam: Berlage Institute, 2006

7) BLAU,E. RUPNIK,I. Project Zagreb: 
Transition as Condition, Strategy, 
Practice. Harvard University, Graduate 
School of Design. Barcelona: Actar, 
2007.
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sami zahrani'ní nakladatelé. Komplexní pohled na celou architektonickou 
scénu tu v%ak chybí. *lov$k si musí skládat mozaiku z vydan#ch monografií 
nebo tématicky vydan#ch 'ísel 'asopisu. Díky ojedin$l#m aktivitám se 
nedá "íct, !e bychom m$li o slovinské architektu"e minimum znalostí, ale 
to málo je 'eskému publiku prezentováno bez znalostí hlub%ího kontextu. 
Bez pochopení podstaty se m(!eme jen t$!ko n$'emu efektivn$ p"iu'it. 
V na%em prost"edí se slovinské architektu"e d(sledn$ji v$noval pouze 
'asopis Era 218), kter# poslední 'íslo v roce 2006 vyhradil tomuto tématu, 
a uskute'nilo se n$kolik v#stav prezentujících p"evá!n$ Hauskyho gene-
raci Sixpack.
Dizerta'ní práce je zalo!ena na spolupráci a rozhovorech s tv(rci, teo-
retiky a historiky. Ná% projekt bude podlo!en dlohodob#m studiem této   
problematiky a bude usilovat o maximální celistvost. *eskému prost"edí 
v%ak stále schází ucelen# pohled na tuto problematiku. Jméno Edvarda 
Ravnikara, kter# sou'asnou podobu slovinské architektury ovlivnil daleko 
v#znamn$ji ne! Jo!e Ple'nik, z(stává u nás stále neznám#m.

3.   Obecná historie Slovinska
Osídlení úrodn#ch ní!in a klimaticky p"íznivého pob"e!í dne%ního Istrijského 
poloostrova se lze dohledat ji! dávno p"ed na%ím letopo'tem. Podle Histr(, 
jednoho z ilyrsk#ch kmen(, také nese území dne%ní název. Bou"livé období 
boj( nastalo v 5. století p"ed Kristem, kde sem ze severu p"itáhly Keltové 
a území obsadili a! do p"íchodu 0íman(, kte"í zde od prvního století za'ali 
zakládat vlastní tábory (Emona, Celeia, Poetovia a dal%í) a ty se postupn$ 
m$nily v m$stské osady. Zdej%í oblast spadala také krátké období v 7. století 
do Velkomoravské "í%e, aby následn$ p"e%lo pod Korutanské kní!ectví. Ve 
13. století území op$t pat"ilo P"emyslovc(m, a! do bitvy na Moravském 
poli, kdy alpské zem$ p"ipadly Habsburk(m a s krátkou v#lukou b$hem na-
poleonsk#ch válek p"ipadlo Rakousku-Uhersku a! do konce první sv$tové 
války, aby se v prosinci 1918 spojili se Královstvím Srb(, Chorvat( a 
Slovinc(. V roce 1941 obsadila území fa%istická Itálie, ale brzy se rozb$hly 
p"ípravy obnovy jugoslávské federace, kterou po skon'ení druhé sv$tové 
války uznala v$t%ina stát(. Rozklad federace zapo'at# Titovou smrtí v roce 
1980, které vyvrcholili po rozpadu celého v#chodní bloku a vyhlá%ením 
nezávislosti Slovinska 25. 'ervna 1991, na co! reagovala jugoslávská ar-
máda tzv. desetidenní válkou. P"es územními spory p"etrvávající dodnes 
se tak Slovinsko poprvé ve své historii do'kalo samostatného státu a mohl 
naplno odstartovat závod, p"i n$m! se Slovinsko stalo evropsk#m premi-
antem. Spole'n$ s deseti dal%ími zem$mi se v roce 2004 stává 'lenem 
Evropské unie a jako první postkomunistick# stát p"ijímá od roku 2007 k 
placení spole'nou m$nu euro.

8) Slovinská architektura - Era21 
06/2006 - tématické 'íslo 'eského 
'asopis v$nované slovinské 
architektu"e. Brno: Vydavatelství ERA, 
2006. ISSN 1801-0889X

Petr .mídek | Sou'asná slovinská architektura



3.1   Geopolitická historie
Osud nejmen%ího slovanského národa, kter# a! do moderních d$jin nedis-
ponoval !ádn#m vlastním správním celkem a v!dy tak byl n$jakou sou'ástí 
a& ji! Francké 'i N$mecké "í%e nebo pozd$ji Rakousko-Uherské monarchie, 
m$l s na%í vlastí "adu podobn#ch osud( a kdy! zahloubáme a! do vlády 
'eského krále P"emysla Otakara II., tak zjistíme, !e jsme díky jeho politic-
kému umu !ili ve spole'ném stát$ se Slovinci ji! koncem 13. století. Dal%í 
'ty"i století spole'ného sou!ití jsme si pak a! do vypuknutí první sv$tové 
války u!ili pod vládou Rakouského mocná"ství. Podobn# osud, kter# oba 
národy spojoval, také napomáhal v navazování úzk#ch kontakt(. P"átelství 
Tomá%e Garrique Masaryka s architektem Jo!e Ple'nikem se datovalo ji! 
od p"elomu 19. a 20. století, a teprve po dvaceti letech, kdy! se stal pre-
zidentem, p"izval Ple'nika do mladého *eskoslovenského státu, aby mu 
sv$"il opravu a rekonstrukci Pra!ského hradu. U!%í spolupráce mezi ob$ma 
národy na poli kulturním by se dala pova!ovat za nejstar%í a dala by se dato-
vat ji! do národního obrození na p"elomu 18. a 19. století, ale také posléze 
finan'ní, kdy se *eská !ivnostenská banka dr!í primát prvního bankovního 
ústavu v Lublani. Blízkost obou národ( dokládají také snahy z roku 1918, 
kdy se formoval nov# národ *ech( a Slovák(, vznesla 'eskoslovenská dele-
gace na versailleské mírové konferenci, aby mezi v#chodním Rakouskem 
a západním Ma-arskem vedl propojující koridor s jugoslávsk#m územím, 
co! pochopiteln$ nepro%lo. 
Zatímco *e%i v nov$ z"ízeném stát$ p"edstavovali v$t%inu, tak Slovinci v 
Srbském království a pozd$ji Jugoslávii p"edstavovali men%inu, která se 
v%ak nikdy nenechala utla'it, co! bylo patrné i z obrody a udr!ování slovin-
ského jazyka v 19. století, kdy jim bylo doporu'ováno p"evzít jako hlavní 
jazyk chorvat%inu. Nesmi"itelná balkánská povaha se projevila také b$hem 
druhé sv$tové války, kdy se jako jedin# slovansk# národ úsp$%n$ postavil 
Hitlerovi na odpor. Po válce vít$zí charisma mar%ála Tita a p"evládající strach 
z vn$j%ího obrození a znovu spojuje odli%né mentality do  Jugoslávské re-
publiky. *eskoslovenská vláda nabídla  po válce jugoslávsk#m student( 
stipendijní pobyty na na%ich p"edev%ím technick#ch univerzitách, 'ím! se 
dále utvrdily vztahy mezi ob$ma zem$mi. P"esto!e Jugoslávie nebyla svo-
bodnou a zcela vyman$nou z podru'í Sov$tského svazu, tak se zcela neu-
zavírá p"ed západními zem$mi, udr!uje s nimi kontakt, co! zaru'ilo zemi 
dal%í rozvoj. Pro "adu V#chodoevropan(, kte"í nem$li mo!nost vycestovat 
na západ, z(stávala Jugoslávie v#spou bohatství, úsp$ch( a odlesku zá-
padu. Po invazi sov$tsk#ch vojsk v srpnu 1968 vyu!ila "ada *echoslovák( 
Jugoslávii jako p"estupní stanici p"i út$ku na západ, mnozí se v%ak rozhodli 
z(stat zde natrvalo. Ideální rozkv$t Jugoslávie p"ekvapiv$ zastavil rok 1989, 
kter# pro v$t%inu zemí b#valého sov$tského bloku znamenal novou nad$ji 
s reáln#mi vyhlídkami na lep%í budoucnost. V Jugoslávii se toti! po Titov$ 
smrti v Lublani v kv$tnu 1980 z d(vodu ztráty silné ruky za'aly vyost"ovat 
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národnostní rozdíly, které 'ty"i desetiletí latentn$ vy'kávaly pod jugoslávsk-
ou vlajkou. Od po'átku 90. se za'aly otev"en$ vyjad"ovat p"edev%ím Chorva-
ti (se Slovinci) proti prot$!ování Srbska, co! vyústilo k odtr!ení srbské 'ásti 
a následné vyhlá%ení nezávislosti Slovinska a Chorvatska. *eskoslovensk# 
vzor Sametové revoluce a následné poklidné rozd$lení  civilizovan#m 
zp(sobem ve vile Tugendhat z(stal pro Jugoslávce nevysly%en#. Tam$j%í 
armáda, kterou z 90% ovládali Srbové, provedla do odtr!en#ch zemí in-
vazi. Pro Slovinskou kon'í hr(zyplná akce po deseti dnech9) se ztrátami 
64 voják( obou stranách. Chorvatsko v%ak 'ekalo tém$" ro'ní martyrium, 
b$hem n$ho! zahynuly deseti tisíce civilist(. Na ja"e 1992 se válka roz%í"ila 
do Bosny a Hercegoviny, jugoslávsk# stát se tak nadobro rozpadl a k"ehk# 
mír udr!ovaly a! do b"ezna 1995 jednotky UNPROFOR. Dalo by se "íct, !e 
Slovinsko vy%lo z celého rozpadu Jugoslávie nejmén$ poznamenán a také 
to by v po'áte'ních letech znát. Zemi sice trápila vysoká nezam$stnanost 
a vále'ní uprchlíci se sousední zem$, ale díky pozitivnímu vztahu se zá-
padem (p"edev%ím Rakouskem a N$meckem, s Itálií to kv(li historick#m 
územním nárok(m mírn$ jisk"ilo) poda"ilo úsp$%n$ nastartovat ekonomiku.
P"i lo)ském s'ítání lidu p"ekro'il po'et obyvatel zem$ dva miliony.10)              
K tomu je t"eba p"ipomenout, !e podle n$kter#ch odhad( !ije v zahrani'í 
dal%ích a! 400.000 Slovinc(, co! by p"edstavovalo p$tinov# nár(st, ale i 
tak se po'et lidí !ijících ve Slovinsku od konce první sv$tové války zdvojná-
sobil a od zalo!ení samostatného státu p"ibylo 100.000 obyvatel. Dal%í po-
zoruhodností, kterou by 'lov$k u tak k"ehké zem$ závislé na ekonomickém 
i politickém d$ní v okolních státech jen t$!ko p"edvídal, je p"ekvapiv$ nízké 
procentu men%in !ijících na území Slovinska. Druhou nejpo'etn$j%í národ-
ností jsou toti! s pouh#mi 2% Srbové.
Podobn$ jako v "ad$ ostatních evropsk#ch zemí, také ve Slovinsku se pod-
statná 'ást kulturního, ekonomického a politického d$ní odehrává v hlavním 
m$st$. Lubla) se m(!e pochlubit nízkou nezam$stnaností, %estinou cel-
kového obyvatelstva a vytvá"í 'tvrtinu HDP celého Slovinska. Není tak 
s podivem, !e se také st$!ejní architektonické po'iny odehrávaly práv$ 
v tomto m$st$.

3.2   Historie Lublan&
Názvu hlavního slovinského m$sta Lublan$ v p"ekladu do 'e%tiny znamená 
„milá“, co! dokonale dokresluje atmosféru, kterou zde ka!d# za!ije. Mohli 
se o tom p"esv$d'it ji! sta"í 0ímané na p"elomu letopo'tu, kte"í zde na 
b"ehu "eky rozlo!ili vojensk# tábor, p(vodn$ nesl název Julia Emona. Z blíz-
kého kopce pak m$li dokonal# p"ehled o d$ní na %iré okolní planin$. Emona 
p"edstavovala pro 0ímany strategicky v#znamnou vstupní bránou na Balkán 
a pak dále do v#chodní Evropy. V roce 452 byl v%ak tábor zpusto%en nájez-
dem hunského vojska pod Attilov#m vedením. Archeologové v%ak dodnes 
objevují poz(statky z "ímského období v podob$ poz(statk( hradeb,

10) V#ro'ní zpráva Vlády Slovinské 
republiky: About Slovenia: Republic of 
Slovenia. www.vlada.si

0ímská vojenská základna Emona 
zalo!ená na p"elomu letopo'tu, z ní! 
vznikla osada Julia Emona.

9) Desetidenní válka nebo té! Slovin-
ská válka za nezávislost prob$hla 
27.6.-6.7.1991.
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základu dom( a náhrobk(. Rozbo"ené území pak sedmém století zno-
vu osídlili Slované a od jedenáctého století p(vodn$ vojenská osada ji! 
nese název Lubla). Nad st"edov$k#m m$stem se 6000 obyvateli vyro-
stl hrad, kter# si ve 12. století vybrali korutan%tí vévodové za svoje sídlo. 
Pozd$ji Lubla) p"e%la pod správu Habsburk( a vydr!ela pod ní (s 'ty"letou 
p"estávkou b$hem Napoleonova ta!ení) a! do konce první sv$tové války. 
Lubla) v historii nebyla su!ována nejen nájezdy barbar(, nevyhnuly se jí 
také p"írodní pohromy. Nejv$t%í hrozbu p"edstavovalo zem$t"esení, které 
m$sto v minulosti n$kolikrát siln$ po%kodilo. Po zem$t"esení, které posti-
hlo Lubla) v roce 1511, bylo m$sto p"estav$no v barokním duchu a! si 
vyslou!ilo p"ezdívku Malá Praha. Rozvoji slovinské metropole v dob$ 
baroka napomohla p"edev%ím dvojice italsk#ch architekt( Andrea Pozzo 
s Francescem Robbou, kte"í sv#mi rozsáhl#mi zásahy v#razn$ prom$nili 
tvá" m$sta, co! se m$lo zm$nit p"i dal%ím zem$t"esení. Robbova fontána, 
která p(vodn$ stála p"ed dal%í v#znamnou budovou z tohoto období a sice 
barokní radnicí od místního architekta Gregora Ma'eka, byla do dokon'ení 
nového k"ídla Národní galerie p"est$hována a dnes p"edstavuje jedno z 
mála Robbov#ch dochovan#ch d$l ve Slovinsku. Jeho ka%na má symbolizo-
vat t"i "eky, které se v Lublani stékají. 

3.3   Zrod moderního architektury ve Slovinsku
Zakonzervovan# barokní vzhled m$sta vydr!el a! do 14. dubna 1985, kdy 
Lubla) postihlo zni'ující zem$t"esení o síle 6,1 stupn$ Richtetovy stupnice 
a poni'ilo více ne! 1400 budova, co! p"edstavovalo desetinu v%ech budov. 
Tragická katastrofa tak napomohla, aby starosta Ivan Hribar mohl uspo"ádat 
urbanistickou sout$! na rozsáhlou modernizaci m$sta, kde se proti his-
torizujícímu Sitteho plánu prosadil projekt Makse Fabianiho11) a následn$ 
mohla Lubla) v první polovin$ 20. století za!ít prom$nu s jedine'n#m 
Ple'nikov#m rukopisem. 
Rok p"ed ne%&astn#m zem$t"esením a nástupem moderní architektury 
na slovinskou scénu vycítily místní obrozenecké kruhy pot"ebu postavit 
si v Lublani Národní d(m, v jeho! velkém sále se m$ly konat v#znamné 
spole'enské události. Národní d(m v%ak m$l b#t také sídlem místního 
Sokola a slou!it mu jako t$locvi'na. V roce 1894 se na realizaci Národ-
ního domu uspo"ádala v Lublani první ve"ejná architektonická sout$!, v 
ní! zvít$zil 'esk# architekt Franti%ek Edmund .kabroud. Jeho projekt nijak 
neskr#val inspiraci tehdy jedenáct let star#m Zítkov#m Národním divadlem 
v Praze. Stavba se dv$ma postranními k"ídly koncipovaná jako bazilika s 
velkorys#m schodi%&ov#m traktem a zaoblen# tvar st"echy toti! akcentoval 
hlavní vstup podobn$ jako u pra!ského Národního divadla.
Po roce 1895 se za'al Maks Fabiani, tehdy ji! v pozici hlavního architekta 
m$sta, spole'n$ s Cirilem Metodem Kochem p"iná%et z Vídn$ do Lublan$ 
neoklasicistní, ale p"edev%ím secesní sloh. S posilujícím obrozeneck#m 
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Camillo Sitte: urbanistick# návrh na 
p"estavbu Lublan$, 1895

Maks Fabiani: vít$zn# urbanistick# 
návrh na p"estavbu Lublan$, 1895

Jo!e Ple'nik: centrick# návrh úpravy 
Lublan$, 1929

St"edov$ké m$sto na pravém b"ehu 
"ehy Lublanica le!ící pod kopcem Gri! 
bylo obehnáno mohutnou hradbou. 
Na levém b"ehu, kde pozd$ji vznikl 
Vor%ilsk# klá%ter, je nazna'en obrys 
b#valé "ímské osady. 

11) “Spí"e ne# odborn$mi znalostmi 
se liberální socialisté na radnici 
rozhodovali podle toho, #e byl Fabiani 
Slovinec.” in MIHELI*, B. Urbanisti'ni 
razvoj Ljubljane. Lubla): Partizanska 
knjiga, 1983. s.10
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cít$ním a osamostatn$ním od Habsburské nadvlády pak následovaly 
pokusy Ivana Vurnika o vytvo"ení takzvaného ‘národního slohu’12), na n$m! 
architekt v Lublani intenzivn$ pracoval po svém návratu z Vídni. P"i'em! 
mezi nejzda"ilej%í p"íklady tohoto krátkého hledání národního slohu pat"í 
budova dru!stevní banky na Miklo%i'ov$ ulici v centru Lublan$. Byly to 
v%ak p"edev%ím zásahy Jo!e Ple'nika, jeho! realizace dnes lákají tisíce 
turist( na centrální Tromostovje, proslulou tr!nici a "adu dal%ích návrh(, 
kter#ch si b$!n# náv%t$vník nev%imne hned napoprvé. Ple'nik nebyl jen 
autorem majestátních budov, ale s citem dokázal komponovat a o!ivit 
ulice, náro!í 'i malá nám$stí t"eba jen vhodn$ instalovan#m posezením 
nebo sloupem. Ple'nikovy se tak p"edev%ím zaslou!ily, !e se Lubla) stala 
p"íjemném místem k !ivotu. Vedle Ple'nikova neza"aditelného stylu zbytek 
slovinské architektonické scény pozorn$ sledoval d$ní na evropské scén$ 
a sna!il se ji následovat. Toto n$kdy a! slepé kopírování zahrani'ních vzor( 
také stálo za obratem Ivana Vurnika, kter# po se shlédnutí Le Corbusie-
rova pa"í!ského pavilonu L´Esprit Nouveau v roce 1925 vydal na funkcio-
nalistickou dráhu, která si 'asto brala na mu%ku práv$ Ple'nikovu tvorbu. 
Mladá generace, která 'asto vystudovala ve 20. letech pod Ple'nikov#m 
vedením na nov$ zalo!ené %kole architektury v Lublani, se následn$ shléd-
la v moderních my%lenkách funkcionalismu. K funkcionalismu sb$hl také 
první Ple'nik(v asistent na univerzit$ France Toma!i', kter# sv(j odchod od 
u'itele stvrdil ve vile Oblak sm$le se "adící mezi vzory tzv. mezinárodního 
stylu. *ast$j%í v%ak byly p"íklady, kte"í si tento trend p"inesli ze sv#ch studií 
v zahrani'í jako nap"íklad Avgust *ernigoj, kter# byl jedin#m slovinsk#m 
absolventem %koly Bauhaus13) a posléze zalo!il v Lublani svoji vlastní %kolu 
architektury. Vnímání funkcionalistické architektury bylo v pojetí balkán-
sk#ch stát( hrav$j%í a barevn$j%í. ,e ne%lo o chladné ‘stroje na bydlení’ 
dokládají stavby Josipa Costaperaria s p"idru!en#mi zaoblen#mi hmotami, 
geometrick#mi vzory na fasádách a jemn# zabarvením. 0ada dal%ích zís-
kala cenné zku%enosti b$hem praxe v pa"í!ském ateliéru Le Corbusiera, v 
rámci tehdej%ího programu vlády usilující o odpoutání od n$meckého vlivu 
podporovala navazování styk( a Francií a vysílala sem svoje stipendisty. 

3.4   Povále$n% v%voj architektury ve Slovinsku
Vliv sedmi Le Cobusierov#ch spolupracovník( (v 'ele s Edvardem Ravni-
karem) na podobu slovinské architektury se v%ak naplno projevil a! se zro-
dem Jugoslávské republiky, kdy se architekt( poda"ilo vyhnout diktátu so-
cialistického realismu panujícího ve v%ech zemí pod sov$tskou nadvládou 
a mohli plynule navázat na p"edvále'n# funkcionalismus, ale také reagovat 
na soudobé evropské trendy. Jedním z nich bylo kolektivní bydlení Unité 
d’Habitation prosazované na západ$ Le Corbusierem. Slovinskou paralelou 
byl Kozolec od dal%ího Ple'nikova !áka Edo Mihevce na za'átku jedné
z nejru%n$j%ích lubla)sk#ch t"íd. Kozolec by se dal p"irovnat k modernímu 
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Maks Fabiani: Národní d(m v Terstu, 
1902-04 

France Toma!i': Vila Oblak v Rakovni%-
ke ulici, Lubla) 1931-35

Vladimir .ubic: Obytn# soubor Mek-
sika, Lubla) 1926-27

12) Ve Vurnikov$ interpretaci ‘národ-
ního slohu’ by se dala najít inspirace v 
n$meckém expresionismu i 'eském 
kubismu, které ob$ spole'n$ vychází 
z gotick#ch tradic. Na rozdíl od gotické 
ponurosti se v%ak Vurnik rozhodl pro 
jihoslovanskou pestrost barev i vzor( 
odvozen#ch z lidov#ch kroj(.

J.Costaperaria: Bytovka Vrta'a, 1933

J.Costaperaria: Vila Perhavec, 1932

Edo Mihevc: Bytov# d(m Kozolec na 
Slovenske cest$, Lubla) 1957

13) HRAUSKY A. Od Wagnera k 
postmodern%, Era 21, 6.2006, s.61
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manifestu (s "adou funk'ních kompromis() uvozujícímu severním nás-
tup do Lublan$. Stavba Kozolce nastartovala dal%í rozvoj obchodní 'tvrti. 
V následujících letech za'aly v okolí vyr(stat v#%kové objekty nájemních 
a kancelá"sk#ch dom(. Ty si za p"íklad vzaly 'isté linie americk#ch vzor( 
Burnshaftova Lever House, ale p"edev%ím v Miesov$ Seagram Building. 
P"íkladem je administrativní v$! Metalka, jejím! autorem byl op$t Edo Mi-
hevc. V#%kov# objekt z p"elomu 50. a 60. let cht$l dát na obdiv úsp$ch 
spole'nosti. Na západ$ osv$d'en# ‘Miesovsk#’ model jednoduchého 
%tíhlého kvádru prozrazujícího za uniformní zav$%enou fasádou svoji kons-
trukci se stal vzorem pro "adu v#%kov#ch staveb budovan#ch v 60. letech 
po celé Jugoslávii. 
.edesátá léta p"edstavovala pro slovinsnkou architekturu zlaté období, kdy 
stát byl hlavním a 'asto jedin#m investorem. Sice mohlo pro n$j pracoval jen 
úzk# okruh architekt(, ale dokon'ené stavby dr!ely krok a snesly srovnání 
se zahrani'ím. Centráln$ plánovaná socialistická ekonomika pro!ívala ob-
dobí liberalizace a neb#val# rozvoj. Tento úsp$ch cht$lo zárove) Slovinsko 
prezentovat prost"dnictvím budov a tak architekti jako Milan Miheli' mohli 
tvo"it duchu high-tech, Stanko Kristl se Savinem Severem pou!ívat struk-
turalistick# jazyk a Oton Jugovec s Vojtehem Ravnikarem objevovat kouzlo 
regionalismu. Nad tím v%ím bd$la hlavní architektonická postava druhé po-
loviny 20. století Edvard Ravnikar s vysoce kvalitními urbanistick#mi celky.
Po Corbusierov$ ‘strojích na bydlení’ a Miesov$ minimalistické etap$ 
nastoupila generace okouzlená krásou techniky a 'ist#ch konstruk'ních 
detail(. S high-tech scénou dokázal ve Slovinsku zdárn$ dr!et krok archi-
tekt Milan Miheli', kter# po válce krátce studoval architekturu na *VUT. 
Spole'n$ se sv#m spolu!ákem z Prahy Ilijou Arnautovi'em navrhl halu A 
na lubla)ském v#stavi%ti, ale p"edev%ím pak sám zvít$zil v sout$!i na Ba-
varski dvor  a postavil automatickou telefonní úst"ednu p"edstavující první 
slovinskou high-tech stavbu, kterou lze v mnohém srovnávat se slavnou 
budovou Willis & Faber od Normana Fostera.
Od konce 60. let za'alo do slovinské architektury pozvolna pronikat krize, 
kterou nastupující generace Ravnikarov#ch student( narozen#ch t$sn$ po 
druhé sv$tové válce cht$la "e%it tím, !e se svoje vyko"en$ní sna!ila najít      
v nekone'n#ch debatách ne! projektováním a stav$ním14). O navrácení zp$t 
ke stav$ní se  poda"ilo skupin$ Kras okolo Vojteha Ravnikara (mlad%ího 
syna Edvarda Ravnikara) a následn$ mlad#m architekt(m sdru!en#m kolem 
'asopisu AB - Arhitektov bilten zalo!eného v roce 1974. Skupina Kras byla 
aktivní p"edev%ím na západ$ Slovinska, kam do mal#ch m$st navrhovali       
s pokorou budovy ob'anského vybavení iniciující spole'ensk# !ivot jako byl 
nap"íklad po%tovní ú"ad ve Vremski Britof z roku 1978. Na jedné stran$ bylo 
cítit nastupující duch postmoderny, projekt v%ak ctil p(vodní historickou 
ze-, za kterou architekti objekt ukryli. Silné regionální ko"eny byly také cítit 
z tvorby Otona Jugovce, dlouholetého "editele Regionálního institutu pro 
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Oton Jugovec: P"íst"e%ek nalezi%t$ 
Gutenwerth, Otok pri Dobravi 1973

Edo Mihevc: Administrativní budova 
Metalka, Lubla) 1959-63

Milan Miheli': Mezinárodní centrální 
telefonní úst"edna, Lubla) 1972-78

Skupina Kras: Obchod a po%tovní ú"ad, 
Vremski Britof 1978

14) HRAUSKY A. Slovene Architecture 
and its Background. Lubla): Galerie 
Dessa - v#stavní katalog 2007, s.6
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ochranu památek, na jeho! p"íst"e%ek ochra)ující archeologické nalezi%t$ 
Gutenwerth u Otoku p"i Dobravi se v 'ervnu 2008 p"ijeli obdivovat i dva 
sou'asní v#znamní %v#car%tí architekti Valerio Olgiati s Christianem Kere-
zem15), kte"í se b$hem své p"edná%ky na lubla)ské univerzit$ p"iznali, !e to 
byl hlavní h"eb jejich cesty za slovinskou architekturou. 
Architektonické osobnosti kolem Dessa a 'asopisu AB hrály d(le!itou roli 
pro p"ekonání krize a navrácení Slovinska zp$t na mapu Evropy následn$ 
p"evzaly v#uku a v#chovu nové porevolu'ní generace architekt( na 
lubla)ské univerzit$. V%ichni si moc dob"e uv$domovali, jak je d(le!ité 
navázat a udr!et styk se zahrani'ím, v 'em! jim napomohla silná komu-
nita !ijící v emigrací. Tito v zahrani'í etablovaní architekti jako nap"íklad 
Boris Podrecca zvali mladé architekti na praxi k sob$ do ateliéru a se-
hráli v#znamnou roli p"i prosazování slovinské architektury v zahrani'í. Po 
odezn$ní postmoderního nad%ení n$kolika málo Ravnikarov#ch student( 
se prom$nilo Ple'nikovo dílo ve v#born# prodejní artikl, jeho! jedine'nost 
dokázala do Slovinska p"itáhnout "adu turist(. 

3.5   Porevolu$ní v%voj architektury ve Slovinsku
Porevolu'ní p"erod slovinské spole'nosti na p"elomu 90. let, kdy ekonomi-
ka naplno ovládla v%echny oblasti !ivota, architekturu nevyjímaje. Pru!n$ 
reagující slovinská naplno ukázala svoji dravost. Z politick#ch d(vod(
i prostého zastarání se upustilo se od centrálního plánování. Divoké ob-
dobí, kdy se nové regulace teprve rodily, byl !ivnou p(dou pro spekulace 
a obchodníky. Nejzá"iv$j%ím p"íkladem bylo hlavní m$sto Lubla), kde se 
kumuluje v$t%ina financí zem$ a pochopiteln$ také architekt(. Ú"edníci si 
hled$li zachovat historické intaktní centrum, které ochra)ovali p"ed nov#-
mi zásahy do té míry, !e ho rad$ji nechali chátrat, 'ím! se vysílili natolik, 
!e ji! nedohlédli na periferii m$sta, které si develope"i rozd$lili a za'ali s 
v#stavbou rychle návratov#ch obchodních a komer'ních zón. Úsp$%n# eko-
nomick# rozvoj v%ak zákonit$ nep"iná%í také architektonickou prosperitu a 
kvalitu. Kv(li scházející adekvátní odezv$ ze strany ú"ad( i b$!n#ch ob'an( 
stavby 'astokrát dosp$ly do pozice stroj( na vyd$lávání pen$z a architekt 
byl pasován na autora líbiv#ch kapotá!í, 'eho! je p"íkladem p"edev%ím ná-
kupní zóna BTC na v#chod$ Lublan$. Po prvotním nasycení trhu se v%ak 
situace ustálila a také nov$ ustanoven# stát za'al nab#vat na váze. Investo"i 
si uv$domovali i jiné ne! finan'ní hodnoty a architekti se mohli z pozice 
dekoratér( krabic navrátit k p(vodnímu poslání své profesi. V polovin$ 
90. let se Slovinská republika op$t stala v#znamn#m iniciátorem architek-
tonick#ch sout$!i a zadavatelem ve"ejn#ch zakázek, z nich! vycházeli 'astí 
dr!itelé Ple'nikovy ceny, co! je v zemi nejvy%%í architektonické hodnocení. 
Tyto sout$!e napomohly "ad$ mlad#ch architekt( a nez"ídka i student( ar-
chitektury k osamostatn$ní a zalo!ení vlastních praxí, z nich! nejzajímav$j%í 
podchytil Andrej Hrausky ve své putovní v#stav$ Sixpack.

18

15) *erpáno z p"edná%ky Ch.Kereze a 
V.Olgiatiho 5. 'ervna 2008 v hlavním 
sále Fakulty architektury univerzity v 
Lublani.
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3.6   Generace Sixpack16)

Po nabytí nov#ch v#stavních prostor(, které jako dar rodící se slovinské 
architektu"e v$noval Boris Podrecca, za'al Andrej Hrausky naplno propa-
govat místní scénu v zahrani'í, ale také p"ivá!et zajímavé autorské v#stavy 
do galerie Dessa. Na d$kanské k"eslo se dostal Jo!e Ko!elj a lidé z okruhu 
'asopisu AB. V polovin$ devadesát#ch se pomalu za'ali prosazovat mladá 
generace student( architektury na lubla)ské univerzit$. 0ad$ z nich se 
poda"ilo je%t$ na %kole zvít$zit v n$které z architektonick#ch sout$!ích, co! 
jim usnadnilo zalo!it si hned po promoci vlastní ateliér. Andreji Hrauskymu 
se poda"ilo zachytit tuto nastupující generaci p"i zrodu a vytvo"ením v#stavy 
s názvem 6ix:pack, její! v#znam pro slovinskou architekturu a zahrani'ní 
ohlas by %lo srovnávat s Podreccovou putovní v#stavbou o Ple'nikovi17), 
která zapo'ala v polovin$ 80. let v pa"í!ském Centre Pompidou. P"itom 
ne%lo o zcela neznámá jména. Otec Aljo%i Deklevy pat"il do skupiny Kras, 
která V 60. letech pod vedením Vojteha Ravnikara stála za silnou regionální 
tvorbou na západ$ Slovinska. Podobn$ otec Toma!e Mächtige by v#raznou 
osobností slovinského designu 70. let a jeho modulární kiosky K-67, které 
se dostaly i do sbírek newyorské MoMA, lze dodnes najít rozeseté po celé 
b#valé Jugoslávii. Z celkem %estice mlad#ch tv(rc( p"edstavovaly 'ty"i 
partnerské dvojice: Aljo%a Dekleva s Tinou Gregori', Rok Oman se .pelou 
Vide'nik, Igor Kebel s Mikou Cimolini a Toma! Mächtig s Ur%ou Vrhunc. 
Zb#vající Matija Bevk s Vasou J. Perovi1 a Bo%tjan Vuga se Jurijem Sada-
rem mají své ateliéry zalo!ené 'ist$ na profesní dráze a spojilo je vít$zství 
v architektonick#ch sout$!ích (u Sadara a Vugou to byla Slovinská obchodní 
komora a u Bevka s Perovi1em to byla základní %kola v Ko'evje spole'n$ 
s pozváním k ú'asti na obyt# soubor Mostec), které jim napomohly zalo!it 
vlastní úsp$%né praxe a krom$ domácích Ple'nikov#ch a Piranesiho cen 
získávat rovn$! hodnotná zahrani'ní ocen$ní. V roce 2001 se Ofis poda"ilo 
získat v Lond#n$ cenu pro mladé architekty Young Architect of the Year, 
následn$ americkou obdobu ceny Design Vanguard a v 'ervenci 2001 
zvít$zili ve .t#rském Hradci v sout$!i Europan 6. V roce 2006 pak získali 
ocen$ní AR+D Awards a nominaci na Cenu Mies van der Rohe. Kancelá" 
SVA byla v Berlín$ roku 2001 vyznamenána cenou 'asopisu Bauwelt a 
Bevk s Perovi1em ve stejném m$st$ získali o p$t let uznání Kunstpreis, 
ud$lovanou mlad#m architekt(m za to, !e „zavád%jí do v"ech sv$ch staveb 
ustavi&n$ a kreativní dialog se v"emi danostmi: s géniem loci a jeho kon-
textem, s funk&ními a ideov$mi nároky projektu a stavebníka, s hranice-
mi daného rozpo&tu a v neposlední 'ad% s mo#nostmi technologií a kon-
strukce. Z tohoto napínavého prost'edí vznikají jejich prostorová um%lecká 
díla charakteristická jak svojí materialitou tak i transparencí, velkorysou 
otev'eností a mnohostranností i technicky inova&ními detaily a tím budí 
nad%ji v evropskou architekturu i urbanismus.“18)

Z Hrauskyho v#b$ru %esti odvá!n#ch ateliér(, které m$ly pozdvihnout a 
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17) Z rozhovoru Ivana Rupnika s Bevk 
Perovi1 arhitekti. El Croquis 160: Bevk 
Perovi& 2004-2012, Madrid: El Croquis 
Editorial, 2012, s.7

16) Mezinárodní putovní v#stava 
SIXPACK: Contemporary Slovenian Ar-
chitecture uspo"ádaná Galerií DESSA 
se objevila v Janov$ a 0ím$ (2003), 
Florenicii, Dublinu, Lund#n$, Lublani, 
Buenos Aires, Houstonu, Pekingu a 
Rotterdamu (2004), Chicagu a New 
Yorku (2005).

18) Komentá" Vladimíra .lapety, kter# 
byl v roce 2006 jedním z porotc( ceny 
Kunstpreis Berlin.
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vylep%it obraz slovinské architektury, se nejlépe poda"ilo prosadit práv$ 
dv$ posledn$ zmi)ovan#m: Bevk Perovi1 arhitekti a Sadar Vuga arhitekti. 
M(!ou za to jist$ i jejich nezkrotné ambicemi i nov$ navázané kontakty se 
zahrani'ními architekty. Úzká spolupráce Bostjana Vugy s Podreccov#m 
!ákem a berlínsk#m architektem Jürgenem Mayerem H. zp(sobila nejen 
formální podobnost skulpturáln$ utvá"en#ch projekt( obou ateliér(, ale také 
v#sledky v publika'ní 'innosti. Krom$ monografií a vzájemn#ch rozhovor( 
pro edice Damdi19) jsou to také úvodníky pro nakladatelství Springer a! po 
texty v odborném 'asopise AB20). Vedle publikování teoretick#ch text( a 
prezentování sv#ch vlastních realizací u zahrani'ních nakladatelství sklízí 
architekti generace Sixpack úsp$chy také v mezinárodních sout$!ích a 
získávají zakázky od zahrani'ních klient(. Za p"íklad by mohl slou!it urbani-
stick# projekt Sprk City na severov#chod$ Bratislavy, kde zvít$zili Bevk s 
Perovi1em. Stejní architekti jsou a! p"ekvapiv$ úsp$%ní také na portugal-
ské scén$21), kde po realizacích rodinn#ch dom( p"istoupili i k v$t%ím za-
kázkám hotel(. Také Deklevovi s Gregori' mají zku%enosti se stav$ním v 
zahrani'í, a to dokonce na Havaji, kde na ostrov$ Maui postavili rozlehlou 
vilu. Podobné úsp$chy sklízí také OFIS, kte"í si po vít$zství v mezinárodní 
sout$!i na studentské koleje na pa"í!ském Periphériques otev"eli ve fran-
couzské metropoli i svoji pobo'ku. Také pro SVA není malá jen Lubla) i celé 
Slovinsko a zkou%í %t$stí v sout$!ích nejen na evropském kontinentu, ale i 
Perském zálivu. Na podobn# úsp$ch na%i architekti zatím stále je%t$ 'ekají. 
Nejen!e se na%e zem$ uzavírá p"ed vn$j%kem, ale také produkce na%ich je 
minimální a pokud n$jaká, tak je investorem op$t 'eská osoba. *e%tí ar-
chitekti si d(v$ru zahrani'ních klient( musí stále je%t$ získat a to p(jde jen 
zt$!ka, kdy! se neú'astníme zahrani'ních sout$!í a nepodnikáme dostatek 
krok( navenek.
P"esto!e 20. století ve slovinské architektu"e lze relativn$ snadno rozd$lit 
mezi trojici architekt( Jo!e Ple'nika, Edvarda Ravnikara a v záv$ru také Bo-
rise Podreccu, tak tvorbu v nov$ zrozeném samostatném slovinském stát$ 
nelze postihnout ani %esticí ateliér( (tuctem architektonick#ch osobností), 
které si Hrausky vybral. Poka!dé toti! se toti! jedná o subjektivní pohled 
a osobní v#b$r, kter# se m(!e sna!it o ucelené zobrazení sociálního, eko-
nomického i prostorového kontextu slovinské scény, ale v!dy se najdou 
v#jimky, které se nakonec mnohdy zdají z historického pohledu zajímav$j%í 
ne! prot$!ovan# v#b$r ur'ité elity.  
Jedním z v#znamn#ch architekt(, kte"í vypadli z hledá'ku prvního ma-
pování galerie Dessa byl Toma' Kru#ec, jeho! raná tvorba se soust"edila 
do rodného kraje Trbovlje v okolí Celje. P(sobení mimo hlavní m$sto i po-
zornost médií mu umo!nilo soust"edit se na kvalitní práci bez ru%iv#ch 
element( mediálního sv$ta. Kru%ec nepl#tval síly na vydávání tiskov#ch 
zpráv, publikování sout$!ních projekt( a dal%ích aktivit, co! dnes mladí ar-
chitekti 'asto 'iní z pot"eby, aby se o nich v$d$lo. Pokud n$co zve"ejnil, 
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20) Ple&nik 2007. Lubla): arhitektov 
bilten 175/176, 12/2007, ro'. 37, s.14

19) In Anticipation - rozhovor  B.Vugy 
s J.Mayer H. DD19-Activators. Soul: 
Damdi, 2007, s.13 
Formula New Ljubljana – rozhovor 
J.Mayer H. S J.Sadarem a B.Vugou. 
DD 17 – Tendencies, Soul: Damdi, 
2006. s.6

21) V roce 2009 jim vy%lo samo-
statné 'íslo portugalského 'asopisu 
D’Arco 09: Bevk Perovi(/Arquitectos 
Anonimos
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pak to byly a! dokon'ené realizace, které byly "emesln$ dokonale zvlád-
nuté a p"ekvapovaly i po materiálové stránce. Kru%ec získal v roce 1997 
mo!nost u'it se od mistra regionální architektury od Petera Zumthora 
na univerzit$ ve %v#carském Mendrisio a následn$ po osmi letech stu-
dia architektury získal diplom v roce 1998 u profesora Ale%e Vodopivce na 
univerzit$ v Lublani, u n$ho! pak letech 1999-2009 p(sobil na %kole jako 
odborn# asistent. Co se t#ká poctivého architektonického "emesla, které 
nemá zapot"ebí p"icházet s módními v#st"elky, ale naopak p"iná%et kvalitní 
dlouhotrvající u!itek, pak si Kru%ec nemohl vybrat lep%ího mentora ne! 
profesora Vodopivce, kter# po'áte'ních studiích filosofie  promoval v roce 
1974 u profesora Edvarda Ravnikara a následn$ se sám v roce 1996 stal 
"ádn#m profesorem na fakult$ architektury univerzity v Lublani. Vodopivco-
va tvorba, která je ov$%ena "adou nejen domácích cen, nebyla nikdy p"íli% 
medializována, p"esto pozorní si jeho práce okam!it$ v%imnou a odborné 
publikum ji ocení tak, jak se to od n$j nau'il i jeho !ák Toma! Kru%ec. 
Z dal%ích p"íklad( lze zmínit ateliér Enota, kterou pomáhal zakládat hned 
po ukon'ení studia na lubla)ské univerzit$ v roce 1998 spole'n$ s Mila-
nem Tomacem a Deanem Lahem také Aljo%a Dekleva. Enota se rozhodla 
jít odli%n#m sm$rem  s ambicí vytvo"it otev"enou, sou'asnou a zárove) 
kritickou architektonickou praxi. Jejich hlavním zam$"ením je d(kladn# 
pr(zkum p"i navrhování !ivotního prost"edí, do n$ho! je za'len$no 
sou'asné sociální uspo"ádání, moderní technologie i um$ní.  Jejich kritick# 
postoj k architektonick#m sout$!ím má za následek, !e se jich prakticky 
neú'astní. K osvícen#m klient(m si hledají cestu sami. Za své návrhy u! 
sklidili mnohá ocen$ní. Pr(lomov#m by se dal pova!ovat rok 2006, kdy 
jejich ateliér získali v#znamnou Piranesiho cenu a za projekt hotelu So-
telia obdr!eli Ple'nikovu cenu a spolu se 'ty"iceti dal%ími evropsk#mi re-
alizacemi byl projekt prezentován na doprovodné v#stav$ a dostal se do 
katalogu Ceny Miese van der Rohe. T"i roky po vydání Sixpacku tento po-
tenciál objevil také Andrej Hrausky a na rozdíl od dvou ateliér( Sixpacku 
(Elastik a Maechtig Vrhunc), o kter#ch dnes není prakticky sly%et, v!dy s 
netrp$livostí o'ekává dal%í jejich realizaci, o ní! by mohl v médiích refero-
vat. Kritické sm#%lení Enoty o sou'asné slovinské scén$ nejlépe zastihuje 
rozhovor pro rakousk# server GAT22), !e podobn$ jako Joshua Ramus23) 
v$"í v t#movou práci a necht$jí, aby jako u v$t%iny sou'asn#ch slovin-
sk#ch ateliér( figurovalo jedno jméno (nebo v$t%inou dv$ jména), které 
by si pak p"ipisovalo úsp$ch celého t#mu. Jejich pracovní prost"edí není 
zalo!ené na kultu osobnosti, ale cht$jí, aby se u nich mohl ka!d# cítit b#t 
partnerem, vytvo"il si k projektu u!%í vztah a mohl podat co nejlep%í práci. 
Ateliér tak navenek vytvá"í uvoln$n# obraz (podobn$ jako "ada kreativních 
reklamních 'i IT firem) a podobn$ jako Kru%ec vidí poslání p"edev%ím 
v tvorb$ a sklízení cen, po"ádání p"edná%ek 'i ú'ast na spole'ensk#ch akcích 
vnímají jako doprovodn# a podru!n# efekt. V dne%ní dob$, kterou Hrausky 
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22) Rozhovor Enoty s Fabianem 
Wallmüllerem 16.5.2006 pro rakousk# 
portál www.gat.st

23) “Architektura není vytvá'ena 
jedinci. Geniální skica ... je m$tus. Ar-
chitektura je d%lána t$mem oddan$ch 
lidí, kte'í pracují spole&n%. Úsp%chy 
mají ve skute&nosti více do &in%ní s 
prost$m odhodláním ne# s genialitou.”
J.P.Ramus na konferenci TED Dallas v 
"íjnu 2009
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popisuje jako “kapitalistickou demokracii“ je architektonická tvorba hod-
nocena spí%e podpr(m$rn$ je nucena jejich tv(rce pracovat efektivn$, ale 
nikdy nedosáhne té perfekcionality, které architekt dosáhne, pokud má 
dostatek 'asu. Pokud se 'lov$k dr!í stejn$ logické zásady jako Enota, !e 
projekt by m$l b#t "ádn$ zaplacen, pak pochopíte jejich sporadickou ú'ast 
v architektonick#ch sout$!ích. Podobn$ pragmatick# p"ístup mají také 
k vizioná"sk#m projekt(m bez skute'ného klienta bez reálné mo!nosti 
vzniku. Sv$t v%ak pot"ebuje vize i ty, co je pak zhmot)ují a tou nad$jí by 
mohla b#t nejmlad%í generace slovinsk#ch architekt(.

3.7   Nová generace po ‘Sixpacku’
V osmdesát#ch letech mo!nosti publikace zt$!ovala nejen nedostupnost 
technologií, ale také cenzura politického z"ízení. V%ichni za!ili raketovou 
kariéru, která byla mo!ná jen v bou"liv#ch po'átcích 90. let. Tuto porevolu'ní 
atmosféru nep(jde ji! nikdy zopakovat. Nov$ nastupující generace m$la 
otev"ené hranice, mo!nosti vystudovat v zahrani'í a doma na n$ 'ekal 
nenasycen# trh, kter# m$l touhu stav$t. O to t$!%í to má pak sou'asná 
generace mlad#ch architekt(, kte"í jsou jen o trochu mlad%í ne! generace 
Sixpack, ale m$li tu sm(lu, !e po studiích u v$hlasn#ch profesor( okolo 
'asopisu AB se najednou ocitli uprost"ed obsazeného trhu. Aby se mladá 
generace mohla uchytil, za'ala vyu!ívat zcela nové zp(soby strategie. 
Za jejich úsp$chy lze hledat také nenákladnou elektronickou propagaci a 
vyu!ívání moderních technologií. Zatímco po celé 20. století bylo patrné, jak 
se ve slovinské tvorb$ mísí alpsk# a st"edomo"sk# duch. Zatímco vzd$lání 
nabyli v b#valém hlavním m$st$ Rakousko-Uherské monarchie, tak r(zné 
podoby !ivota jim nabídla blízkost Balkánu s Itálií. S p"íchodem globalizace 
se nová generace vzd$lávala v Holandsku, Anglii a USA, co! jim je%t$ více 
roz%í"ilo obzory a zárove) set"elo ur'ité rozpoznávací regionální nuance. Na 
druhou stranu 'ím více a odli%n$j%ích kultur máte mo!nost poznat, pak by 
vám m$lo pomoct lépe pochopit va%i vlastní spole'nost.
Zástupcem úsp$%né mladé generace je Polona Filipi', která po studiu 
na Berlage Institute zalo!ila spole'n$ s Peterem .enkem (s pracovní-
mi zku%enostmi za SVA) ateliér Stratum s realizacemi zasluhujícími si 
mezinárodní pozornost. Lubla)ské dvojici Rok Jereb s Bla!em Budjou, 
zástupc(m nejmlad%í generace narozené po roce 1980, pomohlo vít$zství 
v sout$!i na sportovní halu Stopi'e opustit kancelá" Ravnikar Potokar a 
zalo!it si vlastní architektonick# ateliér, o n$m! je%t$ v budoucnu mno-
hokrát usly%íme. 
Dne%ní atmosféru v oblasti propagace architektury dob"e vystihl Arjen 
Ossterma v p"edmluv$ Volume #28: Internet of Things24), !e p"ed dv$ma 
desetiletími pozornost médii získávaly 'erstv$ dokon'ené stavby, tak o 
desetiletí pozd$ji se na stránky 'asopis( dostaly i vít$zné sout$!ní práce 
a dnes jsme zahlceni v%emo!n#mi projekty, které se nijak neuchytily, ale 
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24) OOSTERMAN A. Correlation 
Designing. Amsterdam: Volume 28, 
Internet of Things, 2011#2. s.2
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nekone'n# prostor internetu je umo!)uje zve"ejnit. Zatímco d"íve bylo 
zapot"ebí kontaktovat "adu prost"edník( (%éfredaktor, galerista, noviná",...) 
a investovat nemalé finan'ní zdroje, tak dnes lze dát v$d$t o své tvorb$ 
prost"ednictvím internetu tém$" zadarmo nebo vás to stojí jen investovat 
dostatek trp$livosti a 'asu.

4.   V"voj architektury na p#íb$zích %ivot! arch. osobností
P"esné datování období vzniku nového stavebního slohu nikdy není lehkou 
zále!itostí. Slovinsko v%ak nebude tím p"ípadem, pon$vad! kv(li ni'ivému 
zem$t"esení, které v 14. dubna 1895 Lubla) postihlo, lze start nové etapy 
ve slovinsk#ch d$jinách datovat zcela p"esn$. Za zakladatele slovinské ar-
chitektury lze pova!ovat Makse Fabianiho, kterého do funkce m$stského 
architekta z Vídn$ p"izval tehdej%í starosta Lublan$ Ivan Hribar, a pozd$ji 
také Jo!e Ple'nika, kter# spole'n$ s tehdej%ím "editelem stavebního ú"adu 
Matko Prelov%kem utvá"eli novou podobu m$sta. D$sivé ne%t$stí tak dalo 
vzniknout "ad$ nov#ch staveb. Za patnáct let po zem$t"esní vzniklo 436 
nov#ch budov, stovky dal%ích staveb byly zrekonstruovány a zmoderni-
zovány v secesním a posléze národním duchu. Podobn$ jako p"esné dato-
vání vzniku moderní architektury lze ve Slovinsku sledovat také kontinuální 
linii generací navazujících na své p"edky. Jedním z rys( slovinské archi-
tektonické scény je jeho mal# trh. Svázaná scéna p"íli% neumo!)uje vznik 
dal%ích proud(. Úzk# okruh architekt( zap"í'i)uje p"ebírání pomyslného 
!ezla !ák( po sv#ch profesorech. Díky tomu v%ak lze sestavit ze !ivotopis( 
nejv#znamn$j%ích osobností, které ovlivnily slovinskou architekturu tém$" 
tém$" navazující linii od samotn#ch po'átk( a! dodne%ka. P"ed hlub%ím roz-
borem samotn#ch slovinsk#ch architekt(, je t"eba se zmínit osobu, která 
siln$ ovlivnila zrod moderny v celé st"ední Evrop$, a tou byl Otto Wagner.
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4.1   Otto Wagner 
P"esto!e zrod moderní slovinské architektury se datuje a! po ni'ivém 
zem$t"esení v roce 1895 a pozváním Makse Fabianiho do Lublan$, je 
t"eba zmínit jméno víde)ského architekta Otto Wagnera, pod jeho! vlivem 
byli v%ichni t"i zakladatelé slovinského národního stylu. Maks Fabiani byl 
Wagner(v spolupracovník, Jo!e Ple'nik byl Wagnerov#m !ákem na Aka-
demii a Ivan Vurnik, t"eba!e studoval na víde)ské Technice, byl i on siln$ 
ovlivn$n spolkem Secession25), jeho! byl Wagner 'lenem. 
Otto Wagner tvo"il základov# pilí", na n$m! stav$li v%ichni v#znamní ar-
chitekti po roce 1900. Narodil 13. 'ervence 1841 v Penzingu u Vídn$ do 
dob"e situované rodiny dvorního notá"e. T"eba!e mu otec v p$ti letech 

Kontinuální linie architektonick#ch ge-
nerací ovliv)ujících slovinskou scénu.

Petr .mídek | Sou'asná slovinská architektura

25) Sdru!ení víde)sk#ch um$lc( 
Secession zalo!ili 3.4.1897 G.Klimt, 
K.Moser, J.Hoffmann, J.M.Olbrich a 
dal%í. Wagner, nejv#zna'nej%í osoba 
víde)ské arch, scény, byl genera'n$ 
star%í a ke sdru!ení se p"ipojil a! 1899.



zem"el, jeho matka mu zabezpe'ila nejlep%í mo!né vzd$lání na katolickém 
gymnázium ve Vídní, a kdy! pak vid$la, !e nep(jde jako otec do státních 
slu!eb, vybral si pro dal%í studium Královskou akademii v Berlín$, kde se 
m$l mo!nost na vlastní o'i seznámit s dílem Karla Friedricha Schinkela, 
z n$ho! také p"i své po'áte'ní tvorb$ také 'asto citoval. Po 'ty"ech letech 
stráven#ch v Berlín$ pak ode%el na víde)skou polytechniku poté a! do roku 
1963 studoval na víde)ské Akademii u dvojice p"edních architekt( Eduarda 
van der Nüll a Augusta Siccard von Siccardsburg, kte"í byli autory v své 
dob$ revolu'ní stavby víde)ské opery a m.j. také u'iteli 'eského architekta 
Josefa Zítka26). 
V roce 1864 si ve Vídni otev"el sv(j vlastní ateliér a v tém!e roce se 
zú'astnil první sout$!e na berlínsk# dóm, kter# se velmi podobal kostelu 
Karla Boromejského ve Vídni. Na základ$ t$chto v#sledk( byl p"izván do 
druhého kola, kde p"edstavil zcela odli%n# projekt s perforovanou klecí v 
neobarokním duchu namísto obvyklé kupole, co! o t"icet let pozd$ji mohlo 
inspirovat J.M.Olbricha p"i navrhování v#stavního pavilonu Secession. Wag-
ner se pak neúsp$%n$ zú'astnil dal%ích sout$!í jako byl nap"íklad Kursalon 
ve Vídni. V%em v#kres(m byl spole'n# dokonal# zp(sob kresby. *il# ruch 
na perspektivách pln#ch detail( a jakoby ji! ‘pou!ívan#’ návrh m$l Wag-
ner odpozorovan# od Schinkela, kter# krom$ dokonal#ch kreseb bravurn$ 
také zvládal krajinomalbu. Po historizujících návrzích vily Epstein v Bade-
nu (1867), budape%&ské synagoze na Rumbachov$ ulici (1873) a domu na 
Schottenring 23 (1878) se v roce 1886 dostal k projektu vlastního domu 
v dne%ní víde)ské 'tvrti Hütteldorf, kde  naplno vyzn$ly klasicizující prvky 
nacházející zdroj inspirace v Schinkelov$ letohrádku v Cottbusu, Charlot-
tenburrgu i berlínském Altes Museum. 
Pozoruhodnou paralelou byl víde)sk# malí" Hans Makart, kterého s Wag-
nerem spojovala sb$ratelská vá%e), co! se naplno projevovalo v jejich 
ateliérech. Wagner vyz#val svoje studenty na Akademii, aby si budovali 
svoje vlastní um$lecké sbírky a vytvá"eli si tak vkus a jasn# názor. Tento 
p"ístup byl rovn$! blízk# Ple'nikovi, jeho poko"e k historickému odkazu 
a jak p"istupoval k p"edm$t(m nalezen#m na staveni%tích b$hem v#ko-
pov#ch prací27).
Otto Wagner nastoupil na víde)skou Akademii v roce 1894 na místo po 
zesnulém baronovi Karlu von Hasenauerovi, kter# byl spole'n$ s Gottfrie-
dem Semperem m.j. autorem Burgtheateru, Kunsthistorische a Naturhis-
torische Museum na víde)ské Ringstrasse. Wagner p"ijal profesuru velmi 
zodpov$dn$ a za'al se studovat teoriím práv$ zmi)ovaného Gottfrieda 
Sempera, kter# ve svém prvním svazku knihy “Der Stil in den technischen 
und tektonischen Künsten“ z roku 1861 v$noval úvodní kapitolu textilnímu 
um$ní. Semperovy teorie, je! tehdy ovlivnily mnohé evropské architekty, 
poukazují na to, !e konstrukci nemusí tvo"it pouze tektonické kladení vrstev 
na sebe, ale m(!e b#t chápána také jako stan, na jeho! kostru se zav$sí 
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26) Nejen autora pra!ského Národ-
ního divadla a Rudolfina, ale také 
v#znamného profesora na Zemském 
polytechnickém ústavu.

K.F.Schinkel: Pavilon v zámeckém 
parku Charlottenburg, Berlín 1824-25

O.Wagner: Vila Wagner I, Hütteldorf u 
Vídn$, 1886-88

27) V Ple'nikov$ lubla)ském ateliéru 
je k vid$ní spousta fragment( vyko-
pan#ch a nalezen#ch na staveni%tích. 
Z antick#ch kanaliza'ních trubek je 
zde nap". vystav$n sloup a podobné 
historické nálezy lze spat"it v%ude po 
zahrad$.
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koberce, co! bylo p"edznamenání Chicagské %koly28). Semper usiloval 
o harmonické slou'ení ú'elu, formy, materiálu a konstrukce do jediného 
styl. Byl v%ak také toho názoru, !e materiály se musí pou!ívat tak, aby 
z(staly samy sebou. Zde se s Wagner se Semperem názorov$ rozchází. 
Zatímco Wagner navrhl pro Po%tovní spo"itelnu ve Vídni vlastních nábytek, 
kter# pro n$j zhotovovaly firmy J.&J. Kohn a Thonet, tak Semper Thonet-
ovu techniku oh#bání d"eva odsuzoval, proto!e se d"evem bylo podle n$j 
nepravdiv$ zacházeno jako s kovem. 
Wagner u student( nebudoval jen siln# vztah k um$ní, ale na p"íkladech 
sv#ch realizovan#ch dom( otevíral nové pohledy na zp(sob stav$ní. 
Kompletn$ prosklená spodní dv$ patra Ankerhaus na ulici Graben 
p"edpov$d$lo sm$"ování architektury následujících desetiletí. Zatímco 
doposud bylo zvykem hmotu stavby sm$rem vzh(ru postupn$ odleh'ovat, 
zde jsou spodní patra prosklená v#lohami a horní podla!í jsou a! po st"e%ní 
"ímsu konstantní. Netradi'ní byla také kachli'ková fasáda domu Majolika-
haus29) (1899) na víde)ském Naschmarktu. Z(staly v%ak na ní bujné or-
ganické motivy a sv$%ené kovové girlandy dávaly tu%it, !e je to necel# rok, 
kdy Olbrich dokon'il pavilon Secessionu. Wagnera v tomto ohledu p"ekonal 
jeho spolupracovník Maks Fabiani, jeho! fasáda domu Portois & Fix (1900) 
na Ungarnstrasse ze !lutozelen#ch 'tvercov#ch dla!dic se ji! omezila na 
abstraktní obrazce a zdobnost byla omezena na minimum. Wagnerova 
odpov$- p"i%la ji! v roce 1902, kdy na fasádu novinového vydavatelství die 
Zeit pou!il opakní 'erné sklo a hliník. U!ití progresivní materiál( m$lo sym-
bolizovat pokrokovost klienta. Sou'asn$ se z Wagnerova rukopisu za'aly 
vytráce florální motivy ve prosp$ch geometrick#ch obrazc(.
Revoluce se v%ak neodehrávala jen na Wagnerov#ch fasádách, jim! chyb$lo 
klasické horizontální 'len$ní, ale také ve vnit"ních dispozicích a vybavení. 
Toalety a koupelny p"ímo v bytech byly a konci 80. let 19. století vzácnou 
v#jimkou. 
Wagner nebyl pouze architekt a pedagog, ale také schopn# developer, 
kter# své domy sám stav$l a poté rozprodával po jednotliv#ch bytech. V ro-
hovém dom$ na Linke Wienzeile 38 v sousedství Majolikahaus m$l Wagner 
jeden ze sv#ch mládeneck#ch byt( se dv$ma pokoji a velkou koupelnou, 
s dominantní sklen$nou vanou, která se dostala a! na pa"í!skou v#stavu a 
do v#jime'n$ pochvalného novinového 'lánku Adolfa Loose.
Projektem Po%tovní spo"itelny Wagner usiloval naplnit sv(j sen postavit 
podobn$ jako jeho u'itelé a velké vzory n$jakou budovu na víde)ské Ring-
strasse. Progresivn$ se rozvíjející instituce, kterou pomáhal v roce 1883 
zalo!it kontroverzní n$meck# ekonom Georg Coch, se m$la stát alterna-
tivou pro drobné st"adatele. Prostory dominikánského klá%tera, kam se 
po pár letech existence spo"itelna p"est$hovala, p"estaly brzy dosta'ovat, 
a proto se v roce 1897 uskute'nila první sout$! na pozemek v blízkosti 
Ringstrasse. Teprva a! z druhého kola uspo"ádaného v roce 1903 vze%el 
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O.Wagner: Rakouská po%tovní 
spo"itelna, Víde) 1904-06, 1910-12

28) Sdru!ení amer. architekt( kolem 
L.H.Sullivana 'inn#ch v letech 1883-
93 po rozsáhlém po!áru Chicaga. 
Hlavním jejich p"ínosem bylo zavedení 
skeletového systému umo!n)ujícího 
rozvoj mrakodrap(.

O.Wagner: Majolikahaus na Nash-
marktu, Víde) 1899

29) První varianta Zacherlova domu,  
kterou Jo!e Ple'nika navrhoval ve 
je%t$ ve Wagnerov$ ateliéru, se 
nápadn$ podobala Majolikahaus. 
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vít$z, kter# se v následujících dvou etapách zrealizoval. Na fasádách byly 
vypu%t$ny klasické architektonické prvky. Na atice jsou umíst$ny sochy 
Othomara Schimkowitze, kter# byl autorem busty na Schrollov$ pomníku 
(1901) u Broumova od Jo!e Ple'nika Ple'nikova. Kompletn$ prosklená cen-
trální hala s luxferovou podlahou a hliníkov#mi v#duchy vzduchotechniky 
byly na svou dobu té! nevídané po'iny. Jedním z d(vod(, pro' se klient ro-
zhodl pro Wagnerovu architekturu, byla také rychlost a nízké náklady. Hliník 
byl tehdy velice drah# materiál a tak, aby u%et"ilo, obalovaly jím p"ipravené 
prvky ze d"eva a kov(.
Na sklonku !ivota se Wagner dostával ke stále v$t%ím zakázkám urbanis-
tického a in!en#rského rázu pro víde)ské m$stské dráhy. Z vít$zného 
návrhu areálu Am Steinhof pro du%evn$ nemocné s desítkami pavilon( 
se nakonec v roce 1907 postavil jen kostel, kter# je ryzím zhmotn$ním 
Semperov#ch my%lenek. Vedle zám$ru dokonalého spojení koule a krych-
le stál rovn$! praktick# pohled na zadání. Urbanistická teorie z roku 1911 
p"edstavující podobu moderního velkom$sta vychází z haussmannovské 
Pa"í!e. Wagner sám nev$"il v realizaci tak velkého zám$ru, ale byl to velk# 
po'in, kter# oslovil jeho studenty na Akademii v 'ele Jo!e Ple'nikem, kter# 
po návratu do Lublan$ spole'n$ s tehdej%ím "editelem stavebního ú"adu 
Matko Prelov%kem vytvo"il novou podobu m$sta30). Stroh#m návrhem své 
druhé vily do Hütteldorfu pak Wagner definitivn$ uzav"el kapitolu Sece-
ssionu, kam kdysi v roce 1899 vstupoval. 
Dal%í oblastí, na kterou Wagner p"enesl moderní architekturu byly 
vodohospodá"ské stavby. Nussdorfsk# jez (1898) s dvojicí bronzov#ch 
lv( od Rudolfa Weyra odhodlan$ hledícími k severu proti toku Dunaje 
má daleko blí!e k pomníku ne! technicistní stavb$. Podobn$ se zacho-
val Ple'nik v roce 1939 p"i stavb$ jezu na "ece Ljubljanici, kdy na tuto 
in!en#rskou stavbu na severov#chodním okraji Lublan$ vybudoval mo-
hutné pylony s p"edstupujícími dórsk#mi sloupy s ionsk#mi hlavicemi a 
etrusk#mimaskami obli'ej( hledícími po proudu "eky. Wagnerovo zdymad-
lo Kaiserbad (1908), které bylo sou'ásti regulace dunajského kanálu, sv#mi 
fasádními motivy znázor)ujícími vlny "eky dokonce p"edznamenává prvky 
postmodernismu. Otto Wagner zem"el 11. dubna 1918 ve Vídni na následky 
zran$ní v 1. sv$tové válce. Jeho syn Otto byl rovn$! architektem a p(sobil 
p"edev%ím v Belgii.

4.2   Maks Fabiani
Narodil se jako jedenácté ze 'trnácti d$tí do notá"ské rodiny ve vesnici Ko-
bdilj nedaleko .tanejl v regionu Kras. Jeho matka pocházela z tyrolské aris-
tokratické rodiny z Terstu. Vyr(stal v kosmopolitním prost"edí, kde se mlu-
vilo t"emi jazyky (italsky, slovinsky a n$mecky). Po studiích na n$meckém 
reálném gymnáziu v Lublani ode%el do Vídn$, kde v letech 1883-89 studo-
val u profesora Karla Königa na Vysoké technické %kole. 
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Otto Wagner: Kostel Am Steinhof, 
Víde) 1903-07

Otto Wagner: Neussdorfsk# jez na 
Dunaji, Víde) 1898

30) Ple'nik p"evzal sout$!ní návrh 
M.Fabianiho z roku 1895, kter# dále 
vylep%oval a dopl)oval.
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Po úsp$%ném zakon'ení získal cestovní stipendium, které mu umo!nil po-
b#vat t"i roky (1892-94) v 0ecku, Itálii, N$mecku, Francii, Belgii a Anglii. Po 
návratu z cest pracoval na pozvání profesora Otto Wagnera dva roky (1894-
96) v jeho víde)ském ateliéru, kde se podílel na projektech m$stské dráhy. 
Po této praxi se stal v roce 1896 asistentem u profesora Karla Königa na 
víde)ské Technické vysoké %kole, kde se v roce 1902 stal jedním z prvních 
absolvent( tam$j%ího doktorského studia. V období 1896-1917 p(sobil ve 
Vídni jako samostatn# architekt. V roce 1903 se p"ipojil ke svému b#valému 
za zam$stnavatelem Otto Wagnerem se stal 'lenem víde)ského spolku 
Secession v jeho doznívajícím období. Jedním z jeho v$t%ích projekt( byl 
urbanistick# projekt p"estavby Lublan$ t$!ce poni'ené zem$t"esením v 
roce 1895. V sout$!i se prosadil proti historizujícímu návrhu Camillo Site 
a m$stská rada Fabianiho jmenovala hlavním m$stsk#m architektem. 
Za podpory tehdej%ího starosty Ivana Hribara realizoval v Lublani n$kolik 
v#znamn#ch budova. Blízk# vztah se stranou slovinsk#ch nacionalist( 
mu otev"el cestu k Národním dom( v dne%ní italské Gorici (1903) a Ter-
stu (1904). V období 1910-17 p(sobil jako profesor ornamentalistiky a in-
teriérového dekoru na víde)ské technice, kde vychoval celou generaci rak-
ousk#ch architekt( Josefa Franka, Oskara Strnada, Oskara Wlacha a dal%í. 
V letech 1915-18 absolvoval vojenskou slu!bu a po skon'ení první sv$tové 
války byl vedoucím kancelá"e na obnovu Gorice (1917-22). Jeho urbanis-
tické zásady spojené s modernistick#mi metodami jsou nejlépe patrné na 
projektech Lublan$ a území Gorice, kde stanovil zásady budoucího rozvoje 
pro 80 vesnic poni'en#ch b$hem 1. sv$tové války, aby i nadále z(staly 
zachovány jejich estetické hodnoty. Podle n$j se zdrav# organismus m$st 
opíral o ve"ejné budovy (kostel, %kola, hospoda a park) podpo"en# dob"e 
fungující komunika'ní sítí.
V roce 1919 ho Ivan Vurnik, jeden z jeho víde)sk#ch !ák(, pozval do Lublan$ 
vyu'ovat architekturu na nov$ zalo!ené univerzit$, co! Fabiani odmítl a 
následn$ p"esunul svoji architektonickou praxi do Gorice, kde setrval a! 
do konce !ivota. V letech 1924-27 vyu'oval na gymnáziu v Gorici d$jiny 
um$ní. Koncem roku 1935 byl zvolen za národní fa%istickou stranu sta-
rostou v rodném Kobdilj, kde setrval a! do konce druhé sv$tové války. 
Následné p"esuny hranic zp(sobily, !e Gorica p"ipadla Itálii, kde Fabiani 
strávil zbytek !ivota. 
Fabiani spole'n$ s Cirilem Metodem Kochem p"inesl do Lublan$ styl 
víde)ské secese. Mezi jeho nejznám$j%í realizace pat"í palác Mladika 
(1896), Hribar(v d(m (1903) a p"estavba Pre%erenova nám$stí s po-
mníkem (1905).

4.3   Ivan Vurnik
Ivan Vurnik se narodil 1. 'ervna 1884 v Radovljic na severu Slovinska 
do zámo!né kamenické rodiny, která mu umo!nila po studiích v Kranji a 
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M.Fabiani: Palác Mladika, Lubla) 1896

M.Fabiani: Národní d(m v Terstu, 1904 

Vít$zn# urbanistick# plán poslkého 
m$sta Bielsko (1898).

M.Fabiani: Hribar(v d(m, Lubla) 1903
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Lublani nastoupit v roce 1907 na Technickou univerzitu ve Vídni, kde v roce 
1912 diplomoval u prof. Karla Mayredera. Za dobré studijní v#sledky získal 
n$kolikam$sí'ní cestovní stipendium do Itálie. Po návratu získal nabídku 
pracovat u víde)ského architekta Ludwiga Baumanna. Zárove) v%ak praco-
val na vlastních zakázkách ve Slovinsku. Vurnik byl ovlivn$n p"edev%ím se-
cesní tvorbou svého u'itele prof. Makse Fabianiho z víde)ské Techniky31). 
Na podzim roku 1913 se o!enil s víde)skou impresionistickou malí"kou 
Helenou Kotter. V roce 1919 se pár p"est$hoval zp$t do Lublan$, kde se 
Vurnik pokou%el zalo!it a specifikovat slovinsk# národní sloh, kombinující v 
sob$ prvky estetiky a ornamentalismu. K tomu mu m$ly poslou!it tradi'ní 
venkovské motivy a z'ásti secesní prvky. Jednou z hlavních staveb tzv. 
‘Národního slohu’ byla pestrobarevná budova Kooperativní banky z roku 
1922. Pozd$j%í stavba sportovního sdru!ení Sokol z roku 1926 ji! v sob$ 
obsahuje jednodu%%í a archai't$j%í prvky. Podobné objekty realizoval je%t$ 
v Golniku a dal%í v Kranji, ale byly  b$hem druhé sv$tové války poni'eny. 
Koncem 20. let Vurnik opustil my%lenky národního slohu a shlédl se 'ist#ch 
formách funkcionalistické architektury. V roce 1919 stál Vurnik u zalo!ení 
Ústavu architektury na Technické fakult$ univerzity v Lublani. Na konci 
20. let se mu poda"ilo p"esv$d'it Jo!e Ple'nika, aby zde za'al jako profe-
sor u'it. Mezi ob$ma se v%ak vznikla "evnivost. Domníval se, !e Ple'nik 
ovliv)oval okruhy konzervativních politik(, aby bránili v realizaci jeho funk-
cionalistick#ch projekt(. Dal%ím d(vodem k nep"átelství mezi ob$ma ar-
chitekty %lo mo!ná odvodit od jejich odli%ného politického p"esv$d'ení. 
Zatímco Ple'nik byl spí%e konzervativní a vroucí "ímsk# katolík, tak Vurnik 
byl p"es své vyznání také pokrokov#m národním liberálem. Po roce 1925 
se v$noval hlavn$ v#uce. A! do konce !ivota se v$noval architektonické a 
urbanistické tvorb$, ale jeho projekty z(stávaly jen na papí"e. Mezi jedn$mi 
z mála realizovan#ch projekt( je funkcionalistick# bazén a hotel v Radovljica. 
Mén$ znám#m, ale p"ece jen d(le!it#m projektem jsou jeho d$lnické dom-
ky v Mariboru, kde Vurnik p"edlo!il vizi jednoduchého a utilitárního zp(sobu 
!ivota. V roce 1965 mu byla katolickou církví nabídnuta rekonstrukce kostel 
svatého Vida v Brezje. Ve sv#ch úpravách nejv$t%ího slovinského poutního 
kostela s v#znamn#mi ostatky musel zohled)ovat návrhy (svého d"ív$j%ího 
souputníka) Jo!e Ple'nika z 30. letech. Vurnik, kter# navrhl barevnou mo-
zaiku a dodal tak oltá"i v#sadn$j%í postavení (v roce 2008 navázala Maru%a 
Zorec)32), se v této vrcholné práci vrátil zp$t k ‘národnímu slohu’, kter# ve 
20. letech p(vodn$ zavrhl. Ivan Vurnik je spole'n$ s Maksem Fabianim a 
Jo!e Ple'nikem pova!ován za otce moderní slovinské architektury.

4.4   Jo'e Ple$nik
P(lstoletí od úmrtí Jo!e Ple'nika se ji! zapomn$lo na v%echen posm$ch 
a kritiku, kterou musel Ple'nik za svoje neoblomné postoje sklízet a 
sou'asná spole'nost si ho idealizuje natolik do polohy národního hrdiny 
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Ivan Vurnik: Dru!stevní obchodní 
zálo!na, Lubla) 1921-22

Ivan Vurnik: Sokolsk# d(m s t$locvi'-
nou, Lubla) 1923-26

31) Vurnik vyzval Fabianiho v 
roce 1919, aby p"i%el u'it na nov$ 
zalo!enou %kolu, ale jeho v#zvu 
vysly%el a! Ple'nik o dva roky pozd$ji.

32) *EFERIN, P. Square and the Open-
air Altar in Brezje. A10 #24, 11-12/2008
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natolik, !e mu byl krom$ portrét( na bankovkách (po p"ejití na spole'nou 
evropskou m$nu je Ple'nik(v projekt na deseticentové minci) v$nován 
nespo'et 'lánk(, knih, televizních po"ad( a navíc se za'aly zázra'n$ ob-
jevovat dal%í dosud neznámé realizace a projekty. To v%e dosp$lo a! v situ-
aci, !e by m$l b#t prohlá%en za svatého, a kdy! tento nápad nepro%el, tak 
byl alespo) pasován na ‘nejv%t"ího slovinského architekta v"ech dob’33). 
Historici si dones lámou hlavy nad jeho izolované tvorby s vlastním v#kla-
dem neo-klasicismu. Ple'nikovy stavby si pro%ly od po'áte'ního nepocho-
pení, p"es období pokryteckého zamítnutí, nesm$lého odhalování a! po 
dne%ní adoraci. P"esto v%echno je Ple'nik(v odkaz stejn$ aktuální jako 
v dob$ svého vzniku 'i p"i zrodu nové generace slovinsk#ch architekt( 80. 
letech. Nejde o to kopírovat jeho tvorbu po formální stránce, co! se na%t$stí 
nepoda"ilo !ádnému z "ad jeho mezivále'n#ch student(, ale spí%e násle-
dovat Ple'nikovo sm#%lení, morální zásady a ty pak uplat)ovat ve sv#ch ar-
chitektonick#ch dovednostech. Nau'it se jeho umu spojování, za'le)ování, 
chápání prostoru mezi budovami a p"edev%ím kladení d(razu na dokonalé 
"emeslné zpracování poctiv#ch materiál(. 
Ple'nik se narodil v Lublani do truhlá"ské rodiny, a p"esto!e mu u'ení 
p"íli% ne%lo34), získal díky své kreslí"ské zru'nosti stipendium, aby se mohl 
vyu'it truhlá"em ve .t#rském Hradci. Jeho star%í bratr Janez pozd$ji za-
vedl ve Slovinsku anatomii a prosekturu a z druhého bratra Andreje se stal 
katolick# kn$z. B$hem studií v Hradci mu zem"el otec. Josip byl v%ak v té 
dob$ p"íli% mlad# na p"evzetí rodinné firmy. Jeden ze star%ích spolu!ák( 
ho vzal do víde)ské truhlá"ské firmy projektující nábytek pro císa"sk# dv(r. 
Po shlédnutí v#stavy Wagnerov#ch kreseb v Künstlerhausu sebral mlad# 
Ple'nik odvahu a p"ihlásil se ke studiu na Akademii v#tvarn#ch um$ní, 
kde se po t"ech letech vypracoval z nikoho mezi nejlep%í Wagnerovy !áky. 
Na víde)ské Akademii se také zrodilo dlouholeté p"átelství mezi Ple'nikem 
a Janem Kot$rou. Jako své !ivotní krédo si Ple'nik vzal Semperovu teo-
rii, která mu byla v%típena Wagnerem, ale on si vylo!il po svém. Velice 
zjednodu%en$ by se dalo pou'ení shrnout, !e kdy! nevíte jak dál, tak je 
dobré vrátit se zpátky a za'ít znovu. Po %kole se ve Wagnerov$ architek-
tonické kancelá"i podílel na projektech víde)ské dráhy a dal%ích projektech. 
Na jeho dokonal#ch kresbách se namísto velkom$stské stafá!e objevovaly 
venkovské motivy. V roce 1898 získal (rok po Kot$rovi) 0ímskou cenu, která 
mu poslou!ila k cestám po Itálii. Kdy! mu Wagner psal, aby u! ukon'il sv(j 
pobyt v Itálii a jel se podívat také na moderní architekturu do Belgie a okol-
ních zemí, tak mu Ple'nik odpov$d$l, !e si v Itálii vysta'í s historick#mi 
stavbami. Ple'nik se pokou%el od svého u'itele odpoutat. Secesní tvorba 
J.M.Olbricha p"itahovala Ple'nika natolik, !e se v roce 1901 stal 'lenem 
Secessionu a setrval zde a! do jejího rozpadu. V tomto duchu navrhoval 
nábytek, ale nem$l rád oh#bané d"evo, jak to úsp$%n$ prosazovala firma 
Thonet. Adaptací Weidmannova domu, kde je cítit a! p"íli% velk# italsk# vliv, 
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34) Detaily z Ple'nikova !ivota 'erpány 
z p"edná%ky Damjana Prelov%ka 
3.6.2009 ve stra%nické Trmalov$ vile.

33) DE.MAN M. Ple'nik’s relevance. 
Lubla): AB arhitektov bilten 175/176, 
12/2007, ro'.37, s.2
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Wagnera p"íli% nepot$%il a 'istá fasáda Zacherlova domu u! dokonce nevy-
padá jako projekt od Wagnerova !áka. Na kamenn# obklad byl pou!it gra-
nit z císa"ského lomu v blízkosti Bene%ova a na socha"skou v#zdobu byla 
p"izván 'esko-n$meck# Franz Metzner35). Kladn# p"ístup k *echám se m$l 
v následujících desetiletích je%t$ více prohlubovat. V jeho projektech byla 
zárove) cítit inspirace z jeho rodného m$sta. Trojúhelníkov# p(dorys fon-
tány Karla Boromejského (1906-09) ve víde)ském t"etím okrsku viditeln$ 
vychází z barokní Robovy fontány p"ed lubla)skou radnicí. Kostel sv. Ducha 
ve Vídni (1910-13) m$l mít p(vodn$ detaily s egyptsk#mi motivy. Pou!itá 
technika betonu odlévaného do d"ev$ného bedn$ní v%ak transformova-
la kulaté sloupy do hranat#ch tvar( s dórsk#mi detaily. Prostorová kon-
cepce hlavní lod$ v%ak vychází z ideálu staroslovanské k"es&anské baziliky. 
Situování kostela blízko d$lnické kolonie se také promítlo v "e%ení detail( 
vycházejících ze sv$tského prost"edí (ozubené kolo). Podle ost"e "ezan#ch 
hlavic betonov#ch sloup( v krypt$ kostela by %lo Ple'nika pova!ovat za 
otce 'eského kubismu, ten v%ak tvo"il bez jakékoliv vazeb ne 'eskou scénu 
nebo Picassa.
V roce 1910 p"e%el Jan Kot$ra z um$leckopr(myslové %koly na AVU a Ple'nik 
po n$m toto uvoln$né profesorské místo p"evzal. Tím za'ala jeho kariéra 
v *echách, která trvala tém$" 'tvrt století a vyvrcholila v roce 1920, kdy byl 
vládou *SR ustanoven architektem Pra!ského hradu. Ple'nik(v celo!ivotní 
obdiv k Semperovi lze vysledovat také z ka%ny ve Lví síni v p"ízemí Ji!ního 
k"ídla Hradu (1923-24), kde pou!il star%í barokní pískovcovou lví hlavu, 
kterou osadil na jednoduch# pískovcov# kvádr s nápisem Semper, co! lat-
insky znamená nav!dy nebo lze také chápat jako poctu n$meckému archi-
tektu Gottfriedu Semperovi36). Pod chrli'em na noze umíst$na nová !ulová 
mísa, která má na sob$ vytesána ucha a textilní motivy. Pro Sempera m$lo 
velk# v#znam u!ité um$ní jako nap". keramika a textil. Ple'nik od Sempera 
p"evzal i dal%í my%lenky: „Kdy# architektura ztratí sv)j smysl, tak se musí 
vrátit na za&átek. Ne klasika, ale archaika.“ Dal%ím Ple'nikov#m velk#m 
vzorem byl K.F.Schinkel. Jeho !ulová mísa v Rajské zahrad$ (1923-25) má 
jasn# p"edobraz v ka%n$ p"ed Schinkelov#m Altes Museum v Berlín$. Mezi 
dal%í inspira'ní zdroje lze rovn$! za"adit velké egyptské objevy. Nález Tutan-
chamonovy hrobky Ple'nika vedl k variacím na téma %akalí hlavy. Návrhy 
pro Pra!sk# hrad zárove) vycházely p"ímo z místa. Ple'nik pou!íval detaily 
a technologie, které se na míst$ ji! nalézaly. Zlat# salón (1924) se vá!e 
na 'eskou tradici s k"í!ovou kaplí na Karl%tejn$. 
Ple'nik vnímal antick# 0ím jako slovinské lidové um$ní a velice dob"e chápal 
zp(soby navrhování Etrusk(. P"esto!e Ple'nik málo cestoval, zavítal v roce 
1927 na aténskou Akropoli. Po návratu stvo"il jeden z nejimpozantn$j%ích 
prostor( na Pra!ském hrad$ – Sloupovou sí) mezi 1. a 2. nádvo"ím (1927-
30) s n#tovan#m oblo!ení strop( z m$d$ného plechu p"ipomínajícího 
se%ívanou látku. Dal%ím velk#m zásahem do historické struktury Hradu 
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Jo!e Ple'nik: Kostel svatého Ducha, 
Víde) 1910-13

35) V%erubsk# rodák Franti%ek 
Metzner, kter# v dob$ vzniku Zacher-
lova domu vyu'oval jako profesor na 
víde)ské Um$leckopr(myslové %kole.

Jo!e Ple'nik: Zacherl(v d(m, Víde) 
1903-05

36) Gottfried Semper (29.11.1803 
- 15.5.1879) n$meck# architekt, 
v#znamn# teoretik, klí'ová postava 
evropské novorenesance a profesor 
ETH v Curychu.

Jo!e Ple'nik: Mísa z Mrákotínské 
!uly v Rajské zahrad$, Praha 1923-25 
(pr(m$r 4,3m, v#%ka 1,7m a váha 50 
tun).

Petr .mídek | Sou'asná slovinská architektura



bylo vydlá!d$ní 3. nádvo"í. Na tak velkou plochu musel b#t p"ivezen ká-
men z devíti r(zn#ch lom(, co! m$lo za následek r(znobarevnost dla!by. 
*tvercov# rastr se v míst$ ji! nacházel p"edtím, Ple'nik ho jen monu-
mentalizoval. T"etí nádvo"í má podobnou koncepci jako nám$stí sv. Marka 
v Benátkách. Místo kampanily sem umístil obelisk, kter# nakonec z(stal 
'ist# a bez ornamentu. Nám$stí kolem Svatovítské katedrály je pro mnoho 
*ech( posvátn#m místem, proto Ple'nik p"istupoval s velkou pokorou a 
necht$l tu vytvá"et nic nastálo. Vstup na nádvo"í z B#'ího schodi%t$ stojí na 
h"betech b#k(, kte"í mohou symbolicky tento nov# prvek kdykoli odnést. 
V zast"e%ení se op$t vyskytuje Semperovské textilní téma a mínojské sloupy 
jsou p"eneseny z lubla)ské poji%&ovny, kde p(vodn$ vznikly nedopat"ením 
a chybám v projektu, ale Ple'nikovy se natolik zalíbily, !e se rozhodl p"enést 
tento motiv do Prahy. Je zajímavé stopovat, jak se vzájemn$ ovliv)ovaly 
Ple'nikovy projekty pro Prahu a Lubla). R(zné architektonické 'lánky se 
po úsp$%ném vyzkou%ení v jednom m$st$ se posléze objevily také v druhé 
metropoli. Kup"íkladu my%lenka slavného trojmostí ve st"edu Lublan$ se 
zrodila v Praze, kdy! Ple'nik procházel vedle opravovaného Mánesova 
mostu po provizorní d"ev$né lávce.
O prosazení Chotkovy silnice ve spodní 'ásti Jeleního p"íkopu na Klárov$ 
neúsp$%n$ soup$"il s Antonínem Engelem. Petice proti Ple'nikovu pro-
jektu37), byla posledním impulsem k uspí%ení odchodu z Prahy. 
Mimo Pra!sk# hrad nem$l Ple'nik v *echách mnoho p"íle!itostí k real-
izaci. Nejznám$j%í je kostel na Vinohradech, kde stojí ‘o%klivé domy kolem 
velkého nám$stí’ a do jeho! st"edu m$l b#t posazen kostel  Nejsv$t$j%ího 
srdce Pán$. Z p(vodn$ zam#%lené sloupové fasády muselo kv(li sni!ování 
rozpo't( sejít. Nakonec byla realizována klinkerová fasáda podobná 
královskému hermelínu zakon'enému límcem a girlandami. Stejn$ tak se 
nepovedlo uskute'nit decentralizovan# oltá" a nízko zav$%ené lampy ins-
pirované kostelem sv. Franti%ka v Lublani dokon'il a! Otto Rothmayer38). 
Rampa ve v$!i kostela vznikala p"ibli!n$ ve stejné dob$ jako Le Corbusiero-
va vila Savoye v Poissy. Pro Ple'nika byl v%ak LC jen sociálním in!en#rem. 
Ple'nik svou rampou dokázal v%em funkcionalist(m, !e svede stejné v$ci 
jako oni, ale nepova!uje to za d(le!ité a umístil ji n$kam, kam mnoho lidí 
nechodí.
Ple'nik vedl asketick# !ivot. Ve svém lubla)ském dom$ (podobnému ka-
menné v$!i nebo sídlu poustevníka) nem$l úst"ední topení ani rádio. Roz-
hodl se o!enit s architekturou a z(stal sám se svou prací, kterou d$lal 
úpln$ zadarmo. Byl p"esv$d'en, !e by se akademici nem$li !enit, ale splá-
cet spole'nosti to, !e jim umo!nila vystudovat. Ple'nik m$l velkou úctu k 
'esk#m "emeslník(m, kte"í um$li lépe zvládat svoji práci, a proto rad$ji 
spolupracoval s nimi a Slovinc(m je dával za p"íklad. Ple'nika p"íli% neza-
jímalo, jak moc bude v$c pohodlná, ale jak u toho bude 'lov$k vypadat. 
P"esto!e stav$l nad'asov$, tak si uv$domoval, !e za sto let budou mít 
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37) Sádrov# model tohoto projektu, 
kter# je dodnes k vid$ní v Ple'nikov$ 
ateliéru, si odvezl sebou do Lublan$.

Maks Fabiani: Kruhové Pre%ernovo 
nám$stí s pomníkem, Lubla) 1905 a
Jo!e Ple'nik: Trojmostí, Lubla) 1936

38) Po Ple'nikovi p"evzal funkci archi-
tekta Pra!ského hradu, zprvu dohlí!el 
na dokon'ení Ple'nikov#ch projekt( 
a od 30. let ji! pracoval na Hradu 
samostatn$ a! do 50. let, kdy tuto 
'estnou funkci p"edal Pavlu Janákovi.
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lidé zcela jiné pot"eby a své návrhy tomu p"izp(soboval. Ani antika nebyla 
podle n$j dokonalá.
Prelov%kova p"edná%ka byla jen malou esencí jeho v$domostí o Ple'nikov$ 
díle. V necel#ch dvou hodinách ani ne%lo odkr#t celé spektrum Ple'nikovy 
tvorby, ale sta'ilo k nastín$ní jeho v#znamu p"i zrodu dvou nov#ch stát(. 
Ple'nik nep(sobil jen ve své dob$ na mladé studenty pra!ské Umprumky 
a lubla)ské techniky, ale také nep"ímo na celou generaci postmodernist( 
v 80. letech minulého století i sou'asnou generaci architekt(, kte"í se
po náv%t$v$ Lublan$ vracejí obohaceni p"evá!n$ díky Ple'nikovi.

4.5   Edvard Ravnikar
Edvard Ravnikar je pova!ován za úst"ední postavu slovinské architektu-
ry druhé poloviny 20. století. Narodil se jako nejstar%í v rodin$ velkoob-
chodníka. Jeho d$tství doprovází d$jinné pohnutky po'átku století: vy-
puknutí první sv$tové války, zrod království Srb(, Chorvat( a Slovinc( a 
vyhlá%ení slovinského státu. K 15. narozeninám dostal od matky v(bec 
první Ple'nikovu monografii od Kosty Strajni1e39), která mu usnadnila roz-
hodování v dal%ím studiu. Po absolvování lubla)ské n$mecké reálky v roce 
1926 se rozhodl ke studium architektury ve Vídni, kde po 'ty"ech nep"íli% 
%&astn#ch semestrech se vrátil do Lublan$, kde po Vurnikov$ zalo!ení fun-
govala %kola architektury teprve od roku 1921. Zárove) studoval z publikací 
tvorbu Le Corbusiera, F.L.Wrighta a E.G.Asplunda, jeho! stavby ho zau-
jaly natolik, !e dvakrát podnikl skandinávské cesty do .védska. Ve Vídni se 
Ravnikar d(kladn$ seznámil s tvorbou J.Ple'nika (zejména pak Zacherl(v 
d(m) a po prázdninovém rozhovoru se k n$mu p"ihlásil v roce 1929 do 
mistrovské %koly na univerzit$ v Lublani. Sou'ástí p"ijímacích zkou%ek bylo 
také kreslení, které Ravnikarovi 'inilo velké obtí!e, a proto si vzpomenul na 
Ple'nikovy skici z publikace, kterou v d$tství dostal a sna!il se jim p"iblí!it, 
'ím! si nejspí% naklonil i Ple'nika, kter# p"ikládal p"i studiu kresb$ vel-
kou d(le!itost, co! pozd$ji ocenil i Le Corbusier, k n$mu! p"ijí!d$lo na sti-
pendijní pobyty n$kolik40) Ple'nikov#ch student( v'etn$ Ravnikara. Ple'nik 
po vzoru svého u'itele Otto Wagnera kladl um$lecké a formální ú'inky p"ed 
funk'ní vyu!ití. Teoretické práce a seminá"e prokládali praxí na skute'n#ch 
Ple'nikov#ch projetech. V lét$ 1934 za'al Ravnikar s pracemi na své diplo-
mové práci po!ární zbrojnice, kterou musel obhájit u druhé profesora 
na fakult$, kter#m byl Ivan Vurnik. Po men%ích t$!kostech pramenících 
z toho, !e byl Ple'nikov#m oblíben#m studentem, slo!il diplomové zkou%ky 
18.5.1935 a následn$ t"i roky pracoval v Ple'nikov$ ateliéru. V roce 1937 
se Ravnikar zú'astnil své první sout$!e na pomník padl#m v první sv$tové 
válce. Jeho vít$zn# projekt pro lubla)ské ,ale nesl jasn# Ple'nik(v ruko-
pis. Není náhodou, !e Ple'nik ve stejném roce za'al se sv#m rozsáhl#m 
projektem poh"ebních kaplí pro ,ale. Ple'nikovy p"ísnosné zásady n$kdy 
zp(sobovaly, !e se 'asto roze%el s klienty a ti se zakázkou následn$ obraceli 
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39) STRAJNI/ K. Jo#ip Ple&nik. *elapi 
Popovac: Záh"eb 1920

40) Díky státní podpo"e z b#valé 
Jugoslávie vycestovalo do pa"í!ského 
ateliéru LC celkem 20 student(

Edvard Ravnikar: Pomník padl#m v 1. 
sv$tové válce na ,ale, Lubla) 1937-39
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na asistenty a spolupracovníky. To byl také p"ípad dal%í v#znamné Ravni-
karovy zakázky, kterou byla galerie moderního um$ní. Tu si u n$j vy!ádal 
Izidor Cankar, tehdej%í "editel Slovinské národní galerie. Mlad# Ravnikar 
tou dobou pracoval v Ple'nikov$ kancelá"i na plánech Národní a univerz-
itní knihovny. Cankar si od Ravnikara nejprve vy!ádal ideov# návrh, kter# 
se mu natolik zalíbil, !e si u n$j v roce 1938 objednal cel# projekt. Ravni-
kar, kter# vycházel z Ple'nikovy skici Aquarelineum) dodal plány a! v roce 
1939 po své p$tim$sí'ní bezplatné stá!i v pa"í!ském ateliéru Le Corbus-
iera, kde byli Ple'nikovi studenti vítání pro svoje kreslí"ské schopnosti. V 
ate-liéru na Rue de Severes 35 se Ravnikar podílel na plánech mrakodrapu 
do p"ístavu v Al!íru. P(lro'ní pobyt u pion#ra moderní architektury v#znamn$ 
ovlivnil v#slednou podobu odevzdaného projektu, v n$m! se mísí p(vodní 
Ple'nikova %kola a jeho klasického um$ní s Corbusierov#m moderním 
pohledem na architekturu. Cankar si muzeum v%ak stále p"edstavoval tak, 
jak ho navrhl Ple'nik (na k"í!ovém p(doryse s kupolí) a stavba mohla b#t 
dokon'ena, a! kdy! Cankar p"edal vedení projektu a odjel do Ji!ní Ameriky. 
Ravnikarovo muzeuma moderního um$ní bylo po Ple'nikov$ knihovn$ 
nejrozsáhlej%í mezivále'nou investicí do kulturních staveb ve Slovinsku a 
otev"elo mu tak k je%t$ v$t%ím projekt(m. Po návratu od Le Corbusiera 
získal Ravnikar od magistrátu zakázku na p"epracování rozvojov#ch plán( 
Lublan$, které odvíjely v duchu Le Corbusierov#ch zásad, ale upraven#ch 
pro místní prost"edí. Krom$ velk#ch zakázek zpracovával men%í projekty 
rodinn#ch dom( pro politiky Hribara a Pengova, v jejich! 'ist#ch liniích se 
rovn$! zna'il duch moderny. Tehdej%í spor mezi Ple'nikov#mi stoupenci 
zastávajícími um$leck# p"ístup a klasické hodnoty s Vurnikov#mi moderni-
stick#mi stoupenci náhle ukon'ilo vypuknutí druhé sv$tové války. V dubnu 
1941 obsadili Lubla) Italové a Ravnikar byl internován do Palerma, b$hem 
cesty na otc(v poh"eb utekl a zbytek války strávil v úkrytu. Toto nucené 
p"eru%ení tvorby zap"í'ilo p"ehodnocení my%lenek moderny a jejich u!%í 
prolnutí s tradicemi. 
Po válce se architekt(m naskytlo mno!ství práce p"i rekonstrukci poni'en#ch 
m$st a vesnic, ale také budováním pomník( a památník( padl#m voják(m. 
Také Ravnikar byl slovinsk#m ministerstvem stavebnictví pov$"en v roce 
1947 vybudováním sídli%t$ Litostroj. Ve stejném roce vystoupil z komu-
nistické strany, co! mu následn$ zp(sobilo "adu profesních komplikací. 
S mlad#mi spolupracovníky se mu da"ilo vít$zit v urbanistick#ch sout$!ích. 
V roce 1946 byl Ravnikar spole'n$ s Edvardem Mihevcem jmenován 
mimo"ádn#m profesorem architektury na univerzit$ v Lublani, kde se 
po následující 35 let ujal v#uky urbanistického plánování a navrhování 
ve"ejn#ch budov a vychoval celé generace slovinsk#ch architekt(. V roce 
1951 stál u zrodu 'asopisu Arhitekt, kter# m$l upozor)ovat na aktuální 
problémy a také informovat o aktuálním architektonickém d$ní v zahrani'í. 
Na za'átku 50. let se Ravnikarovi poda"ilo p"ivést do Slovinska v#stavy 
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Edvard Ravnikar: Muzeum moderního 
um$ní, Lubla) 1938-51
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Le Corbusiera i Alvara Aalto41), z jejich! tvorby 'asto sám 'erpal. Zárove) 
také p"evzal v#uku na Akademii v#tvarn#ch um$ní v Lublani, kde p"edná%el 
teorii um$ní. 
Jak %lo ji! vypozorovat z jeho p"edvále'n#ch projekt(, tak pozoruhodnou 
roli v Ravnikarov$ tvorb$ p"edstavovaly pomníky a památníky. Brzy válce 
následovaly v#tvarn$ jednoduché ale p"esto silné náhrobky v Begunje a 
Draze, aby ve%keré tyto zku%enosti nakonec zu!itkoval v projektu h"bitova 
na míst$ fa%istického tábora na ostrov$ Rab42), kde bylo v letech 1942-43 
zabito p"es 4000 partyzán(. V tomto míst$ se zdrcujícím p"íb$hem Ravni-
kar stvo"il gesamtkunstwerk hodn# srovnání se Scarpou a jin#mi velikány.
V roce 1958 se Ravnikar stal "ádn#m univerzitním profesorem. Od aka-
demického roku 1960/61 se mu poda"ilo prosadit studijní reformu tzv. 
Smer-B vedoucí k studiu designu. Krom$ pedagogického p(sobení jeho 
architektonick# ateliér vít$zil v "ad$ architektonick#ch sout$!í. Jeho brutal-
istní projekty z po'átku 60. let nesly rukopis známého amerického architek-
ta Paula Rudolpha. Do tohoto období se rovn$! "adí vít$zství v sout$!i na 
podobu nám$stí Revoluce. Ateliérem, kter#m pro%la "ada jeho nadan#ch 
student(, se pozd$ji p"ejmenovala na studio Ambient dnes ho vede 
Ravnikar(v synem Edo ml. Nám$stí Revoluce v následujících dekádách 
doplnil je%t$ Cankarovo kulturní a kongresové centrum a obytné soubory 
Ferantov vrt A - F, 'ím! po'tem staveb a velikostí zásah( v centru Lublan$ 
daleko p"ekonal svého u'itele Jo!e Ple'nika.
Projekt nám$stí Revoluce p"edstavoval nové centrum politické moci 
ve Slovinsku. Prostorné nám$stí k po"ádání manifestací dopl)ovala dvojice 
mrakodrap( Úst"edního a V#konného v#bor komunistické strany Slovins-
ka, které se po svém dokon'ení staly nejvy%%ími stavbami ve Slovinsku. 
Cel# soubor staveb vznikal dvacet let. Ravnikarovou snahou bylo vytvo"il 
m$stské centrum, které by vyhovovalo monumentálním oslavám, ale také 
spl)ovalo funkci ka!dodenního !ivota. Hlavními prvky celé architektonické 
kompozice je dvojice administrativních v$!í a postranní k"ídlo obchodního 
domu lemujícího nám$stí z v#chodní strany. Tvarová a funk'ní pestrost 
(v'etn$ zp(sobu provedení detail() m$lo za úkol lépe navázat na nedaleké 
historické centrum plné Ple'nikova odkazu. Dvojice strukturalistick#ch v$!í 
trojúhelníkového p(dorysu vznikla ve spolupráci s in!en#rem Ervinem 
Prelogem, kter# navrhl systém prefabrikovan#ch prvk( vykonzolovan#ch 
z centrálního !elezobetonového jádra. Odleh'ené konstruk'ní schéma pak 
kontrastuje s t$!k#m !ulov#m obkladem obvodového plá%t$, jeho! záhyby 
a 'len$ní zárove) slou!í ke stín$ní interiéru.
Kulturní centrum Cankarjev dom bylo p(vodn$ zam#%leno jako místo 
politick#ch mítink(, ale v sou'asnosti pat"í mezi nejd(le!it$j%í kulturní in-
stituci ve Slovinsku. Ravnikar se projektování sna!il navázat na celkovou 
kompozici nám$stí Republiky a také, aby kongresové centrum svojí hmo-
tou nep"ehlu%ilo okolní objekty. Vstupem z nám$stí historicky odkazuje 
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Edvard Ravnikar: Vzpomínkov# kom-
plex na ostrov$ Rab, 1953

41) GOLMANN K.F. Edvard Ravnikar: 
Bauten und Projekte, .t#rsk# Hradec: 
TU Graz 2005, s.85

42) Celá p"edná%ka Williama 
J.R.Curtise na konferenci o E.R. 
3.12.2007 v Cankarov$ dom$ byla 
v$nována pouze tomuto jedinému pro-
jektu a Curtis spole'n$ s T.Kru%ecem 
a A.Vodopivcem o této stavb$ napsal 
knihu: Arhitekt Edvard Ravnikar spo-
minski kompleks na otoku Rab, 1953. 
Lubla): Galerie Dessa, 2004
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na Semperovy teorii odívání a dal%í historickou paralelu lze najít u zp(sobu 
mramorového oplá%t$ní, které se podoba helsinské Finladia Hall od Alvara 
Aalto.
Zatímco pozd$j%í lubla)ské nám$stí nezap"elo reprezentaci nejvy%%í poli-
tické moci v zemi, tak nové nám$stí v Kranji si  zachovalo p"íjemnou kom-
pozici i m$"ítko vhodné ke ka!dodennímu !ivotu. Jeho budovu zasedacího 
sálu v Kranji lze pova!ovat za klí'ovou modernistickou stavbu v povále'ném 
Slovinsku, která navíc p"edznamenává p"íchod brutalismu. Ravnikarovi se 
zárove) velice úsporn#mi prost"edky poda"ilo nazna'it inspiraci místní li-
dovou architekturou. Ravnikar nové centrum v Kranji následující desetiletí 
doplnil je%t$ o hotel Creina, supermarket Globus a národní banku SRS. 
Zatímco v Lublani jeho stavby nepostrádají velkolepost a nezbaví se neus-
tálého pom$"ování s Ple'nikov#mi zásahy, tak v Kranji se Ravnikar mohl 
kone'n$ uvolnit a naplno odhalit svoji poetickou du%i se zaujetím pro detail.
V akademick#ch letech 1973/74 a 1980/81 Ravnikar vyu'oval jako hostující 
profesor na Technické univerzit$ ve .t#rském Hradci. Jednou z posledních 
realizací byla dostavba tiskárny Ljudska Pravica z rocku 1981-82 v blízkosti 
Ple'nikova Peglezenu. V roce 1985 mu byl lubla)skou univerzitou ud$len 
titul ‘zaslou!il# profesor’ a následn$ v roce 1987 získal za svoji celo!ivotní 
tvorbu Ple'nikovu cenu. Kvalitu jeho projekt(, realizací a pedagogické práci 
oce)ovali také v zahrani'í, kde v roce 1988 obdr!el 'estn# doktorát univer-
zity ve .t#rském Hradci a sou'asn$ ve Vídni Herderovu cenu ud$lovanou 
v#znamn#m st"edoevropsk#m osobnostem na poli um$ní.
Ravnikar za t"i desetiletí p(sobení na lubla)ské univerzit$ vychoval n$kolik 
generací architekt(, kte"í do své tvorby p"ejaly n$které z Ravnikarov#ch 
princip( a byli to práv$ oni, sdru!ení kolem 'asopisu AB, kdo v 80. letech 
vyzdvihl a ocenil v povále'né dob$ opomíjenou Ple'nikovu tvorbu.
Po Pra!ském jaru v dob$ uvoln$ní politického nap$tí uve"ejnil v roce 1965 
'asopis Architekt43) Ravnikar(v 'lánek, v n$m! apeluje na 'eské kolegy, 
aby nerezignovali na svoji profesi a zakládali vlastní ateliéry a p"estali 
p(sobit pod hlavi'kou ob"ích státních projek'ních ústav(. P"íkladem mohlo 
poslou!it také pozd$j%í slovinské sdru!ení Dessa44), které vzniklo v roce 
1982 práv$ na pomoc provozování soukrom#ch architektonick#ch praxí 
v é"e socialismu.

4.6   Oton Jugovec / smer B
Narodil se 19. "íjna 1921 v Radlje ob Dravi jako mlad%í syn v rodin$ 
poji%&ovacího agenta France Jugovce a Adely Pu%nik pocházející Koro%ka. 
V roce 1926 se rodina p"est$hovala do Lublan$, kde v Be!igradu absol-
voval základní %kolu a chodil na kurzy violy. Od roku 1941 nav%t$voval 
hudební konzervato" a vedl populární jazzovou kapelu ‘Veseli bera&í’, kde 
hrál na klarinet a saxofon. Na za'átku okupace se p"idal ke hnutí Odpor a 
plnil úkoly pro tajnou slu!bu. Na podzim roku 1943 po kapitulování Itálii se 

35

Edvard Ravnikar: Národní banka SRS, 
Kranj 1959-62

Edvard Ravnikar: Cankarovo kulturní a 
kongrasové centrum, Lubla) 1982-83

44) Um$lecké sdru!ení samostatn$ 
'inn#ch architekt(

43) .LAPETA V. Architektonická 
vzájemnost se Slovinskem, Era 21, 
6.2006, s.5

Petr .mídek | Sou'asná slovinská architektura



p"idal k partyzán(m a byl aktivní p"edev%ím v oblasti Dolenjska. Zárove) 
nerezignoval na své um$lecké vlohy. Jejich %í"e mu v%ak znesnad)ovala 
rozhodnout, jak# obor by m$l dál studovat. Po osvobození Lublan$ 
byl ve skupin$, která dala vzniknout rádiu Ljubljana. Krátce po válce se 
stal dopisovatelem listu Tanjug z italské Gorizie. V listopadu 1945 získal 
od 'eskoslovenské vlády stipendium ke studiu architektury Vysokém u'ení 
technickém v Praze. Po dokon'ení %esti semestr(, b$hem nich! se sta'il 
o!enit s Jelicou Izlaker, se v 'ervnu 1948 vrací do Lublan$, kde nastoupil 
ke studiu architektury u prof. E.Ravnikara. V roce 1950 zalo!il spole'n$ 
se S.Kri!aj, U.Vagaja, F..mid a dal%ími sdru!ení Kolektiv B (také Bunker), 
které se nejprve scházelo ve sklep$ Jugovcova domu v Gradi%'e. Sdru!ení 
Bunker bylo první povále'nou architektonickou skupinou, která se hojn$ 
ú'astnila sout$!í. V roce 1951 absolvoval jednom$sí'ní arch. praxi v anglic-
kém Coventry, kde tou dobou !il jeho star%í bratr Edi. V roce 1953 promoval 
u prof. E.Ravnikara s diplomov#m projektem Úst"ední technické knihovny 
v Lublani. Mezi lety 1954-61 pracoval architektonické kancelá"i Slovenija 
Projekt, kde jeho prvním zakázkou byla administrativní budova Glavna 
zadru!na zveza projektovaná spole'n$ s E.Medve%'ekem. V roce 1955 
projektoval dru!stevní "adové domy v .i%ka, kam se s rodinou p"est$hoval. 
V letech 1961-65 projektoval nukleární institut Jo!efa Stefana v Podgorici, 
za n$j! v roce 1967 získal Pre%erenovu cenu. Ve stejné dob$ odjel na dva 
roky pracoval do Libye. Po návratu v roce 1969 se stal "editelem Regionál-
ního institutu pro ochranu památek, kde z(stal a! do svého penzionování
 v roce 1976. V tomto období vytvo"il svoje nejv#znamn$j%í stavby jako rekon-
strukce kostela v Re'e a ochrann# p"íst"e%ek archeologick#ch vykopávek 
Gutenwerth v Otoku p"i Dobravi. V roce 1978 za'al znovu pracovat a zís-
kal místo in!en#rské spole'nosti Pionir. O rok pozd$ji získal Ple'nikovu 
cenu za celo!ivotní tvorbu. V roce 1981 dokon'il kulturní d(m .panskih 
borcev. Ze zdravotních d(vod( musel b#t ve stejném roce definitivn$ pen-
zionován. V roce 1982 se o!enil s architektkou Rozalijou Mulec a narodila 
se mu dcera Lena. Stále v%ak projektoval ze svého domova. V roce 1986 
získal stavební povolení k realizaci hlavního objektu Baza 20 v Ko'vski Rog, 
kter# byl dokon'en v roce 1988. V roce 1987 navrhl fontánu do lubla)ského 
parku Tivoli. Zem"el 21. srpna 1987 ve Sremske Kamenici na komplikace 
po operaci srdce.

4.7   Vojteh Ravnikar / Skupina Kras
Narodil se v Lublani. Je druh#m synem nejv#znamn$j%ího povále'ného 
slovinského architektova Edvarda Ravnikara. V$t%inu d$tství strávil v Nove 
Gorizi a na jihozápad$ Slovinska v regionu Kras, podle n$ho! pojmenoval 
jedno z nejúsp$%n$j%ích architektonick#ch sdru!ení konce 70. let. Po absol-
vování st"ední %koly v Nove Gorici ode%el studovat architekturu na univer-
zitu v Lublani, kde v roce 1973 získal diplom. Byl 'lenem redakce 'asopisu 
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AB - Arhitektov bilten. Od roku 1983 po"ádal Piranské dny architektury. 
V roce 1992 spoluzalo!il a byl %éfredaktorem architektonického 'asopisu 
Piranesi. Zárove) stojí za zrodem Piranesiho ceny, která se ud$luje od roku 
1989 a je ur'ená st"edoevropsk#m architekt(m (p"i'em! v roce 2004 ji zís-
kal Josef Pleskot za 'esk# konzulát v Mnichov$ a t"i roky p"ed ním ateliér 
H.H za rekonstrukci Horního nám$stí v Olomouci). Jeho nejv#znamn$j%í 
stavby vznikly na západn$ Slovinska, mezi nimi! jsou po%tovní ú"ad ve 
Vremenski Britof, radnice v Se!an$, hotel v Piranu 'i národní divadlo v 
Nove Gorici. V roce 1987 získal Ple'nikovu cenu za celo!ivotní tvorbu. 
Od osmdesát#ch let vedl v Lublani ateliér, kam se v roce 1990 p"ipojil Rob-
ert Potokar a od roku 2003 pak nesla kancelá" název Ravnikar Potokar arhi-
tekturni biro realizující po celém Slovinsku rozsáhlé administrativní a bytové 
soubory. Od roku 1993 a! do své smrti p(sobil jako profesor architektury 
na univerzit$ v Lublani, ale také jako hostující profesor na univerzit$ v ital-
ském Terstu (2002) a Trentu (2004-05). V roce 2006 získal Herderovu cenu 
ud$lovanou v#znamn#m st"edoevropsk#m osobnostem na poli um$ní. Byl 
dlouholet#m 'lenem Slovinské akademie v$d a um$ní (ZAPS).
V roce 2003 b$hem proslovu p"i ud$lování Pre%ernovy ceny, která je 
nejvy%%ím slovinsk#m ocen$ním v oblasti kultury a um$ní, se Ravnikar 
vrátil do doby vzniku skupiny Kras a vzpomenul, co jeho tvorbu nejvíce 
ovlivnilo. “Za&átek mé profesní dráhy se udál v regionu Kras, kter$ je cha-
rakteristick$ jasn% rozpoznatelnou architekturou a mimo'ádnou krajinou. 
Typick$m architektonick$m prvkem v Krasu je ze*, ale také jedine&n$ 
zp)sob navrhování a proplétání prostor). V Krasu jsou to zejména nap)l 
ve'ejné a nap)l soukromé prostory p'ed domem naz$vané ‘borja&’ a také 
p'echod z p'írody, z venku do interiéru &i soukromého prostoru, které m% 
nejvíce prodchly.”

4.8   Boris Podrecca 
P"esto!e se Boris Podrecca narodil v srbském B$lehradu, b#vá mu dnes 
nej'ast$ji p"isuzován titul nejslavn$j%ího slovinského architekta, co! lze 
snadno vysv$tlit jeho ko"eny, ale p"edev%ím ne'etn#mi kroky, které Pod-
recca b$hem svého !ivota pro Slovinsko podnikl. Jeho otec byl Slovinec 
z Terstu a matka pocházela z Hercegoviny. Zatímco zakladatel slovinské 
architektury Maks Fabiani vyr(stal v kosmopolitním slovinsko-italsko-
n$meckém prost"edí, tak Podrecc(v sv$t byl obohacen je%t$ o jeden jazyk 
navíc. S otcem se bavil slovinsky, s matkou srbsky, se p"áteli v d$tství 
italsky a svojí !enou pak n$mecky. Tato zku%enost mu usnadnila lépe 
porozum$t nuancím jednotliv#ch kulturních prost"edí a najít své vlastní 
místo. Po studiu gymnázia v Terstu a maturit$ ve Vídni nastoupil v roce 
1960 nejprve ke studiu architektury na Technické univerzit$ a pozd$ji ke 
studium socha"ství a architektury na Akademii v#tvarn#ch um$ní ve Víd-
ni, kde v roce 1968 získal diplom v mistrovské %kole profesora Rolanda 
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Vremski Britof 1978



Rainera, kter# vychoval celou generaci rakousk#ch architekt(. Rainer(v 
zp(sob vyu'ování se zájmem o lidovou architekturu v r(zn#ch zemích i 
'asov#ch obdobích m$lo vliv na Podrecc(v zp(sob vnímání a interpre-
tace historické architektury. Rainer se studenty analyzoval podobné druhy, 
zkoumal funk'ní uspo"ádání a dal%í prvky, které byly následováníhodn#-
mi p"íklady humánní architektury, co! Podreccu navracelo k zájmu o své 
ko"eny. Je%t$ p"ed diplomem stihl uspo"ádat ve Vídni v#stavu o Ple'nikovi, 
která pozd$ji putovala do Terstu a Prahy. To v%e dvacet let p"edtím, ne! si 
sv$t, Slovinci i samotní architekti za'ali uv$domovat v#znam a oce)ovat 
Ple'nikovu tvorbu. Podobn# 'in Podrecca zopakoval je%t$ po'átkem 
80. let, kdy nejen víde)ské publikum upozornil na osobu Makse Fabiani-
ho, co! byl Ple'nik(v p"edch(dce, jeho! kariéra rovn$! zapo'ala ve Vídni. 
S nejv$t%ím úsp$chem se setkala Podreccova v#stava, kterou o Ple'nikovi 
uspo"ádal v roce 1985 pro pa"í!ské Centre Pompidou v období, kdy ji! sv$t 
docenil Ple'nik(v v#znam. 
Paralelu mezi vystavovan#mi osobnostmi a autorem v#stav lze vysledovat 
v tom, !e i Podreccova kariéra za'ala ve Vídni a teprve a! po dlouh#ch t"ech 
desetiletích mohl za'ít tvo"it i ve Slovinsku. P"edtím, ne! se mu v 90. letech 
Slovinsko otev"elo, aby zde mohl za'ít stav$t, tak nadále usilovn$ praco-
val na zviditeln$ní Slovinska v zahrani'í. V dob$ omezeného pohybu mezi 
hranicemi zval mladé slovinské architekty k sob$ do ateliéru a jako hostující 
pedagogy na Víde)ské architektonické seminá"e. Za'ínající slovin%tí archi-
tekti mohli b#t ú'astni jedné z nejpresti!n$j%ích letních %kol architektury. 
Stejn$ tak jako pracovní pobyt v Podreccov$ víde)ském ateliéru pomohl 
seznámit se s metropolitním !ivotem a do hloubky poznat ko"eny a tvorbu 
zakladatel( slovinské architektury. Podrecca napomohl, aby se více v$d$lo 
nejen o Ple'nikov#ch a Fabianiho stavbách, ale aby v zahrani'í mohli b#t 
informování také o aktuálním d$ní. Poda"ilo se mu pozdvihnout slovin-
skou architekturu rovnocennému zájmu obdobn#ch zemí jako Portugalsko 
nebo Finsko, které sice stojí na geografickém okraji Evropy, ale mohou 
nabídnout zajímavé stavby se siln#mi místními ko"eny. Od ran#ch po'átk( 
v roce 1976 Podreccova kariéra spojována s drobn#mi projekty, v#stavnic-
tvím a návrhy interiér(. A také jeho slovinské za'átky nebyly jiné. Jedna 
z prvních mo!ností byla realizace interiéru galerie DESSA, v ní! se pokou%et 
navázat na "emeslnou dovednost z Ple'nikov#ch 'as(. B$hem socialistic-
kého plánování byl d(raz na kvalitu materiál( a zpracování detail( odsunut 
do druhého plánu a vyst"ídán rekordními tabulkami prostav$n#ch kubík( a 
po'tu nov#ch bytov#ch jednotek.
Podrecca m$l od roku 1982 mo!nost pob#vat jako hostující profesor 
na "ad$ zahrani'ních univerzit v Lausanne, Pa"í!i, Benátkách, Filadelfii, 
Bostonu, Lond#n$, Harvardu, Záh"ebu, Lublani, Terstu a Vídni. V letech 
1988-2006 byl "ádn#m profesorem na universit$ ve Stuttgartu a vedoucí 
Ústavu navrhování a prostorové tvorby. Byl "editelem Mezinárodních 
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architektonick#ch seminá"( ve Vídni, Stuttgartu a Benátkách. 
Dalo by se "íct, !e se získáním svobody jeho zem$, dostal k"ídla i sa-
motn# Podrecca. Po desetiletích vytvá"ení expozic a navrhování interiér( 
se k v$t%ím zakázkám se dostává a! v posledních dvaceti letech. Zda"ilá 
p"estavba piranského nám$stí45), kde se Podrecca poprvé do'kal realizace 
rozsáhlého zadání, mu otev"elo dve"e ke ztvárn$ní ve"ejn#ch prostranství 
v Salcburku, Vídni, Krem!i, Celovci, Mariboru, .t#rském Hradci, Terstu 
a "ad$ dal%ích m$st. Úsp$ch na poli nového ztvárn$ní neb#vale velkého 
po'tu nám$stí si lze vysv$tlit, !e Podrecca (podobn$ jako Ple'nik) vnímá 
m$sto velmi citliv$ z pohledu nám$stí, promenád, ulic, náb"e!í a park(, co! 
je pro "adu ostatních architekt( jen neuchopitelné prázdno mezi budovami. 
Podrecca  do sv#ch návrh( s jedine'nou identitou zápojuje kompizi'ní "e' 
'ísel a geometrie46), která op$t b#vá neprávem zavrhovaná jako poz(statek 
Corbusierova moduloru nebo je%t$ star%ího zlatého "ezu, ale práv$ 'as do-
kazuje, !e Podrecca vsadil na správnou kartu.
Po bok Podreccovy tvorby je t"eba na stejnou úrove) stav$t jeho p"ínos 
ve vytvá"ení dobrého obrazu a propagaci slovinské architektury v zahrani'í. 
Zatímco Damjan Prelov%ek si vzal za úkol %í"it osv$tu ohledn$ Ple'nikova 
díla a Andrej Hrausky zase mladé slovinské tv(rce, pak Podrecca jako 
most spojoval oba tyto tábory. Podrecca je p"íkladem pro na%e architekty, 
kte"í b$hem komunismu opustili svoji zemi, zaho"kli a rad$ji se nehlásili 
ke sv#m ko"en(m. v Tuto p"eru%enou kontinuitu informovanosti na obou 
stranách !elezné opony Slovinsko pocítilo daleko mén$ práv$ díky nezi%tn# 
a anga!ovan#m architekt(m, co! jim v po'átcích 90. let usnadnilo start 
na mezinárodní scénu. 
Na rozdíl od jin#ch zahrani'ních hv$zd toho Podrecca v *eské republice 
mnoho nepostavil. P"esto!e ho 'eské publiku zná z v#stav a p"edná%ek, 
tak zatím jedin#mi zadavateli jsou rakouské kuturní instituce, které mu 
v Praze sv$"ili návrh dvou interiér(: Rakouské kulturní fórum a galerii Os-
kara Kokoschky.

Marco Pozzetto ve svém doprovodném textu k autorské v#stav$ v Piranu 
na konci 80. let popisuje zp(sob Podreccovy práce jako, kter# „je cokoliv ji-
ného ne# p'ímo&ar$, pon%vad# za ji# stávajícími formami v#dy nejprve hledá 
kognitivní p)vod, následn% pak zkoumá legitimitu zachování tradi&ních 
postup) a materiál), aby se p'iblí#il jejich pot'ebám. Zárove+ v"ak bere 
v úvahu nutné proplétání historie s logikou na"í dne"ní doby.“47)
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5.   V"voj architektury na p#íb$hu staveb
Ucelené shroma!-ování podklad( a vypracování anal#z umo!nilo detailn$j%í 
porovnání historick#ch p"íklad( mezi sebou i se sou'asnou moderní ar-
chitekturou. Krom$ hodnotového posuzování stavebn$-technick#ch údaj( 
bylo dal%í metodou porovnání architektonick#ch koncept(, typologického 
"e%ení a v#voje jednotliv#ch odv$tví. Krom$ chronologického v#voje je 
proto ob'as t"eba odch#lit se ke komplexnímu pohledu na jednu proble-
matiku. Za p"íklad by mohla poslou!it typologie v#%kov#ch budov, staveb 
pro dopravu nebo minimalistické architektury, kde práv$ slovin%tí architekti 
dr!í n$kolik pozoruhodn#ch primát(. Vedle rozboru typologick#ch p"ístup( 
v pr(b$hu doby bude pro 'eské publikum stejn$ objevn# slovinsk# pohled 
v p"ístupu k historickému odkazu a rekonstrukci památek.

5.1   Lublanice
Voda znamená !ivot. A neplatí to jen pro biologické organismy, ale také 
pro m$stské struktury. Osady byly zakládány na b"ezích vodních tok( 
odnepam$ti. P(vodní strategick# v#znam vody spojen# s dal%ími prag-
matick#mi ú'ely se postupem 'asu s rozvojem civilizace a technologií 
prom$nil v p"idanou hodnotu zp"íjem)ující !ivot ve m$st$. Lidé se ve !hnoucí 
zástavb$ b$hem hork#ch letních dn( intuitivn$ stahují k vod$. Krom$ och-
lazujících ú'ink( plní voda rovn$! funkci 'i%t$ní pra%ného m$stského vzdu-
chu a v neposlední "ad$ má plynoucí vodní hladina podobn$ uklid)ující 
efekt jako zele). 
Strategick# v#znam Lublanice48) obtékající sv#mi ob$ma rameny kopec 
Gri' byl z"ejm#m d(vodem k zalo!ení "ímské osady i st"edov$kého hradu. 
P"ípad Lublan$ je specifick# v tom, !e od st"edov$ku se "eka prom$nila 
ve ve"ejnou stoku, kam byly orientovány pavla'e, pokoje slu!ebnictva a 
lidé se pohodln$ zbavovali odpadk( z domácností. Reprezentativní fasády 
se obracely do nám$stí Mestni trg s radnicí, kde se také odehrával hlavní 
obchodní a spole'ensk# !ivot. To se poda"ilo zm$nit a! se novoklasicistní 
obnovou m$sta po ni'ivém zem$t"esení v roce 1895 a p"edev%ím díky "ad$ 
Ple'nikov#ch zásah(, které od 30. let op$t u'inily "eku ka!dodenní sou'ástí 
m$stského !ivota. Ple'nik v pozici neoficiálního m$stského architekta se 
nezam$"oval pouze na "eku, ale celkové vylep%oval Fabianiho urbanistick# 
plán a obohacoval jej o nám$stí, promenády,  %iroká schodi%t$ i voln$ sto-
jící sloupy, na jejich! umíst$ní p"icházel b$hem sv#ch procházek m$stem. 
Nejv#znamn$j%í Ple'nikovy zásahy se v%ak p"ece jen soust"e-ují kolem 
tehdy zanedbaného b"ehu Lublanice. Náv%t$vníci se nej'ast$ji setkávají 
s tzv. Trojmostím (1929-36), kter# v$jí"ovit$ propojuje Pre%ernovo nám$stí 
se Star#m m$stem. Inspiraci pro rekonstrukci historického Franti%kánského 
mostu Ple'nik na%el v provizorní lávce p"i opravách pra!ského Mánesova 
mostu, a tak po návratu do Lublan$ p"ipojil charakteristické dva postran-
ní p$%í mosty se schodi%ti k ní!e polo!ené m$stské promenád$. Tímto 
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48) 0eka Lublanice (slov. Ljubljanica) 
m$"í celkem pouh#ch 41km a deset 
kilometr( za Lublaní se vlévá do Sávy.



elegantním "e%ení se Ple'nikovi poda"ilo nejen zachovat historick# most, 
ale také p"ijít s levn$j%ím "e%ením ne! navrhovali m$st%tí odborníci. Krom$ 
terasovitého obezd$ní násp( za'aly od 30. let v centru vyr(stal po obou 
b"ezích dal%í Ple'nikovy stavby, ale hlavní ú'inek t$chto zásah( nastal a! 
po dokon'ení zdymadla (1939-44) na konci regulovaného toku "eky Ljublja-
nica vyu!ívaného k ovládání v#%ky hladiny v historickém centru Lublan$. 
P(vodní Ple'nik(v návrh po'ítal s tím, !e promenáda u stavidla skon'í a 
vrátí se zpátky do m$sta. Kv(li tomu Ple'nik v blízkosti zdymadla navrhl 
na b"ezích dv$ malá nám$stí. Samotné stavidlo je koncipováno jako d(m 
na vod$ podporovan# trojicí vzne%en#ch sloup(. Do hlavic ionsk#ch sloup( 
jsou vlo!eny tvá"e v etruském slohu, které up"en$ hledí na odtékající 
vodu.50) Proti proudu "eky jsou umíst$ny etruské nádoby s dra'ími hlavami 
posazené na nízk#ch dórsk#ch sloupech. Trojice hlavních pylon( p"ipomíná 
architekturu egyptsk#ch hrobek. Stavidlo vytvá"í dojem pevn$ usazeného 
celku a zd(raz)uje tím sv(j primární ú'el regulace vodního prvku. Postu-
pem 'asu p"ibyl na pravém b"ehu lineární stavba hlavní tr!nice (1940-42) 
tvo"ící krytou sloupovou promenádu a rybím trhem v podzemí, kde se 
m(!ete v rybí restauraci tém$" dotknout vodní hladiny. P"esto!e v centru 
m$sta narazíte na Ple'nikovo dílo na ka!dém kroku, z(stala z my%lenek 
na úpravy náb"e!í na papíru a 'ekala na dokon'ení dal%ích generací. Od 
90. let pokra'ovali v úpravách prost"edí kolem Lublanice man!elé Vozli'ovi, 
kte"í za úpravu Cankarjevova náb"e!í získali v roce 1994 Ple'nikovu 
cenu. Poté následovaly jejich úpravy Hribarjevova náb"e!í a k n$mu na-
vazující Dvorní nám$stí z roku 2002. P"i dodr!ení p(vodních Ple'nikov#ch 
princip( se jim poda"ilo vytla'it z nám$stí automobily a navrátit charak-
ter st"edomo"ského nám$stí. Protiváhu .evcovského mostu (1931-32) 
m$l p"edstavovat 0eznick# most, kter# m$l zárove) dotvo"it prost"ední 
'ást m$stské tr!nice a propojit náb"e!í Adami'-Lunder s novou tr!nicí na 
opa'ném Petkov%kov$ náb"e!í. Ple'nik(v návrh byl unikátní v tom, jak ele-
gantním zp(sob se vypo"ádal s v#%kov#mi nerovnostmi obou náb"e!í, ale 
p"edev%ím v tom, !e most p"edstavovala %iroká krytá kolonáda s prodej-
ními stánky. Po tém$" t"i'tvrt$ století se Lubla) rozhodla o dostav$ní 
0eznického most, p"i'em! nejblí!e se Ple'nikov$ my%lence, av%ak zcela 
v sou'asném provedení, se poda"ilo p"iblí!it ateliéru SVA. Jejich návrhu 
p"edkládá d(m-most se t"emi úrovn$mi. Horní a spodní  plo%iny vytvá"í 
dvojici kryt#ch úrovn$. Platformy o rozm$rech 39 x 19m umo!)ují roz%í"ení 
obou Ple'nikov#ch náb"e!ních trh( také na spodní i horní úrove) nového 
mostu. V%echny t"i plo%iny jsou dopln$ny %tíhl#mi zvonovit#mi sloupy, které 
se st"ídav$ roz%i"ují nahoru nebo dol( a jsou pevn$ svázány s konstruk'ním 
prostorov#m uspo"ádáním mostu. Sloupy jsou na plo%inách rozmíst$ny 
ve dvou podéln#ch "adách, které v ka!dé úrovni ponechávají uprost"ed 
voln# prostor. Sloupy na plo%in$ ustupují ze v%ech stran, aby mohl mezi 
zábrad-lím a sloupy vzniknout t"ímetrov# pr(chod. Celá konstrukce mos-
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50) Podobn# nám$t pou!il Ple'nik(v 
u'itel Otto Wagner u Neussdorfského 
jezu (Víde) 1898), kde Weyrovi lvi 
hledí v%t"íc p"itékajícímu Dunaji.

Atelje Vozli': Úprava Dvorního nám$stí 
a Hribarova náb"e!í, Lubla) 1995-2002

Jo!e Ple'nik: Projekt 0eznického 
mostu, Lubla) 1939

Sadar Vuga Arhitekti: Projekt 
0eznického mostu, Lubla) 2010
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tu m$la b#t z betonu, sloupy pak z um$lého kamene a dla!ba z terac-
ca. V%echny t"i úrovn$ jsou d$rované a zakryté sklen$n#mi dla!dicemi, 
které propou%t$jí difúzní sv$tlo. Spodní plo%ina je napojena na regulované 
Petkov%kovo náb"e!í se spodním zakryt#m tr!i%t$m a svisl#mi komunika-
cemi p"ed vstupem do nového parkovi%t$. Kolem sloup( se neustále odeh-
rávají obchodní aktivity, které nejsou zam$"eny na prodej potravin. Odtud 
pokra'ují komer'ní aktivity sm$rem na Petkov%kovo náb"e!í. To'itá rampa, 
ur'ená chodc(m i cyklist(m, spojuje spodní a horní úrove) na ka!dém 
konci a dosahuje a! k hladin$ "eky, kde navazuje na ponton – zastávku pro 
lodní dopravu. Horní plo%ina roz%i"uje plochu centrálního tr!i%t$ sm$rem 
nad "eku. Tato plo%ina kon'í na Petkov%kov#m náb"e!ím jako ‘m$stsk# 
balkón’, v#chozí bod p"i po"ádání spole'ensk#ch událostí na hrázi. V této 
'ásti a po obou del%ích stranách mostu jsou umíst$ny lavi'ky. St"ední 
'ást horní úrovn$ je ur'ena pro po"ádání kulturních událostí. Horní plo%inu 
kryje baldach#n, kter# poskytuje stín jako i ochranu p"i nep"íznivém po'así. 
Návrh 0eznického mostu p"iná%í dv$ rozdílné m$stské atmosféry umíst$né 
nad "ekou Ljubljanicí. Spodní úrove) je pln$j%í a hlu'n$j%í s rovnom$rn$ 
rozpt#len#m denním sv$tlem. Horní úrove) má sklon neustále se m$nit, 
v jednu chvíli je plná a za okam!ik vyprázdn$ná, sluncem zalitá b$hem 
odpoledne, zastín$ná b$hem dne, ale po"ád s v#hledem na okolní d$ní 
podél "eky a na Petkov%kov$ náb"e!í.
Nakonec se v%ak realizoval návrh ateliéru Jurije Kobe s lehkou ocelovou   
konstrukci, na jejím! protikladu v('i Ple'nikovu mostu je%t$ p"idala sklen$ná 
poch(zí plocha. P"ed dokon'ením Kobeho nového 0eznického mostu 
dokon'ila mladá lubla)ská architektka Breda Bizjak v roce 2006 naproti 
Ple'nikov$ tr!nici lehk# ocelov# pavilon lehce usazen# na zatravn$ném sva-
hu. Pavilon slo!en# z %estice zaoblen#ch kovov#ch segment( vypleten#ch 
tenk#mi ocelov#mi lany a porostl# zelení byl jednou z prvních moderních 
realizací pokra'ujících v Ple'nikov$ my%lence zatraktivn$ní "eky ve m$st$. 
Z kaskádovité paluby z exotického d"eva se nabízí nov# netu%en# pohled 
nejen na "eku a tr!nici, ale také barokní kupole kostela a  hradní kopec 
v pozadí.
Poris Podrecca, jeden z nejznám$j%ích sou'asn#ch slovinsk#ch architekt(, 
postavil v roce 2010 nedaleko secesního Dra'ího mostu51) a svého 
polyfunk'ního domu Vila Urbana tzv. ,itn# most spojující jeho stavbu se 
stejnojmenn#m nám$stí na prot$j%ím b"ehu. Zajímavostí tohoto p$%ího 
mostu s rozponem p"es 30 metr( je, !e mírn$ prohnutá mostovka na sebe 
plynule nenavazuje, ale uprost"ed vytvá"í dva ozuby – kapitánské m(stky – 
s nezvykl#mi v#hledy na m$sto. Ke zvoln$ní a zastavení vybízí také lavi'ky 
od Bredy Bizjak rozd$lující proudy chodc( na most$. K návrhu p"iléhá je%t$ 
zastávka vyhlídkové lod$. Monolitická betonová hmota zastávky vystupu-
jící nad koryto kopíruje svah a a vytvá"í dal%í p"íle!itosti k posezení i pro ty, 
kdo  nepokra'uje dál na d"ev$né molo, aby se svezl lodí.
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Breda Bizjak (BB Arhitekti): Náb"e!ní 
pavilon, Lubla) 2006

51) Autorem !elezobetonové 
konstrukce, která v roce 1901 
p"edstavovala jednu z první !elbet. 
mostních k-cí v Evrop$,  byl profesor 
na brn$nské Techniky Josef Melan.

Breda Bizjak, Boris Podrecca: P"ísta-
vi%t$ u ,itného mostu, Lubla) 2010

Jurij Kobe (Atelier Arhitekti): 0eznick# 
most, Lubla) 2010
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Krom$ zásah( v historickém centru se Ple'nik soust"edil také na oblast 
Trnovo, kde sám bydlel a kam navrhl lineární kaskádovité náb"e!í, kterému 
dnes p"ezdívají Ple'nikova plá!. Z p(vodn$ do'asného objektu stabilizu-
jícího b"eh se stala jedna z nejp"íjemn$j%ích 'ástí Lublan$ vyhledávaná 
v%emi skupinami obyvatel. 
Ambiciózní úpravy náb"e!í horního toku Lublanice, které zapo'aly v roce 
2004, si vy!ádaly p"es p(l miliardy korun. Na projektu navracejícím "ece 
status prominentního ve"ejného prostoru se podílelo celkem osm ateliér( 
(Boris Podrecca, Atelier arhitekti, BB arhitekti, Atelje Vozli', Dans arhitekti, 
Trije arhitekti, Medprostor, Urbi), nakonec získal v roce 2012 získal Evrop-
skou cenu ze nejlep%í ve"ejn# m$stsk# prostor.

5.2   P"íb&h Národní a univerzitní knihovny
Obraz Lublan$ je dotvá"en desítkami Ple'nikov#ch zásah( od velk#ch ur-
banistick#ch projekt( a! po komorní m$stsk# mobiliá", p"esto si jedna stav-
ba zasluhuje zvlá%tní pozornost. Univerzitní knihovna stojí v samém centru 
na poklidné ose Vegovy ulici lemované "adou dal%í budov pro vzd$lávání. 
Knihovna je pro svou jedine'nost nositelem identity, odrazem historie 
m$sta a doslova klasick#m dílem ‘Ple&nikovy Lublan%’. 
O nesnadném vzniku vypovídá skute'nost, !e vedle Ple'nikova projektu, 
kter# vznikl na p"ímou objednávku univerzity ji! na p"elomu let 1930/31, 
se o p"íze) ucházel také funkcionalistick# návrh Ivana Vurnika, kter# a! 
do konce 20. let minulého století obhajoval zdobn# ‘národní sloh’, ale 
po svém návratu z Pa"í!e za'al pod vlivem Le Corbusiera hlásat puristické 
formy v architektu"e. Nik#m nevyzvan# Vurnik(v protinávrh sklidil u mez-
inárodního publika, které bylo tehdy uná%eno funkcionalistickou vlnou, 
daleko v$t%í ohlas, nicmén$ realizací knihovny byl pov$"en Ple'nik, kter# 
p"ed zapo'etím stavebních prací v roce 1936 kone'né plány zna'n$ up-
ravil. Ple'nik budovu koncipoval jako ‘chrám lidské vzd%lanosti a moudrosti 
nezbytn$ pro pro zdrav$ rozvoj národa a jeho samostatnosti’ 52). Krom$ 
toho m$la budova slou!it ke cti m$sta i v p"ípad$, kdyby p"estala slou!it 
svému p(vodnímu ú'elu.
Vn$j%í rozm$ry Ple'nik p"evzal po p"edchozí renesan'ní budov$ b#valého 
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Nevy!ádaná funkcionalistick# pro-
tinávrh NUK Ivana Vurnika z roku 1934.

52) PRELOV.EK, D. Josip Ple!nik: 
"ivot a dílo. Brno: ERA, 2003. s.98
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verzitní knihovna, Lubla) 1930-41



Auer%perského paláce zni'eného b$hem zem$t"esení v roce 1895. V#sled-
ná hmota v'etn$ v#%ky "ímsy m$la p"edev%ím zacelit ránu po zbouraném 
paláci a teprve v dal%ím plánu "e%it provoz knihovny a otázky, kam umístit 
více ne! milionu svazk( knih. Ple'nik p"itom vycházel z projektu Univer-
zitní knihovny ve Vídni z roku 1910 od svého u'itele Otto Wagnera. Ob-
vodov# plá%& knihovny tvo"í  cihly a kámen z jihoslovinské vesnice Podpe' 
(podpe%ki apnec), ale také kameny z kní!ecího paláce a "ímsk#ch hradeb, 
na ne! narazili p"i hloubení základ(. Národní a univerzitní knihovna (NUK) je 
bezpochyby jedním z klí'ov#ch monument( ‘Ple'nikovy Lublan$’, o'ividn$ 
vyjevující autorovu zálibu v monumentalit$, která zde byla vytvo"ena 
z hodnotn#ch materiál( a povzná%ející p(sobivostí. To je zejména patrné 
u hlavního schodi%t$ oblo!eného tmav#m mramorem. Cesta náv%t$vník( 
dále vede z tlumen$ osv$tlené vstupní haly do impozantního foyer a odtud 
do ‘sv$tla v$d$ní a osvícení’ hlavní 'ítárny s desetimetrovou v#%kou stro-
pu. Zajímavostí v d"evem oblo!ené 'ítárn$ p"edstavuje zábradlí vytvo"ené 
z trubek pro plynové vedení s mosazn#mi spojkami. Hrubá stavba byla 
dokon'ena v roce 1941, ale z d(vodu po%kození b$hem války se za"izování 
interiéru protáhlo a! roku 1947.

„V ka#dém hlavním m%st% je zpravidla jedna charismatická budova, která 
je symbolem a nositelem identity daného místa. Podobné stavby nám 
mohou mnoho prozradit o d%jinách a politice, inovacích nebo obstrukcích, 
charakteru a du"i, typologii a mentalit%, atd. To souvisí s ur&it$m ucelen$m 
postojem, kter$ umo#nil jedine&nost objektu. Jestli#e se ohlédneme 
zp%t, tak se nám nabízí p'íklady staveb podobn$ch Ple&nikov% univerzit-
ní knihovn%: Po"tovní spo'itelna od Otto Wagnera ve Vídni, Bibliothèque 
Sainte-Geneviève od Labrouste v Pa'í#i, m%stská knihovna od Asplunda 
ve Stockholmu, palác Stoclet od Hoffmanna v Bruselu, d)m a muzeum 
od Soane v Lond$n% a Müllerovu vilu od Loose v Praze. Tyto stavby pat'í 
mezi stavitelské skvosty, kulturní památníky nebo domácí d%jiny a jejich 
zvlá"tní charakter nelze za'adit do úzk$ch encyklopedick$ch souvislostí; 
jejich vysublimovaná kvalita a virulence odolává jakémukoliv slohovému 
za'azení. Ple&nik dosáhl jako #ádn$ jin$ architekt v uplynulém století maxi-
mální prom%ny klasického jazyka vyprovokování na samou mez s ohledem 
na skute&n$ &as. Jeho oscilace mezi moderností a zpáte&nictvím vytvá'í 
mo#nosti vyvolávající je"t% intenzivn%j"í prost'edí, kde jsou jakékoliv snahy 
o slohou sounále#itost anulovány. To je p'esn% mno#ství a "í'e Ple&nikova 
postoje, kde spo&ívá jeho dne"ní v$znam.“53)

V roce 2012 se uskute'nila desetiletí o'ekávaná sout$! na novou Národní 
a univerzitní knihovnu (NUK II) v Lublani, která by m$la stát v horní 'ásti 
územ p(vodní "ímské osady Emona nedaleko stávající knihovny od Jo!e 
Ple'nika. V sout$!ní porot$, které p"edsedal Ale% Vodopivec, zasedli        
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53) PODRECCA, B. Vrstvy pam%ti. 
Záh"eb: Oris 51, 2008, ro'.X, s.84-95

„Ple&nik)v jazyk se v sou&asné dob% 
vytratil. P'itom jeho jeho mistrovské 
stavby zrcadlící klasickou architekturu 
dokazují, #e star$ jazyk m)#e o#ivnout 
a b$t nov% vnímán. … Na p'íkladu 
univerzitní knihovny je vid%t, jak hrubé 
kameny z mohutného soklu pronikají 
do horních pater, &ím# stavba není 
rozd%lena do dvou r)zn$ch &ástí.“

Z p"edná%ky Christiana Kereze 
5.6.2008 na Univerzit$ v Lublani 
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vedle místních architekt( Petera Gabriel'i'a a Janeze Ko!elje také známí 
zahrani'ní architekti Rogera Riewe 'i Carme Piem a p"edev%ím v#znamn# 
historik architektury Kenneth Frampton. V mezinárodn$ obsazené sout$!i, 
kam se p"ihlásilo p"es sto projekt( zvít$zily místní ateliéry: na prvním míst$ 
skon'ila Bevk s Perovi1em, druhé bylo A.Biro a t"etí místo získali Ravnikar 
Potokar. Teprve a! na dal%í ocen$ná místa se dostaly ateliéry z N$mecka, 
Holandska 'i .pan$lska. To sv$d'í o otev"enosti slovinské scény a schop-
nosti místních tv(rc( se v silné konkurenci prosadit. 
Na samotnou budovu jsou kladena velká o'ekávání nejen, !e bude 
plnit d(le!itou vzd$lávací, v$deckou a kulturní roli, ale také navazovat 
na Ple'nikovo dílo. Sout$! nebyla jen velkou architektonickou událostí 
se %&astn#m rozuzlením pro slovinské tv(rce, ale sehrála d(le!itou roli 
na %ir%ím kulturním poli a popularizací mezi ve"ejností.54) S obtí!nou par-
celou, kde je krom$ v#znamného archeologického nalezi%t$ také vysoká 
hladina podzemní vody, se nejlépe vypo"ádal lubla)sk# ateliér Bevk Perovi1 
arhitekti. P"esto!e ob$ knihovny od sebe d$lí bezmála 70 let, tak ji! 
p"i prvním ohledání lze zjistit ur'ité formální podobnosti. Kompaktní hmo-
ta s rovnou st"echou lehce vy'nívající nad okolní zástavbu, vysok# "ád 
na fasád$, ale zárove) hravost. V sloupovém "ádu lze mo!ná hledat para-
lelu v dal%ím slavném projektu: protinávrhu NUK Ivana Vurnika. K hradnímu 
kopci Gri' se ob$ knihovny obrací jedin#m mohutn#m oknem. U obou bu-
dov je podobná i orientace 'tená"sk#ch sál(. Zatímco Ple'nik jej ve svém 
návrhu umístil jako vyvrcholení na záv$r cesty po majestátním schodi%ti a 
'lov$k si v n$m p"ipadá jako v katedrále, tak Bevk s Perovi1em situovali 
hlavní 'tená"sk# sál do centra d$ní uprost"ed dispozice a po bocích vzty'ili 
hradby knih. Ple'nik(v sál má dosta'ující osv$tlení, ale kontemplativní 
náladu bez mo!nosti v#hledu. Kaskádovit# sál Bevka s Perovi1em nabízí 
uchvacující v#hled v#chodním sm$rem na historické centrum a kopec Gri'. 
,e se Bevk s Perovi1em umí adekvátn$ postavit nejv#znamn$j%ím ar-
chitektonick#m památkám dokazuje také jejich kompletní rekonstrukce 
Galerie moderního um$ní od Edvarda Ravnikara. 

5.3   P"íb&h Moderní galerie
Budova lubla)ského Muzea moderního um$ní p"edstavuje d(le!it# mil-
ník slovinské architektury 20. století hned z n$kolika d(vod(: jedná se 
o první v#znamnou Ravnikarovu zakázku v Lublani a p"edev%ím zra'í 
Ple'nik(v odkaz i Ravnikar(v odklon od svého u'itele. K zakázce se mlad# 
Ravnikar dostal, kdy! jako 'erstv# absolvent nahradil v polovin$ prosince 
1935 Ple'nikova asistenta Janka Valentin'i'e a od po'átku 1936 pracoval 
v Ple'nikov$ kancelá"i na plánech Národní a univerzitní knihovny. Izidor 
Cankar, tehdej%í "editel Slovinské národní galerie, si od Ravnikara vy!ádal 
ideov# návrh, kter# se mu natolik zalíbil, !e si u n$j v roce 1938 objednal 
cel# projekt. Ten v%ak Ravnikar dodal a! v roce 1939 po své %estim$sí'ní 
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stá!i v pa"í!ském ateliéru Le Corbusiera55). P(lro'ní pobyt u pion#ra mo-
derní architektury v#znamn$ ovlivnil v#slednou podobu odevzdaného pro-
jektu, v n$m! se mísí p(vodní Ple'nikova %kola a jeho klasického um$ní 
s Cobusierov#m moderním pohledem na architekturu. P"i "e%ení detail( se 
Ravnikar hodn$ t$!il ze své t"íleté práce na národní knihovn$. P"i pohledu 
na fasádu nebo zakon'ení st"echy lze najít p"ímou paralelu k Ple'nikov$ 
knihovn$ (t"eba!e s pou!itím odli%n#ch materiál(). Okna s d$lením 
z um$lého kamene jsou zapu%t$na do fasády, 'ím! se odvolávají na Sem-
perovu metodiku. Motiv centrálního sloupu uprost"ed oken zase p"ipomíná 
Ple'nik(v styl. Okno pro vrátného je ukryté za d$rovan#mi kamenn#mi 
deskami, pon$vad! dal%í otvor ve fasád$ by ru%il. Baldach#n kryjící vstup 
je rovn$! Ple'nikov#m motivem s tím rozdílem, !e mu Ravnikar prop(j'il 
funkci balkonu p"ístupného z horního patra. Budova Muzea moderního 
um$ní byla po Ple'nikov$ knihovn$ nejrozsáhlej%í mezivále'nou investicí 
do kulturních staveb ve Slovinsku. 
Velkolep# zv#%en# nástup a symetrická kompozice vypovídají o snahách 
dodat muzeu institucionální vá!nost. Nízk#m profilem a kompaktní fasá-
dou by se dal objekt pova!ovat za p"íklad moderní architektury. Na druhou 
stranu se Ravnikar intenzivn$ zab#val muzeální typologií a zp(sob(m vys-
tavování moderního um$ní, kterému je primárn$ ur'eno. Uv$domoval 
si, !e budovu je tu kv(li um$ní a ne naopak.56) Nep"ál si, aby náv%t$vníci 
ve jeho stavb$ bloudili a p"evzal jednoduch# ale variabilní systém uspo"ádání 
místností. Muzeum tvo"í jednoduch# kvádr disponující velkou hlavní míst-
ností 12 x 15 m, t"emi sály 8 x 25 m a 'ty"mi men%ími galeriemi 12 x 6 m. 
Krom$ t$chto sál( s horními sv$tlíky jsou v muzeu je%t$ dal%í místnosti 
s bo'ním osv$tlením. Ravnikar chápal, !e ka!d# um$lec je individualita a 
vystavování ve spole'né instituci nemusí ka!d# snést. Nabídl tak prostory, 
které se prvn$ sna!í b#t rovnocenné a následn$ také co nejvíce variabilní, 
aby %lo uspo"ádat um$lci prohlídkovou cestu p"esn$ na míru. P"esto!e se 
jednalo o jednu z nejnákladn$j%ích mezivále'n#ch budov, nepoda"ilo se 
po technologické stránce vyrovnat obdobn#m p"íklad(m ze zahrani'í, co! 
se poda"ilo napravit v letech 2006-09, kdy muzeum pro%lo celkovou rekon-
strukcí pod dohledem lubla)ské dvojice Bevk a Perovi1, kte"í krom$ nah-
razení za modern$j%í techniku také roz%í"ili provoz a zp"ístupnili ve"ejnosti 
'ást suterénních prostor(. Tvá" Ravnikarova muzea byla o'i%t$na a jedni z 
nejlep%ích dne%ních slovinsk#ch architekt( se postarali o d(stojn# p"ísp$vek 
soudobé architektury.

5.4   P"íb&h Národní galerie
Ve slovinsk#ch obrozeneck#ch kruzích byla na konci 19. století velmi 
akutní pot"eba postavit v Lublani Národní d(m, v jeho! velkém sále se 
m$ly konat v#znamné spole'enské události. Národní d(m v%ak m$l b#t 
také sídlem místního Sokola a slou!it mu jako t$locvi'na. Roku 1894 se 
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na realizaci Národního domu uspo"ádala v Lublani první ve"ejná architek-
tonická sout$!, v ní! zvít$zil 'esk# architekt Franti%ek Edmund .kabroud. 
Jeho projekt neskr#val inspiraci pra!sk#m Národním divadlem.
Slovinská Národní galerie byla zalo!ena v roce 1918 a po sedmi letech 
od svého vzniku se nast$hovala do horních prostor( Národního domu. 
Stavba se dv$ma postranními k"ídly je koncipována jako bazilika s velko-
rys#m schodi%&ov#m traktem. Zaoblen# tvar st"echy akcentuje hlavní vstup 
podobn$ jako u pra!ského Národního divadla. Dva vedlej%í vchody ze stran 
prozrazují rozmanité funkce skr#vající se uvnit" této neorenesan'ní stavby. 
Národní galerie zde vystavuje stálou sbírku slovinského moderního um$ní 
od st"edov$ku a! do konce 19. století a také mnohé krátkodobé v#stavy.
Na po'átku 90. let vznikl pro pot"eby Národní galerie na severním okra-
ji pozemku nov# pavilon podle projektu Edvarda Ravnikara, kter# byl 
nejv#razn$j%ím slovinsk#m architektem druhé poloviny minulého století. 
Se stavebními pracemi této postmodernistické p"ístavby se za'alo v roce 
1993, ale ji! brzy nato byla realizace kv(li architektov$ smrti zastavena.
Chyb$jící centrální 'ást mezi neorenesan'ním Národním domem a post-
moderním Ravnikarov#m pavilonem zaplnil a! v roce 2001 lubla)sk# 
ateliér Sadar Vuga Arhitekti. Po sout$!i na Obchodní a pr(myslovou ko-
moru p"edstavoval projekt centrální 'ásti Národní galerie druhé vít$zství 
v architektonick#ch sout$!ích a druhou v#znamnou zakázku pro tuto mla-
dou kancelá". P(dorysná stopa a p"ibli!né rozm$ry byly ji! p"edem dány 
stejn$ jako stavební program. Zám$rem architekt( bylo vytvo"it jednodu-
ché p"íst"e%í, které by propojilo ob$ dv$ budovy v jeden celek a poskytlo 
ochranu pro fontánu Robba, která doposud chátrala na nám$stí p"ed rad-
nicí a p"emíst$ním do Národní galerie se m$lo zamezit zhor%ování jejího 
stavu. Barokní fontána navr!ená Francescem Robbou je jedním z mála jeho 
dochovan#ch d$l ve Slovinsku. Ka%na má p"edstavovat t"i "eky, které se 
v Lublani stékají. Kdy! byla centrální 'ást Národní galerie dokon'ena, tlak 
ve"ejnost zabránil fontánu p"emístit, a tak po dobu dal%ích p$ti let z(stala 
stát na svém p(vodním míst$ a dále chátrala. Poté zastupitelé odsouhlasili 
vytvo"it p"ed radnicí repliku a originál kone'n$ p"emístit do Národní ga-
lerie. Necelého p(l kilometru od sebe najednou stály dv$ stejné fontány: 
originál a napodobenina, v 'em! lze spat"ovat paralelu Michelangelova 
Davida ve Florencii. Architekty zajímalo umíst$ní dvou toto!n#ch fontán ve 
zcela odli%n#ch prost"edích. Bylo zajímavé sledovat prom$nu m$stského 
mobiliá"e v muzejní exponát: v uzav"eném prost"edí zní voda jinak, sv$tlo 
je jiné a v interiéru lze atmosféru zcela ovládnout. 
Hlavní nosnou konstrukci centrálního pavilonu tvo"í soustava paraleln$ 
uspo"ádan#ch ocelov#ch rám( p"ipomínajících tahací harmoniku57). Rámy 
zprost"edkovávají dynamick# zá!itek neustále se prom$)ujících v#hledu 
z venku dovnit" a naopak. Nová vstupní budova tvo"í vsunuté pojítko mezi 
dv$ma nesourod#mi 'ástmi muzea. Název projektu ‘Monitoring structure’ 
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odkazuje na skute'nost, !e Národní galerie není opravdovou moderní 
um$leckou galerií, ale sbírkou klasického um$ní, které je náro'n$j%í na ins-
talaci a vy!aduje také více soust"ed$ní p"i prohlí!ení. Staticky aran!ované 
expozice jsou v obou bo'ních k"ídlech, zatímco st"edovou vstupní 'ást archi-
tekti pojali opa'n$. B$h$m p"echodu z jedné budovy do druhé náv%t$vníci 
pocítí mo!nost zhluboka se nad#chnout, podívat se ven, za!ít sérii m$nící 
se perspektivy okolního m$sta a samoz"ejm$ spat"it historickou fontánu. 
Vnit"ní prostor je rozd$len do t"í v#%kov#ch úrovní – vstup s knihkupectvím, 
p"ijímací 'ástí a %atnou, mezipatro pro konání slavnostních recepcí a horní 
galerie. Centrální 'ást slou!í jako m$stsk# obytn# prostor, vtahuje dovnit" 
m$stsk# !ivot a je vyu!íván ve"ejností pro mimomuzejní aktivity. Do zbyt-
kového prostoru mezi dv$ma institucemi s nem$nn#m program dokázali 
Sadar s Vugou vlo!it dynamick# prvek, kter# je velice !ivou a m$stotvornou 
scénou, kde se mohou lidé t$%it z v#hledu do volného parku na jedné 
stran$ a do kompaktní m$stské zástavby na stran$ druhé. 
Je %koda, !e z fontány, kolem které se to'il cel# p"íb$h a do velké míry jí byl 
uzp(soben také interiér vstupní 'ásti, zbyl v sou'asnosti pouze sokl. .est 
let po dokon'ení st"ední 'ásti byli Sadar s Vugou osloveni, aby sv(j návrh 
p"epracovali a p"esm$rovali nov# hlavní vstup do galerie, kter# je dnes 
pom$rn$ nelogicky obrácen sm$rem k m$stskému okruhu a do parku 
Tivoli, namísto aby sm$"oval na opa'nou stranu do m$sta, co! jejich nov# 
návrh napravuje.

5.5   Mrakodrapy
V#%kové stavby odpradávna slou!ily jako symbol moc. Kdy! p"esko'íme 
starov$ké p"íklady a podíváme se do Evropy, spat"íme, !e st"edov$k#m 
m$st(m dominovaly v$!e kostel( a katedrál, aby se pozd$ji s nár(stem 
moci sv$tské moci p"ipojily do utvá"ení panoramatu také radni'ní v$!e. 
S rozvojem pr(myslové spole'nosti vzr(stala pot"eba ukázat svoji moc 
také u obchodních spole'ností. Urputn# závod o nejvy%%í stavbu odeh-
rávající po'átkem minulého století v Novém sv$t$ nechal Evropu z velké 
'ásti chladnou. 
Po stoletém závodu p"estala i Amerika la'nit po této met$ a v sou'asnosti 
se titul nejvy%%í stavby sv$ta mezi sebou p"etahují ropné zem$ v Pers-
kém zálivu58) se stále p"eh"át$j%í 'ínskou ekonomikou.59) Není jist$ bez 
nezajímavé, !e za v%emi t$mito stavbami stojí americké 'i evropské ar-
chitektonické kancelá"e, ale vra&me se do pion#rské doby vzniku prvních 
mrakodrap( a jejich ohlas( v Evrop$. Za první p"íklad mrakodrapu 
na Balkán$ je pova!ován lubla)sk# Neboti$nik, co! je slovinsk# v#raz 
pro mrakodrap. Autorem byl absolvent pra!ské techniky Vladimir .ubic, 
jeho! celo!ivotní tvorba se spojena penzijním ústavem, pro kter# Neboti'nik 
vznikal. Pro .ubicovu tvorbu je dále p"ízna'né zaujetí o nejposledn$j%í 
in!en#rské poznatky a moderní trendy v architektu"e, co! se projevilo 
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také v návrhu Neboti'niku. Po neblah#ch a stále 'erstv#ch zku%enostech 
ze zem$t"esení v roce 1895, museli ji! auto"i prvních slovinsk#ch mrakodrap( 
po'ítat se seismick#mi opat"eními. Nap"íklad Vladimir .ubic spole'n$ 
s in!en#rem Stanko Dimnikem pou!íval p"i zakládání poznatky z Japonska 
a jeho Neboti'nik stojí na 18 metr( hlubok#ch pilotech, co! dodnes 'iní 
z Neboti'niku jednu z nejbezpe'n$j%ích objekt( v Lublani. V dob$ svého 
vzniku byl Neboti'nik devátou nejvy%%í budovu v Evrop$. P(vodn$ m$l mít 
p(vodn$ pouze osm poschodí, ale nakonec povyrostl o dal%ích p$t pater 
a na chvíli se stal nejvy%%í obytnou stavbou v Evrop$. T"ináctiposcho-ov# 
objekt Ú"ednického penzijního ústavu v#zrazn$ prom$nil panorama m$sta 
utvá"ené barokními v$!emi kostel(. Sedmdesátimetrov# Neboti'nik vzni-
kal p"ibli!n$ ve stejném období jako Rockefelerovo centrum v New Yorku 
a p"iná%í podobn# symbolick# v#znam s klasick#m trojdíln#m 'len$ním 
hmoty podle Sullivanov#ch zásad. D(m byl od samého po'átku projek-
tován jako multifunk'ní s nadstandardními obchody, kancelá"emi i byty. 
Dvoupatrová kamenná podezdívka s obchody slou!í k p"ímému styku 
s kolemjdoucími, dal%í t"i poschodí jsou vyu!ívány jako kancelá"e, v %estém 
a! devátém podla!í jsou soukromé byty a v nejvy%%ích t"ech patrech je 
kavárna s vyhlídkovou v$!í, která byla v 'ervenci 2010 op$t zp"ístupn$na. 
Objekt, kter# m$l utvá"et nové komer'ní centrum Lublan$, byl uvnit" 
zárove) velmi modern$ vybaven. Vedle  seismického zp(sobu zakládání 
to byla i pokroková !elezobetonová konstrukce 'i dvojice v#tah( a impozant-
ní to'ité schodi%t$. Vnit"ní dispozice s kruhov#m schodi%t$m umíst$n#m 
v zadní 'ásti v$!e je promy%lena racionáln$ a do nejmen%ích detail( v'etn$ 
zakomponování um$leck#ch d$l. Neoklasicistní sloh v základn$ se na 
vrcholu st"ídá se secesí. K realizaci díl'ích 'ástí byla p"izvána celá "ada 
v#znamn#ch architekt(: pavilon na st"e%ní terase (L.Kham, I.Medved), 
tempietto (M.Mu%i', J.Ple'nik) 'i interiér kavárny (M.Sever, B.Stupica). 
V#chodní fasádu ozdobila 'ty"metrová socha na sloupu od Lojze Dolinara. 
Úkolem vystupujícího sloupu bylo lep%í provázání soklu mrakodrapu s obyt-
n#m d"íkem. O socha"skou v#zdobu horní lod!ie se po postaral France 
Gor%e. Vladimir .ubic je podepsán také za pozd$j%ím západním obytn#m 
k"ídlem navazujícím na Neboti'nik.
Nejen z urbanistického, ale i historické hlediska, p"edstavuje Slovenska 
cesta jednu z nejd(le!it$j%ích ulic v Lublani. Osa ulice procházející od jihu 
na sever nap"í' cel#m m$stem a kopíruje tak historickou cestu z "ímského 
období. Tato cesta p"edstavuje v#kladní sk"í) moderní slovinské architek-
tury, kde se jako perly skví v#%kové stavby z pr(b$hu celého s století. 
Mrakodrap Metalka je po .ubicov$ Neboti'niku druh#m v#%kov#m objek-
tem na této hlavní lubla)ské t"íd$. Metalka v%ak nedosahoval takové v#%ky 
jako Neboti'nik a m$"il o deset metr( mén$. O titul nejvy%%í slovinské 
stavby Neboti'nik nep"ipravila ani Ravnikarova dvoj'ata TR3 ze 70. letech 
na dne%ním nám$stí Republiky (scházel jeden metr). Zatímco .ubic(v 
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mrakodrap se je%t$ "ídil Sullivanov#mi zásadami o trojdílném 'len$ní, tak 
Edo Mihevc, p"esto!e byl Ple'nikov#m !ákem, se zhlédl v 'ist#ch liniích 
v Miesovy Seagram Buiding (1958). Metalka je p"íkladem rychle ros-
toucí obchodní spole'nosti, která cht$la dát v%em v$d$t o svém úsp$chu 
a p"edvést svoji moc obyvatel(m m$stu. Mrakodrap, kter# pro Metalku 
na p"elomu 50. a 60. let postavil architekt Edvard Mihevc, m$l zobrazo-
vat v#znam spole'nosti, co! by pochopiteln$ ne%lo bez tichého souhla-
su politik(, a její suverénní úlohu v pok"ivené ekonomice. Mihevc se 
pro "e%ení sporného zadání p"itahujícího tehdy "adu pozornosti a kritiky 
rozhodl vyu!ít na západ$ osv$d'en# ‘Miesovsk#’ model jednoduchého 
%tíhlého kvádru prozrazujícího za uniformní zav$%enou fasádou svoji kons-
trukci. V#%ka domu byla p"edem dána kv(li ochran$ celkového panorama-
tu m$sta, jemu! doposud vévodily barokní zvonice, hradní návr%í a nov$ 
také Neboti'nik, kter# byl obrazem moderního rozr(stajícího se m$sta. 
V p"íb$hu lubla)sk#ch mrakodrap( p"edstavuje Metalka p"íchod nového a 
rychlého konstruk'ního "e%ení, které od 60. let udávalo standard adminis-
trativních budov po celém sv$t$. Mihc(v p"ístup byl v%ak odli%n# v u!%ím 
zapojení pr(myslového designu, co! je nejvíce patrné na zav$%eném 
hliníkovém plá%ti, kter# navrhl Branko Kra%evac. O dodávku konstrukce se 
postarala slovinská spole'nost Impol a d(m se tak prom$nil ve v#v$sní 
%tít technologického pokroku obchodníka. Po vzoru Seagram Buidling také 
Metalka ustupuje od uli'ní 'áry a vytvá"í m$stsk# p"edprostor. Z Metalky 
se následn$ stal vzor pro "adu dal%ích v#%kov#ch staveb v Jugoslávii a pro 
slovinskou architekturu 60. let m$la Metalka stejn$ velk# v#znam, jakou 
m$l Neboti'nik ve 30. letech minulého století.
Dominanci mezi lubla)sk#mi v$!emi si podobn$ jako nadvládu ve slovin-
ské architektu"e 20. let p"evzal Edvard Ravnikar, jeho! projekt urbanistick-
ého ztvárn$ní nám$stí Republiky p"edstavuje nejv$t%ím povále'n# projekt 
centru Lublan$ dokumentující nejen svou rozlehlostí, ale také v#%kou poli-
tickou moc v zemi. Jeden z dvojice mrakodrap( p"ipadl Úst"ednímu v#boru 
a druh# pak V#konnému v#boru komunistické strany Slovinska. Cel# sou-
bor vznikal dvacet let, p"i'em! b$hem této doby se "ada prvk( zm$nila, 
av%ak p(vodní koncept z(stal zachován. Ravnikarovou snahou bylo vytvo"il 
m$stské centrum, které by p"es svoji monumentální povahu spl)ovalo 
také funkci ke ka!dodennímu !ivotu. Hlavními prvky celé architektonické 
kompozice je dvojice administrativních v$!í a postranní k"ídlo obchodního 
domu lemujícího nám$stí z v#chodní strany. B$hem v#stavby se k návrhu 
p"ipojila "ada dal%ích hmot a staveb, z nich! nejv#znamn$j%í je Cankarovo 
kulturní a kongresové centrum navazující na ji!ní 'ást nám$stí a nápadn$ 
se podobající helsinské Finladia Hall od Alvaro Aalto. Tvarová a funk'ní 
pestrost (v'etn$ zp(sobu provedení detail() m$lo za úkol lépe navázat 
na nedaleké historické centrum plné Ple'nikova odkazu. Dvojice struktura-
listick#ch v$!í trojúhelníkového p(dorysu vznikla ve spolupráci s in!en#rem 
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Ervinem Prelogem, kter# navrhl systém prefabrikovan#ch prvk( vykonzo-
lovan#ch ze centrálního !elezobetonového jádra. Tato konstrukce umo!nila 
p"i navrhování dispozic naprostou volnost. Odleh'ené konstruk'ní schéma 
pak kontrastuje s t$!k#m !ulov#m obkladem obvodového plá%t$, jeho! 
záhyby a 'len$ní zárove) slou!í ke stín$ní interiéru. Ztvárn$ním ve"ejného 
prostoru byli pov$"eni socha"i Slavko Tihec, Marjan Tr%ar a krajinn# archi-
tekt Vladimir Vremec. V Ravnikarov#ch v$!ích, jejich! interiéry nov$ navrhl 
Matej Vozli', dnes sídlí bankovní d(m NLB a sou'asn$ se staly presti!ní 
adresou "ady velvyslanectví.
Zatímco Ravnikarovy dv$ v$!e na nám$stí Republiky m$ly vyzna'ovat 
novou ji!ní bránu do m$sta, tak o t"i roky pozd$ji (1963) se uskute'nila 
sout$! na Bavarski dvor, kter# ztvár)oval severní bránu do Lublan$. 
V sout$!i tehdy zvít$zil architekt Milan Miheli' s clusterem v#%kov#ch bu-
dov, z 'eho! se poda"ilo realizovat jen 'erpací stanici, mrakodrap S2 a tele-
fonickou úst"ednu MATC. Mrakodrap S2 (dokon'en# 1981) o jeden metr 
(71m) p"ekonal Neboti'nik a po tém$" p(lstoletí jej p"ipravil o titul nejvy%%í 
slovinské budovy.
Severní brána má dodnes siln# r(stov# potenciál. Kv(li nekoncep'ním 
urbanistick#m zásah(m ze strany m$sta bylo území po dlouhá léta su!ováno 
dojmem nedokon'eného torza. V#znamná k"i!ovatka vedle Miheli'ova 
mrakodrapu ‘Poslovna stolpnica S2’, kde se Slovenska cesta st"etává 
s vnit"ním m$stsk#m okruhem !elezni'ní dráhou, je v sou'asnosti postupn$ 
dopl)ována o dal%í v#%kové objekty od Sadara s Vugou (komplex Emonika 
m$l vzniknout do roku 2011) nebo Borise Podreccy, jeho! sout$!ní návrh 
zvít$zil v roce 2008 na novou podobu Bavarski dvor v sousedství Miheli'ovy 
mezinárodní automatické telefonní úst"edny a dává tak nad$ji, na celkové 
dokon'ení a urbanistickou nápravu místa. 
Slovenska cesta v%ak není nekone'ná a od 70. letech se moderní 
v#%ková zástavba p"esunula severn$ za !elezni'ní dráhu, kde Slovenska 
cesta plynule p"echází v Dunajskou cestu. Cílem také bylo zakr#t t$mito 
v#stavními budovami podél hlavní p"íjezdové cesty do Lublan$ nízkou 
bytovou zástavbu le!ící hned za nimi. Lubla) tak m$la pro p"ijí!d$jící p(sobit 
v$t%ím a velkolep$j%ím dojmem. Ji! ve 30. letech za !eleznicí podél jedné 
z nejd(le!it$j%ích ulic ve m$st$ vyrostl Ple'nik(v stadion pro sdru!ení Orel. 
Na konci 50. let zde vyrostlo lubla)ské v#stavi%t$ s "adou architektonicky 
zajímav#ch pavilon( (Hala A od M.Miheli'e, E.Sim'i'e a I.Arnautovi'e 
získala v roce 1959 Pre%erenovu cenu). A tak nebylo s podivem, !e se 
za !eleznici za'aly st$hovat také v#%kové objekty. Projekt obchodního cen-
tra Astra60) od Savina Severa z druhé poloviny 70. let zaujímá cel# m$stsk# 
blok a krom$ dvou náro!ních v#%kov#ch objekt( jej tvo"í nízká uzav"ená 
hmota s obchodními prostory. Severova Astra p"edstavuje první slovin-
skou stavbu s dvojitou sklen$nou fasádou s odv$trávanou mezerou. Vn$j%í 
sklen$n# plá%& objekt zárove) ochra)oval p"ed vn$j%ím hlukem z ulice. 
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Objekt je zajímav# také po konstruk'ní stránce, kdy kompozice 'ty" iden-
tick#ch pár( betonov#ch st$n vytvá"í náro!ní kancelá"e a jinak ponechává 
zbytek dispozice voln# bez pot"eby dodate'n#ch podpor 'i ztu!ujících jader. 
V 90. letech se pokra'ovala v#stavba mrakodrap( na sever a posouvala se 
dále od centra. Andrej *ernigoj navrhl v roce 1993 administrativní kom-
plex World Trade Center (WTC), kter# s v#%kou 75 metr( p"ekonal o 'ty"i 
metry legendární Neboti'nik. Kvádry s namodralou zrcadlovou fasádou 
jsou v#sledkem globalizovaného stylu a mohly by ve skute'nosti (jak jejich 
název napovídá) stát kdekoliv na sv$t$. Od roku 2000 za'aly pro lubla)skou 
severoji!ní osu platit  nové regulativy a stavby, které se jimi musely "ídit, 
mají p"ijateln$j%í vzhled i m$"ítko. A& u! to jsou bytové domy Sto!ice 
od man!el( Vozli'ov#ch, administrativní centrum Brinje od Nande Korpnika 
'i aktuální polyfunk'ní d(m Dunajski vogal od atliéru A.Biro, v%em t$mto 
objekt( je spole'né, !e na rozdíl od d"ív$j%ích mrakodrap( si tyto stavby 
kladou za cíl vytvo"it ni!%í hmotou p"ív$tiv$j%í uli'ní frontu. V posled-
ních letech se v#stavba mrakodrap( p"esunula v#chodním sm$rem 
do  'ist$ privátní komer'ní zóny BTC61), kde také v roce 2011 vyrostl 
dvadvacetipodla!ní K"i%&álov# palác od nep"íli% známého Atelje S, kter# 
se svojí v#%kou 89 metr( p"evzal po WTC titul nejvy%%í slovinské stavby. 
Touha stav$t stále v#% je 'lov$ku vlastní, a tak se nejspí% m(!eme t$%it 
na brzké poko"ení titulu.

5.6   Malé stavby 
Na zcela opa'ném konci v('i mrakodrap(m stojí malé objekty pavilon(, 
kiosk(, prázdninov#ch domk( 'i horsk#ch útulen. Dobr# architekt se v%ak 
pozná tak, !e se umí vypo"ádat s finan'ním nebo prostorov#m limitem. 
V p"ípad$ tak malé zem$, jakou je Slovinsko, to platí dvojnásobn$. 
O velkém ú'inku relativn$ drobn#ch m$stsk#ch zásah( se lze p"ev$d'it 
na historick#ch p"íkladech prav$k#ch menhir(, antick#ch sloup(, barokních 
ka%en i klasicistních pavilon(. Mistrem v umis&ování drobn#ch staveb 
do m$stského prost"edí byl ve Slovinsku bezesporu Jo!e Ple'nik, kter# 
po "ad$ velk#ch urbanistick#ch zásah( v mezivále'ném období byl se 
vznikem jugoslávské federace upozad$n jako vzpomínka na starou dobu 
království SHS a byly mu p"id$lovány pouze malé zakázky, ale práv$ 
na nich Ple'nik dokázal sv(j um a sílu. Z "ady pomník(, arkád, schodi%& a          
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dlá!d$ní je u'ebnicov#m p"íkladem jeho úprava Zoisovy ulice v míst$ 
b#val#ch m$stsk#ch hradeb. Na této cest$ odd$lující historické centrum 
od 'tvrti Krakovo, le!í %kola architektury, kde Ple'nik strávil n$kolik dekád 
vzd$láváním nov#ch generací, ale je%t$ déle se Ple'nik zab#val drobn#mi 
úpravami této ulice, které mu trvalu od roku 1927 a! do 1956. Z "ady drobn#, 
nepost"ehnuteln#ch a nad'asov#ch úprav nejvíce zaujme samotn# vstup 
do %koly architektury stojící samostatn$ na osmici sloup( p"ed neoklasicist-
ním objektem %koly. *tve"ice diagonáln$ rozmíst$n#ch dvojsloup( spo'ívá 
na 'ty"ech mohutn#ch patkách dopln$n#ch do k"í!e dvojicí lamp z um$lého 
kamene. Men%í baldach#n podpíran# 'tve"icí sloup( je cel# p"ekryt# dal%ím 
vrstvou. Podobn# princip zdvojení lze dohledat ji! u Ple'nikov#ch pra!sk#ch 
realizací z 20. let. Tento racionáln$ nezd(vodniteln# postup má velmi sil-
né psychologické ú'inky v utvrzování v#znamu objektu – v tomto p"ípad$ 
instituce %koly architektury. Uvnit" budov Ple'nik sám navrhl n$kolik detail(, 
p"edev%ím pak ve své pracovn$, která následn$ p"ed dokon'ením nového 
k"ídla od A.Biro slou!ila jako knihovna. V Ple'nikovské tradici drobn#ch v#z-
namn#ch objekt( navázal sám d$kan Peter Gabrijel'i', kter# potemn$lou 
atmosféru budovy z 19. století rozjasnil v roce 2004 vstupní vrátnicí. 
Do studeného prost"edí teracov#ch podlah, %ed#ch dve"ních k"ídel a bí-
l#ch st$n vlo!il transparentní vrátnici vystlanou sv$tl#m d"evem. Prosklená 
není jen vystupující okno pro vrátného, ale také postranní vstupní dve"e a 
okénko podatelny. Jednoduch# návrh bez zbyte'n#ch detail( je extraktem 
Gabrijel'i'ovy tvorby slo!ené z 'ist#ch linií a jednoduch#ch forem a& u! se 
jedná o p$%í most nebo rodinn# d(m. 
O tom, jak# velk# v#znam m(!e mít mal# objekt prokázal v 60. letech 
slovinsk# designér Sa%a J. Mächtig, jeho! modulární pavilon K - 67 z roku 
zakoupilo do sv#ch sbírek designu 20. století newyorské muzeum MoMA. 
Moduly ze ztu!eného polyesteru mohly slou!it jako samostatné bu)ky 
nebo se sdru!ovat v libovoln#ch  kombinacích. Pr(myslov$ vyráb$né modu-
ly plnily rozli'né funkce od novinov#ch stánk(, budek hlída'( parkovi%t$ a! 
pro prodejny párk( a svérázn# studentsk# bar62). Podobn$ jako prostorovou 
variabilitu nabízel v#robce také r(znobarevné varianty. Nejvíce exemplá"( 
(32) se pochopiteln$ zrealizovalo ve Slovinsku, ale s dal%ími kiosky se %lo 
st"etnou také v Polsku (20), NDR (4) nebo Slovensku (2)63). Dne%ní dob$ 
stánky do!ívají ve zna'n$ zb$dovaném stavu a nadávají tu%it jejich za%lou 
slávu.
Obdobné minimalistické pavilony instaluje od roku 2000 v t$!ko dostupném 
prost"edí Julsk#ch alp slovinsk# architekt Miha Kajzelj, jeho! noclehárny mají 
za úkol poskytnout p"íst"e%í v nehostinn#ch podmínkách. Nízk# rozpo'et, 
slo!it# terén i v$trem o%lehaní u!ivatelé mají lví podíl na v#sledné podob$ 
horsk#ch bivak(, které se hodn$ blí!í k minimalistick#m lodním kajutám, 
k nim! s obdivem vzhlí!el ji!  Le Corbusier64).  Miha Kajzelj jich v Julsk#ch 
alpách zatím postavil t"i. Ka!d# dal%í typ se u'í z chyb sv#ch p"edch(dc(. 
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První (na Stolové ho"e ve v#%ce 1600 m. n/m) celod"ev$n# je%t$ spo'íval 
na betonov#ch základech byl t$!k# a trp$l "adou neduh(. Druh# (v Kotov$ 
sedlu ve v#%ce m. n/m) ji! p"edstavuje plechovou kapsli usazenou na oce-
lov#ch nohách pod skalním p"evisem, kam byla ji! zkompletovaná dopra-
vena vrtulníkem.65) Dojem lodní kajuty vzbuzovala i 'tve"ice kruhov#ch oken 
s v#hledem do kamenité krajiny. Zatím poslední t"etí le!í pod nejvy%%ím 
vrcholem Kamnicko-savinjsk#ch alp (pod Grintovcem ve v#%ce 2070 m. 
n/m) ji! nabízí “horolezeck# luxus“ a! pro %est osob. Na t"ech podla!ích 
se tu lze kochat "adou v#hled( z panoramatick#ch oken. Kajzeljovy kapsle 
rozeseté v drsné krajin$ dosv$d'ují, jak málo sta'í k uspokojení zaklad-
ních pot"eb ob#vání, ale také minimalistick#m designem zbaven#m v%eho 
nepot"ebného dokládá v#znam mal#ch objekt( v kontextu slovinské archi-
tektury. Tento fenomén nejlépe shrnul Aljo%a Dekleva, jeho! d(m XXS pro 
své rodi'e se zapsal mezi nejznám$j%í slovinské mikro-stavby: „Pro Lublan 
je Ple&nik stále je"t% nejv%t"í známkou. Jeho architektura je momentáln% 
daleko d)le#it%j"í ne# jakákoliv sou&asná architektura - alespo+ z turistick-
ého hlediska. To je pro nás principiáln% dobré. Guggenheimovo muzeum 
v Bilbau nebo Kunsthaus v Grazu jsou samoz'ejm% n%co zcela jiného, nej-
sou také #ádn$m relevantním vzorem pro Lubla+. Eventuální by byla vari-
anta jako v Kodani. V"echny tyto projekty ale vznikají v neposlední 'ad% 
také z politické v)le. Na základ% dominance privátních investor) není tohle 
ve Slovinsku dob'e mo#né. Co bych si je"t% p'ál? Aby stát ve'ejn% financo-
vané projekty lépe o"et'oval, co se t$ká organizování sout%#í, v$b%rem do-
br$ch projekt) a prosazování kvalitní architektury. Slovinsko je malá zem%, 
máme jen jednu Lubla+. Ka#dá budova se po&ítá.“ 66)

5.7   Vzd&lávání
,ivot ka!dého 'lov$ka je utvá"en od útlého d$tství. Po vlastním domov$ 
jsou nej'ast$j%ím místem trávení 'asu jesle a mate"ská %kola. Prost"edí, 
v n$m! si utvá"íme prvotní sociální vazby, by m$la b#t p"ikládána velká 
d(le!itost. Ve vyslou!il#ch kontejnerech 'i panelov#ch stavebnicích bude 
mít úsilí vychovatelek podstatn$ men%í ú'inek ne! tam, kde se p"irozen$ 
cítíme dob"e. O tom, jak# má v#znam prost"edí, v n$m! vyr(stáme a 
následn$ se cel# !ivot pohybujeme, shrnul v jednom ze sv#ch projev( i 
Winston Churchil, kter# "ekl, !e „nejprve my stvo'íme na"e stavby, a 
ty nás pak následn% utvá'ejí.“67)

Prameny o prvních vzd$lávacích stavbách na území dne%ního Slovinska 
lze dohledat ji! ve dvanáctém století68) v$t%inou podob$ klá%terních %kol. 
Jedna z prvních diecézních %kol vznikla v roce 1186 v Koperu, kter# te-
hdy spadal do sféry vlivu Benátské republiky. Na území Lublan$ to byla 
%kola pat"ící pod farnosti sv. Petra (1250) a sv. Mikulá%e (1345). První v#uka 
ve slovin%tin$ za'ala po vydání první slovinské knihy v roce 1550 a následné 
zalo!ení gymnázií v Celovci a Lublani. Podobn$ jako u nás se v 18. století 
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díky %kolní reform$ Marie Terezie a Josefa II. poda"ilo odlou'it vzd$lávání 
od církve a p"enést tuto úlohu na stát. Po snahách zalo!it ve Slovinsku 
univerzitu se toto poda"ilo a! po první sv$tové válce, kdy byla v roce 1919 
zalo!ena slovinská Univerzita v Lublani. Zalo!ení druhé univerzity (v Mari-
boru) trvalo dal%í p(lstoletí a! do roku 1975 a v po"adí t"etí univerzitou se 
stala univerzita Primorska v Koperu zalo!ená v lednu 2003.
První stavby, kterou by %lo za"adit mezi moderní vzd$lávací budovy, za'aly 
vznikat po zem$t"esení v roce 1895 z iniciativy tehdej%ího starosty Ivana 
Hribara. Lubla)ská radnice v roce 1888 iniciovala spole'n$ Josipem Goru-
pem, obchodníkem z Rieky, vznik prvního dív'ího lycea Mladika. Autorem 
v byl v roce 1093 tehdy nejslavn$j%í slovinsk# architekt Maks Fabiani. 
V roce 1910 pak m$stsk# architekt Ciril Metod Koch p"ipojil k budov$ obyt-
né k"ídlo s apartmány pro u'itele s vlastním vchodem. Se vznikem nového 
státu za'ala budova v roce 1991 slou!it ministerstvu zahrani'ních v$cí, 
pro jeho! pot"eby objekt zrekonstruoval v roce 2000 architekt Jurij Kobe. 
S respektem k p(vodnímu Fabianiho návrhu pak k budov$ p"idal po!ární 
schodi%t$ a dvoupodla!ní parkovi%t$ pod nádvo"ím. Z 'eského pohledu by 
mohla b#t zajímavá budova st"ední pr(myslové %koly na A%kercov$ ulici 
v Lublani od brn$nského architekta Vojt$cha Dvo"áka v historizujícím slohu. 
Ve 30. letech p"i%li funkcionalisti'tí architekti s nov#mi vzdu%n#mi dispozi-
cemi s dostate'n$ prosv$tlen#mi u'ebnami a p"edev%ím bez tmav#ch a 
dlouh#ch chodeb. Jedním z p"edních autor( %kolních budov byl architekt 
Emil Navin%ek. Autorem prvního %koly pavilónového typu obklopeného 
zelení byl Ple'nik(v !ák Danilo Fürst. Jeho stavba ve Stra'i#$i u Kranje se 
následn$ stala vzorem moderního %kolství ve Slovinsku 
Dal%ím následováníhodn#m experimentem byla %kolka Mladi Rod 
od Stanko Kristla, pro n$ho! byl vztah u!ivatele a prostoru stejn$ tak 
d(le!it# jako konstruk'ní stránka stavby. Kristl se rovn$! zab#val socio-
logick#m a psychologick#m ú'inkem prostoru na d$ti a toto téma zu!itkoval 
i p"i sepisování své doktorské práce. Kristlovi byla rovn$! vlastní touha po 
inovaci. A& dostal jakékoliv zadání, v!dy hledal nové odpov$di a novátorská 
prostorová "e%ení, co! je patrné i z jeho návrhu mate"ské %koly Mladi Rod, 
kterou tvo"í trojice kruhov#ch pavilon( lehce se vzná%ejících nad travna-
tého parku uprost"ed povále'né reziden'ní 'tvrti Be!igrad na severu 
Lublan$. Ka!d# z pavilon( byl navr!en jako samostatn$ funk'ní jednotka 
slo!ená z 4-6 d$tsk#ch heren rozlo!en#ch do kruhu jako okv$tní lístky. 
Hlavní my%lenkou %kolky, která se nepodobá !ádné jiné stavb$, kde d$ti 
doposud m$ly mo!nost vyr(stat, bylo prostor co nejvíce otev"ít ke slunci a 
do zahrady, aby d$ti nabyly dojem, !e se nachází v p"írodním prostoru. 
Kristlova %kola p"edstavuje nej'ist%í p"íklad strukturalismu ve slovinské 
architektu"e, kter# v té dob$ získal pozitivní ohlas nejen u odborník(, ale 
také v tisku a získal "adu mezinárodních ocen$ní. Byl vá!n# zájem postavit 
dal%í podobné %kolky v B$lehradu 'i Západním Berlín$69), ale projekt narazil 
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Dív'í lyceum Mladika (1910) od Makse 
Fabianiho

Základní %kola Stra!i%'e u Kranje 
(1959) od Danilo Fürst

Mate"ská %kola Mladi Rod (1972) od 
Stanko Kristla

69) GLA,AR,T. Gla!ar, GREGORI*,T. 
Stanko Kristl, Kindergarten – Elemen-
tary space. Záh"eb: Oris 47, 2007. 
ro'.9, s.154-163.



na nedostatek pochopení politik(. 
V 90. letech bylo chování politické elity osvícen$j%í. První roky samostat-
né Slovinské republiky vzniku ve"ejn#ch budov mnoho nep"ály. V dob$ 
ekonomického boomu se stav$ly p"edev%ím administrativní a komer'ní 
stavby pro rychlou spot"ebu. .kola v Ko'evje od Nicholase Dodda, Tade-
je Gla!ara, Vasa Perovi1e a Arne Vehovara je první v#jimkou, která získala 
"adu ocen$ní a brzy také následovníky v podob$ dal%ích kvalitních real-
izací %kolních budov. P"íklad st"ední ekonomická %kola v Murské Sobot$ 
na samém v#chod$ Slovinska dokládá snahy státních institucí zm$nit 
investicemi do vzd$lanosti ekonomickou situaci v této oblasti. Architekti 
dokazují, !e i s nízk#mi rozpo'tem a nep"íli% v#hodnou parcelou lze vytvo"it 
pocit v#jime'nosti a jedine'n#ch prostorov#ch zá!itk(. .kolní stavby 
nejsou jen u'ebny, menzy nebo sportovi%t$, ale také koleje, kde studenti 
tráví v$t%inu svého volného 'asu. Návrh studentského ubytování Poljane od 
lubla)ského ateliéru Bevk Perovi1 arhitekti m(!e sm$le konkurovat zápa-
doevropskému standardu. Prosklená budova ukrytá za d$rovanou hliníko-
vou fasádou p"ímo neodhaluje, co se uvnit" odehrává, ale dává pouze tu%it. 
K vysokému standardu celého objektu p"ispívá i designové vybavení 
pokoj(. Na studentská léta v t$chto kolejích nep(jde zapomenout a ab-
solventi odchovaní t$mito kolejemi budou nejspí% chtít !ít i nadále 
v podobném prost"edí a obrátí se zakázkou svého vlastního bydlení 
na architekty. I tak lze budovat architektonické pov$domí ve spole'nosti.

5.8   Ornament
U vinohradského kostela Nejsv$t$j%ího srdce Pán$ (1932) Ple'nik p(vodn$ 
plánoval pou!ití dvojitého oplá%t$ní. Z interiéru m$ly b#t po vzoru Sem-
perovsk#ch idejí pou!ity textilními prvky architektury, co! se nakonec 
nerealizovalo a vnit"ní st$ny z(staly z re!ného zdiva, kde odkazuje na bib-
lick# chrám v Jeruzálému. Ple'nik v%ak my%lenku zcela neopustil a promítl 
textilní ráz na vn$j%í fasádu z rud#ch cihel pravideln$ prokládan#ch sv$tl#mi 
!ulov#mi kvádry, co! m$lo p"edstavovat královsk# hermelínov# plá%&. 
Obraz Je!í%e krista jako krále dokresluje "í%ské jablko umíst$né na vrcholku 
zvonice. S podobn#m tématem ornamentální fasády se lze setkat Wag-
nerova víde)ského projektu Po%tovní spo"itelny (1906), kde hliníkové n#ty 
jen zdánliv$ fixují kamenn# obklad k fasád$. V tomto o 'tvrt století d"ív$j%ím 
p"ípad$ se v%ak jednalo o geometrizující motiv bez promy%leného duchov-
ního podtextu. Wagnerovi %lo hlavn$ o to kone'n$ oprostit svoji tvorbu 
od florálních secesních motiv( ve prosp$ch geometrie, co! bylo jednak 
reakcí na Olbrich(v spolek, ale také bli!%í Wagnerov$ technické preciznosti.
Prvním p"íkladem ze sou'asnosti, kter# se v#razov#mi prost"edky podobá 
fasád$ Ple'nikova kostela na Vinohradech je obchodní d(m bauMax-x (1999) 
v Mariboru, jeho! autory jsou b#valí man!elé Hrvoje Njiri1 a Helena Paver 
Njiri1. Jejich pou!ítí Ple'nikovy sakrální symboliky na fasádu supermarketu 
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N.Dodd, T.Gla!ar, V.Perovi1, A.Vehovar: 
Základní %kola ‘Ob Rin!i’, Ko'evje 
1995-2002

R.Benda, P.Ho'evar, M.Zorc: St"ední 
ekon. %kola, Murska Sobota 2004-07

Bevk Perovi1 arhitekti: Studentsk# 
d(m Poljane, Lubla) 2004-06



by %lo vnímat jako rouhání nebo lépe jako kritiku spole'nosti a konzumního 
!ivota lidí, kte"í pova!ují víkendové nakupování v klimatizovan#ch halách 
za nejlépe mo!n# stráven# 'as. Chorvatská kancelá" njiri1+njiri1  p"izvaná 
v 90. letech kv(li n$kolika zakázkám do Slovinska m$la odstartovat p"íliv 
zahrani'ních architekt( a jejich know-how. To se v%ak nepoda"ilo, p"esto!e 
v#b$r byl promy%len#. ,ádnému z v#chodoevropsk#ch architekt( se zatím 
nepoda"ilo p"ekonat mezinárodní úsp$ch Hrvoje Njiri1e, kterém v roce 
1997 vy%la monografie u presti!ního %pan$lského nakladatelství El Cro-
quis a a! do roku 2005 byl profesorem na technické univerzit$ ve .t#rském 
Hradci. Trojúhelníková parcela vymezená ru%n#mi tepnami a p"esné za-
dání obchodního domu v Mariboru poskytovalo architekt(m jen malé pole 
pro kreativitu. Krom$ fasády v%ak dokázali také namí"it svoji pozornost 
na problematiku parkování a zp(sob zast"e%ení velk#ch nákupních hal. 
Z(staneme-li v%ak u fasád, tak vrcholové zakon'ení a  geometrick# orna-
ment na supermarketu se v#razn$ blí!í Ple'nikovu kostelu. Barvy jsou v%ak 
prohozeny. Njiri1ovi nez(stali u pouhé citace a bezobsa!ného zdobení. 
Plechové %títy na fasád$ jsou podobn$ jako sloupky na krajnici opat"eny 
'ervenobílou reflexní vrstvou, která v noci odrá!í sv$tla projí!d$jících aut. 
Tímto "e%ením vtipn$ posunuli Ple'nikovské téma do soudobého kontextu 
automobilové civilizace. 
Druh#m p"íkladem, kter# dále rozvádí Ple'nikovu fasádu vinohradského 
kostela, je sociální bydlení Polje (2005) na západním okraji Lublan$ 
od dvou zástupc( generace Sixpack. Matija Bevk a Vasa J. Perovi1 mají 
ve své tvorb$ jak luxusní domy v reziden'ních 'tvrtích, tak i celé urban-
istické komplexy pro rodiny s nízk#mi rozpo'ty. .estice blok( bytov#ch 
dom( musela ctít stávající zastavovací plán.
Zav$%ení balkón( pomocí táhel je industriálním prvkem odkazujícím 
na blízkost !eleznice. Stejn$ tak do ruda zabarvené sklocementové ob-
kladové panely mohou odkazovat na zreziv$lé kolejnice nebo domy 
sv#m vzhledem na tvar vagón(. Nabízí se v%ak také mo!nost spat"ovat 
na 'ervené fasád$ zdobené ornamentem paralelu daleko hlub%í. Lze tu 
spat"ovat barevnou podobnost s vinohradsk#m kostelem, ale namísto 
Ple'nikova giagonáln$ rozvr!eného rastru Bevk s Perovi1em pou!ívají 
ortogonáln$ orientovan# ornament, kter# se navíc s funk'ní pot"ebou 
p"ipevnit panely k fasád$ domu. To by %lo zcela jist$ provést daleko mén$ 
nápadn#m zp(sobem a s men%ím po'tem p"ichycení. Siln$ naddimen-
zované podlo!ky toti! zárove) slou!í jako levn$ po"ízen# ornament, 'ím! 
dokazují, !e v sociálním bydlení nemusí b#t v%e pod"ízeno 'ist$ funkci 
a diktátu co nejni!%ích stavebních náklad(. Bevk s Perovi1em se ve své 
pr(vodní zpráv$ zmi)ují o konceptu “k(!e se st"íbrn#mi ter'íky“, kter#m 
se dostávají a! k Semperov#ch p"edstavám o chápání fasády. Hliníkové 
disky o pr(m$ru 8 centimetr( mají je%t$ blí!e k projektu víde)ské Po%tovní 
spo"itelny, kde Otto Wagner rovn$! pou!il hliníkové “knoflíky“, které jen 
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zdánliv$ fixují mramorové desky k fasád$, p"i'em! jejich hlavní u'el byl 
ozdobn#. Zatímco u Njiri1ova supermarketu nem$ly fasádní “odrazky“ 
!ádné funk'ní vyu!ití, tak hliníkové “ter'e“ na sociálních bytovkách plní 
svoji funkci, jsou v%ak zveli'en. Oba p"íklady mají za úkol p"ilákat pohled 
diváka od základního objemu stavby sm$rem k detailu.

5.9   Dla'dice
Pou!ití keramick#ch dla!dic na fasád$ Wagnerova domu Majolikahaus 
(1899) vzbudilo v tehdej%í Vídni malé pozdvi!ení. Kachli'kov# rastr byl 
v%ak p"emalován kv$tinov#mi motivy a ozdoben kovov#mi girlandami, 
tak!e ve srovnání s Fabianiho palácem Portoix & Fix (1900), kter# stojí 
jen n$kolik set metr( od Majolikahaus, p(sobil stále decentn$. Fabiani byl 
Wagnerov#m blízk#m spolupracovníkema, av%ak s projektem Portois & Fix 
svého slavn$j%ího kolegu zcela zastínil. Geometrizující ornament na fasád$ 
domu tvo"í 'tvercové !lutozelené dla!dic z le%t$ného kamene. Zrcadlící 
plocha fasády opticky zmír)uje ú'inek velké hmoty stavby na své okolí. 
Fabiani touto fasádou nazna'il kudy se bude ubírat modernistická architek-
tura. Hladk# kamenn# obklad si po n$m vyzkou%eli jak Ple'nik na Zacherl 
Haus (1905), Wagner na Postsparkasse (1909) tak i Loos na Michaelerplatz 
(1911). Nepravidelnost abstraktních obrazc( na Fabianoho fasád$ je dána 
volbou p"írodního materiálu, kter# nikde nemá stejn# odstín. Na dobov#ch 
snímcích je ornament v#razn$j%í a postupem 'asu se kontrast zmen%oval, 
ale ji! tehdy byla ka!dá z dla!dic odli%ná. 
V realizaci domu Trnovski pristan (2004) od slovinsk#ch architekt( Jurije 
Sadara a Bo%tjana Vugy lze spat"it odraz obou p"ede%l#ch historick#ch 
p"íklad(. Jejich d(m s patnácti byty má skute'né m$"ítko víde)sk#ch 
bytov#ch dom( a hodí se spí% tam ne! do lubla)ské 'tvrti Krakovo. Velká 
hmotu je proto r(zn$ naru%ována a roz'le)ována, aby lépe splynula 
s okolní drobnou zástavbou. Kachli'kami oblo!enou fasádu auto"i vyk-
ládají jako “pixely tvo"ící dialog s okolními vrbov#mi listy a zb#vající zelení” 
rostoucí na b"ehu "eky Ljubljanica, co! je patrné p"edev%ím na podzim, 
kdy se listí za'ne svojí barevností blí!it fasád$ domu, ale hlavní paralelu 
lze spat"ovat práv$ s Fabianiho víde)skou stavbou. U! tím, jak se “d(m 
mlok“ adaptuje do svého okolí. Podobn$ cht$l Fabiani odlesky fasády zmír-
nit ú'inky velkého hmoty svého domu. Sadar s Vugou pou!ili k pixelizaci 
obrazu moderní techniku, kterou usilovali, aby se fasáda „p"i prvním let-
mém pohledu zdála za hranicí b$!né p"edstavivosti“. Stejn$ tak oba návrhy 
pou!ívají tmavé rámování okenních otvor(. Zatímco venkovní fasáda má 
svého p"edch(dce v modernistní budova, tak interiér domu Trnovski 
pristan se se nebojí pou!ít rostlinné secesní ornamenty. Nejde v%ak 
o pouhé kopírování. Úpravou a následn#m tiskem na novodobé materiály 
je ornament dále rozvíjen.
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6.  Katalog staveb
Nejv!t"í #ást dizerta#ní práce se v!nuje konkrétním p$íklad%m staveb, 
které byly vybudovány ve Slovinsku od po#átku minulého století a& do 
dne"ka. Kompletní zpracování stovky budov se zam!$uje na objekty po-
cházejících p$evá&n! od sou#asn'ch tv%rc%, p$i#em& $ada z nich se ji& 
sta#ila proslavit v zahrani#ní, av"ak po studiu odborn'ch pramen% se 
poda$ilo objevit tv%rce a historické objekty, které nejsou v mimo území 
Slovinska p$íli" známé, ale m!ly pro utvá$ení místní scény neb'vale velk' 
v'znam. V!t"inu t!chto budov se poda$ilo osobn! nav"tívit, fotograficky 
zdokumentovat a v lubla(sk'ch knihovnách k nim dohledat dobové ma-
teriály. Vedle ran'ch víde(sk'ch realizací Makse Fabianiho a Jo&e Ple#nika 
se v soupisu prací objevilo také hledání národního slohu Ivana Vurnika. 
Pr%$ez tvorby nejv'zna#n!j"ího povále#ného architekta Edvarda Ravni-
kara za#íná p$edcorbusierovsk'm obdobím, p$es komorní soubor staveb 
v severoslovinském Kranji a& do rozsáhl' lubla(sk' urbanismus nám!stí 
Revoluce. Z povále#ného období jsou vedle Ravnikarov'ch staveb prezen-
továny p$íklady high-tech architektury Milana Miheli#e, dopravních staveb 
Savina Severa s Jo&e Ko&eljem, experiment% "kolních pavilon% Stanko 
Kristla a& po nov' slovinsk' regionalismus Otona Jugovce. V'znamnou roli 
p$i prosazování slovinské architektury v zahrani#í sehrál Boris Podrecca, 
jemu& jsou v!novány dv! realizace, které naopak pomohly v jeho návratu 
na domovskou scénu.
P$edrevolu#ní období a generaci sou#asn'ch profesor% na Fakult! architek-
tury v Lublani zastupují postmoderní stavby Janeze Ko&elje, kontextuální 
p$ístup Ale"e Vodopivce, strohá architektura Jurije Kobeho a navazování na 
rodinné tradice Vojteha a Edo Ravnikarov'ch.
Siln! zastoupená Generace Sixpack (Bevk Perovi) architekti, Dekleva 
Gergori# arhitekti, Elastik, Maechtig Vrhunc Arhitekti, OFIS arhitekti, Sa-
dar Vuga Arhitekti,) je zmapovaná více ne& dostate#n!. Velká pozornost je 
proto up$ena na ty kancelá$e Andreje Kalamara, Nande Korpnika, Toma&e 
Kru"ce #i Maru"i Zorec, kter'm Hrauskyho galerie Dessa nev!novala tolik 
prostoru, p$esto&e si zaslou&í, aby se i jejich realizace dostaly do "ir"ího 
pov!domí. Krom! uceleného zmapování historického v'voje na konkré-
tních p$íkladech p$iná"í práce také pohled na aktuální tvorbu nejmlad"í 
generaci t$icátník%, která následovala po ‘Sixpacku’. Vedle mediáln! zdat-
ného Matv&e *elika a minimalisticky zam!$eného Miha Kajzelj, jeho& 
drobné stavby odkazují na slavné kiosky Sa"i Mächtiga z "edesát'ch let, 
a& po t'my architekt% ukr'vajících se za cizojazy#n'mi názvy a zkratkami: 
Spacelab, Monochrome, Stratum, Plusminus30.
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6.1  Chronologick! p"ehled staveb

1.  Rakouská po#tovní spo"itelna ve Vídni od Otto Wagnera, 1906 (s.62)
2.  Budova Portoix & Fix ve Vídni od Makse Fabianiho, 1900 (s.63)
3.  Palác Urania ve Vídni od Makse Fabianiho, 1910 (s.63)
4.  Zacherl$v d$m ve Vídni od Jo!e Ple"nika, 1905 (s.64)
5.  Kostel svatého Ducha od Jo!e Ple"nika, 1913 (s.64)
6.  Dru%stevní obchodní banka v Lublani od Ivana Vurnika, 1922 (s.65)
7.  Sokolsk! d$m s t&locvi'nou v Lublani od Ivana Vurnika, 1926 (s.65)
8.  Kostel sv. Franti#ka z Assisi v Lublani od Jo!e Ple"nika, 1927 (s.66)
9.  Kostel Nejsv&t&j#ího Srdce Pán& na Královsk#ch Vinohradech v Praze od Jo!e Ple"nika, 1932 (s.67)
10.  Neboti'nik v Lublani od Vladimira $ubice, 1933 (s.68)
11.  (ehli'kov! d$m v Lublani od Jo!e Ple"nika, 1934 (s.69)
12.  Kostel sv. Michala na lula%sk#ch blatech v &rna Vas od Jo!e Ple"nika, 1938 (s.70)
13.  H"bitov (ale v Lublani od Jo!e Ple"nika, 1940 (s.71)
14.  Slovinská národní a univerzitní knihovna v Lublani od Jo!e Ple"nika, 1941 (s.72)
15.  Muzeum moderního um&ní v Lublani od Edvarda Ravnikara, 1951 (s.73)
16.  Budova Hlavního dru%stevního svazu v Lublani od Emila Medve'"eka, 1956 (s.74)
17.  Hlavní %elezni'ní nádra%í v Mariboru od Milana &ernigoje, 1954 (s.75)
18.  Zasedací sál lidového v!boru v Kranji od Edvarda Ravnikara, 1960 (s.76)
19.  Hotel Creina v Kranji od Edvarda Ravnikara, 1970 (s.77)
20.  Obchodní d$m Globus v Kranji, 1972 (s.77)
21.  Komer'ní budova Metalka v Lublani od Edo Mihevce, 1963 (s.78)
22.  Nákupní centrum )i#ka v Lublani od Milo'e Bon"a, 1964 (s.79)
23.  Parkovací domy Triplex A a B ve Slovinsku od Savina Severa, 1966, 1970 (s.80)
24.  Parkovací d$m PPH v Lublani od Jo!e Ko!elje, 1973 (s.80)
25.  Parkovací d$m TGH-48 v Lublani od Savina Severa, 1969 (s.81)
26.  Mate"ská #kola Mladi Rod v Lublani od Stanko Kristla, 1972 (s.82)
27.  Nám&stí Republiky v Lublani od Edvarda Ravnikara, 1974 (s.83)
28.  Mezinárodní automatická telefonní centrála v Lublani od Milana Miheli"e, 1978 (s.84)
29.  Kulturní d$m )pan&lsk! republikánsk!ch bojovník$ v Lublani od Otona Jugovce, 1981 (s.85)
30.  Kostel vt&lení Kristova v Dravlje od Marko Mu'i"e, 1985 (s.86)
31.  Bytov! d$m Poljanska cesta v Lublani od Janeze Ko!elje, 1988 (s.87)
32.  Galerie DESSA v Lublani od Borise Podreccy, 1989 (s.88)
33.  P"edlá%d&ní Tartiniho nám&stí v Piranu od Borise Podreccy, 1992 (s.89)
34.  St"ední zdravotnická #kola v Lublani od Jurije Kobe, 1998 (s.90)
35.  Obchodní a pr$myslová komora v Lublaní od Sadar Vuga Arhitekti, 1999 (s.91)
36.  Knihovna France Bevka v Nove Gorici od Vojteha Ravnikara, 1999 (s.92)
37.  D$m Acman v Gri!e od Nande Korpnika, 1999 (s.93)
38.  Obchodní d$m Baumaxx v Mariboru od Njiri( + Njiri( arhitekti, 1999 (s.94)
39.  Arcadia Lightwear v Lublani od Sadar Vuga Arhitekti, 2000 (s.95)
40.  Mercator Shopping Center v Nove Gorici od Sadar Vuga Arhitekti, 2001 (s.96)
41.  Fontána v Solkan od Sadar Vuga Arhitekti, 2001 (s.97)
42.  St"ední 'ást Národní galerie v Lublani od Sadar Vuga Arhitekti, 2001 (s.98)
43.  Bytové domy )i#ka v Lublani od Bevk Perovi( arhitekti, 2001 (s.99)
44.  Kancelá"sk! objekt Linde M.P.A. v Lublani od Vozli" Atelje, 2002 (s.99)
45.  Obytn! soubor Mostec v Lublani od Maechtig Vrhunc Arhitekti, 2001 (s.100)
46.  H"bitov Srebrni'e v Novo Mesto od Ale'e Vodopivce, 2001 (s.101)
47.  Administrativní budova Lev v Lublani od Andreje Kalamara, 2002 (s.102)
48.  Obchodní centrum Portoval v Novo Mesto od Janeze Ko!elje, 2003 (s.102)
49.  Kancelá"sk! d$m )martinka v Lublani od A.Biro, 2002 (s.103)
50.  Vila se ‘spodní’ p"ístavbou v Bled od OFIS arhitekti, 2003 (s.104)
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51.  Základní !kola na Rin"i v Ko!evje od Dodd, Gla"ar, Perovi# a Vehovar, 2003 (s.105)
52.  Rezidence holandského velvyslance v Lublani od Bevk Perovi# arhitekti, 2003 (s.106)
53.  D#m Blejec v Lublani od Bevk Perovi#, 2004 (s.107)
54.  P$estavba hradu na knihovnu Dr. F. %u!nika v Ravne n. Koro$kem od Maru$i Zorec, 2004 (s.108)
55.  Roz!í$ení a rekonstrukce m&stského muzea v Lublani od OFIS arhitekti, 2004 (s.109)
56.  D#m XXS v Lublani od Dekleva Gregori!, 2004 (s.110)
57.  Vlastní d#m Krakovo v Lublani od Ale$e Vodopivce, 2005 (s.111)
58.  Kondominuim Trnovski pristan v Lublani od Sadar Vuga Arhitekti, 2004 (s.112)
59.  Bytov' d#m Grada!ka v Lublani od Sadar Vuga Arhitekti, 2006 (s.113)
60.  Obchodní budova Maksimilijan v Celje od Nande Korpnik, 2005 (s.114)
61.  Obchodní d#m Tu! v Celje od Marjana %upan!e, 2005 (s.115)
62.  Nová tr"nice v Celje od Arhitektura Kru$ec, 2009 (s.115)
63.  Lázn& Termalija v Pod!etrteku od Enota, 2005 (s.116)
64.  Orhidelia Wellness v Pod!etrteku od Enota, 2009 (s.116)
65.  Hotel Sotelia v Pod!etrteku od Enota, 2006 (s.117)
66.  650 Apertments v Lublani od OFIS arhitekti, 2006 (s.118)
67.  Obytn' blok Tetris v Lublani od OFIS arhitekti, 2007 (s.119)
68.  Sociální bydlení Polje v Lublani od Bevk Perovi# arhitekti, 2005 (s.120)
69.  Sociální bydlení v Izole od OFIS arhitekti, 2006 (s.121)
70.  Matematická fakulta univerzity v Lublani od Bevk Perovi# arhitekti, 2006 (s.122)
71.  Komer(ní a skladové prostory Velux-Kalcer v Trzin od Arhiveda, 2006 (s.123)
72.  Polyfunk(ní d#m Dunajski vogal v Lublani od A.Biro, 2006 (s.124)
73.  Parkovací d#m Novi %arabon v Lublani od A.Biro, 2006 (s.125)
74.  Skalní vily v Celje od Arhitektura Kru$ec, 2007 (s.126)
75.  Celjska ko(a v Celje od Arhitektura Kru$ec, 2007 (s.127)
76.  Lanovka na hrad v Lublani od Ambient, 2006 (s.128)
77.  Bytov' d#m Jur(kova pot v Lublani od Enota, 2007 (s.129)
78.  Sb&rna "elezného odpadu v Neverke od Dekleva Gregori! arhitekti, 2007 (s.130)
79.  Rozlu(ková kaple Teharje v Celje od Arhitektura Kru$ec, 2007 (s.131)
80.  Sociální bydlení Poljane v Mariboru od Bevk Perovi# arhitekti, 2007 (s.132)
81.  Obytn' soubor Srn(eva v Mariboru od Ale$e Vodopivce, 2007 (s.133)
82.  Kongrecové centrum v Brdo p&i Kranju od Bevk Perovi# arhitekti, 2007 (s.134)
83.  Fotbalov' stadion Ljudski vrt v Mariboru od OFIS arhitekti, 2008 (s.135)
84.  Bytov' d#m Seník v Cerklje od OFIS arhitekti, 2007 (s.136)
85.  Rektorát univerzity Primorska v Koperu od Plusminus30, 2007 (s.137)
86.  Roz!í$ení m&stské knihovny v Grosuplje od A.Biro, 2007 (s.138)
87.  Ekonomická !kola v Murska Sobota od Benda Ho!evar Zorc, 2007 (s.139)
88.  D#m D v Lublani od Bevk Perovi# arhitekti, 2007 (s.140)
89.  Nám&stí s venkovním oltá$em v Brezje od Maru$i Zorec, 2008 (s.141)
90.  Dot envelope supermarket v Lublani od OFIS arhitekti, 2008 (s.142)
91.  Kaple pro poslední rozlou(ení v OFIS arhitekti, 2009 (s.142)
92.  Pohrani(ní obchod v Gru$kovje od Enota, 2009 (s.143)
93.  Sportovní hala v Pod!etrteku od Enota, 2010 (s.143)
94.  Páte$ní vesnické domy v Podpe! od OFIS arhitekti, 2010 (s.144)
95.  Obytn' soubor Razgledi v Perovo od Dekleva Gregori! arhitekti, 2011 (s.145)
96.  Sportovní centrum ve Stopi!e od Jereb in Budja arhitekti, 2011 (s.146)
97.  V'stavní a prodejní stadion v jeskyni Postojná od Studio Stratum, 2011 (s.147)
98.  Mate$ská !kola Ajda v Ravne na Koro$kem od Jure Kotnik, 2011 (s.148)
99.  Rodinn' d#m Suha ve 'kofja Loka od Petera Gabrijel!i!e, 2012 (s.149)
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Hlavní vstup z Georg Koch Platz

Bankovní hala s prosklenou st!echou i podlahou

Österreichische Postsparkasse
autor: Otto Wagner
místo: Georg Coch Platz 2, Víde"
sout#$: 1897, 1903
realizace: 1904-06, 1910-12

Projekt Po%tovní spo!itelny Wagnero-
vi splnil sen postavit, podobn# jako 
jeho u&itelé, na víde"ské Ringstrasse 
alespo" jeden sv'j projekt. Spo!itelna 
zabírá cel( m#stsk( blok a hlavní vstup 
do ní je z malého nám#stí Georg Coch 
Platz ústícího do Ringstrasse.
Progresivn# se rozvíjející bankovní in-
stituce, kterou pomáhal v roce 1883 
zalo$it kontroverzní n#meck( eko-
nom Georg Coch, se m#la stát alter-
nativou pro drobné st!adatele. Pros-
tory dominikánského klá%tera, kam 
se po pár letech existence spo!itelna 
p!est#hovala, p!estaly brzy dosta&ovat, 
a proto se v roce 1897 uskute&nila 
první sout#$. Teprva a$ z druhého kola 
uspo!ádaného v roce 1903 vze%el 
vít#zn( návrh, kter( se v následujících 
dvou etapách zrealizoval. Jedním z 
d'vod', pro& se v roce 1903 rozhod-
la císa!ská po%tovní spole&nost pro 
Wagnerovu architekturu byla rychlost, 
nízké náklady a snadná údr$ba jeho 
návrhu. Ur&itou roli hrála také image 
banky, která ji m#la odli%it od ostat-
ních soupe!' na poli bankovnictví. Otto 
Wagner, kter( prosazoval funk&nost 
staveb a z!íkal se napodobování his-
torick(ch vzor', byl jak architektem 
rakouského mocná!ství, ale také stavi-
telem nové doby. Wagnerova revolu&ní 
architektura se v(born# hodila i pro 
reak&ní politiky, jak(mi byl Coch. 
Na fasádách bylo upu%t#no od klas-
ick(ch architektonick(ch prvk'. Hlad-
k( obklad z bíl(ch mramorov(ch de-
sek ze Sterzingu p!ipomíná bosá$ 
a hliníkové “knoflíky“ jen zdánliv# 
fixují desky k fasád#. Ve skute&nosti 
jsou toti$ duté a tvo!í jen geometri-
zující ornament. Prosklenou kovovou 
mark(zu nad vstupem podpírají sub-
tilní kovové sloupky. Vstupní halu se 
%irok(m schodi%t#m zdobí po císa!ova 
busta – symbol starého mocná!ství, 
na druhou stranu ch'zi po schodi%ti 
uleh&ovalo moderní zábradlí z alu-
minia. Kompletn# prosklená  hala s 
bankovními p!epá$kami, luxferová pod-
laha prosv#tlující p!ízemní podla$í se 
sejfy a hliníkové v(duchy vzduchotech-
niky byly na svou dobu té$ nevídan(-
mi po&iny. Jedním z d'vod', pro& se 
klient rozhodl pro Wagnerovu architek-
turu, byla také rychlost, nízké náklady a 
pozd#j%í snadná udr$ba.

P!í&n( !ez bankovní halou

P'dorys 2.np
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Budova Portoix & Fix 
autor: Maks Fabiani
místo: Ungarngasse 59-61, Víde!
realizace: 1899-1900

„Nov! duch proudí zem"mi“, vylí"il 
mlad# Maks Fabiani, blízk# spolupra-
covník Otto Wagnera, mistrovsk# atel-
iér na víde!ské Akademii. Ani on v$ak 
nez%stal stranou a dal vzniknout ve 
víde!ském t&etí okrsku stavb', kterou 
p&ední americk# historik Henry-Russell 
Hitchcock prohlásil nejran'j$ím dílem 
víde!ské secese. Vzhled obchodního a 
kancelá&ského domu spole"nosti Por-
toix & Fix je na svou dobu ne"ekan' 
stroh#. Fasádu toti( tvo&í pouze "istá 
plocha s geometrizujícím vzorem z 
pyrogranitov#ch "tvercov#ch dla(dic. 
Glazovan# povrch odrá(ející sv'tlo 
tak vizuáln' odleh"uje mohutnou po-
délnou uli"ní frontu. Spodní dv' pa-
tra jsou ze (elezobetonového skeletu 
umo(!ujícího velké prosklení obchod-
ních ploch do ulice. Fasádu horních t&í 
kancelá&sk#ch podla(í utvá&í pravideln' 
se st&ídající rastr oken lemovan#ch 
bronzov#mi deskami. V letech 1986-
87 stavbu rekonstruoval n'meck# ar-
chitekt Peter Schweger, kter# se p&íli$ 
nedr(el p%vodního vzoru.

Palác Urania
autor: Maks Fabiani
místo: Uraniastraße 1, Víde!
realizace: 1909-10

Po vzoru berlínské Uranie z roku 1888 
zalo(ili také ve Vídni s n'kolikalet#m 
zpo(d'ním zalo(ili osv'tov# astro-
nomick# spolek, kter# v roce 1910 
p&esídlil z Prateru do nového objektu na 
b&ehu dunajského kanálu. Slavnostního 
otev&ení domu s ve&ejnou observato&í 
se ujal císa& Franti$ek Josef I. Za his-
torizující formou Uranie p&ekvapiv' stál 
secesní architekt Max Fabiani, kter# se 
ve Vídni proslavil realizacemi právem 
&azen#mi k nastupující modern'. Kv%li 
barokním tvar%m obou náro(í se domu 
za"alo p&ezdívat „baroccus fabiensis.“ 
Krom' observato&e se uvnit& nachá-
zely také p&edná$kové místnosti, kni-
hovna, kancelá&e a kavárna umíst'ná 
v lehkém p&ístavku k severní fasád' 
s p&ím#m v#hledem na kanál. V roce 
1935 byla p&ipojena pokladna od Otto 
Schottenbergera a Adolfa Kautzkiho. 
Za druhé sv'tové války byl objekt 
v#razn' po$kozen a observato& zcela 
zni"ena. Na opravu se "ekalo a( do 
roku 1957, ale zásadní rekonstrukce se 
Urania do"kala a( v letech 1994-2003 
od Dimitrise Manikase.  
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Hlavní pr%"elí s kachli"ovou fasádou s geometrizujícím vzorem

Náro(ní pohled od Ringstrasse na novou vstupní "ást

P%dorys p&ízemí s nov#m vstupním objektem

P%dorys 1.np v zádní "ásti pozemku se nacházela továrna
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Zacherl!v d!m
autor: Jo!e Ple"nik
místo: Bauernmarkt 7, Víde#
projekt: 1900
realizace: 1903-05

Zadavatelem domu byl víde#sk$ 
továrník Johann Evangelist Zacherl, 
kter$ v roce 1900 uspo%ádal pro Wag-
nerovy asistenty interní sout&!, v ní! 
se prosadil Ple"nik'v návrh. Pozemek 
bytového domu s obchody le!í v sa-
mém centru Vídn&. Ple"nikovi se mu 
poda%ilo udr!et "ist$ koncept, jak z 
provozní tak estetické stránky. Fasáda  
byla na tehdej(í dobu neb$valé hladká 
bez p%ekypujícího dekoru. Jedin$m or-
namentem jsou p'l válcové kamenné 
pásky p%ekr$vající spoje granitov$ch 
desek. D'm v(ak zdaleka není puris-
tick$. O socha%skou v$zdobu posled-
ního patra se sv$mi Atlanty postaral 
v(erubsk$ rodák Franti(ek Metzner. Na 
zaobleném náro!í nejvíce pozornosti 
poutá bronzová socha archand&la Mi-
chaela od Ferdinanda Andri. D'm je 
rovn&! zajímav$ z konstruk"ní stránky. 
Aby mohly b$t v$kladce obchod' v 
p%ízemí co nejvíce otev%ené do ulice, 
je celé první patro postaveno na 
!elezobetonov$ch sloupech. Zb$vající 
horní poschodí jsou ji! klasicky zd&ná. 

Kostel svatého Ducha
autor: Jo!e  Ple"nik
místo: Herbststrasse 82, Víde#
realizace: 1910-13

)ímsko-katolick$ kostel v (estnáctém 
víde#ském okrsku je první !elbet. 
sakrální stavbou v Rakousku. Kostel 
m&l b$t p'vodn& vyzdoben egyptsk$-
mi motivy. Pou!itá technika odlévání 
betonu do d%ev&ného bedn&ní v(ak 
transformovala kulaté sloupy do hra-
nat$ch tvar' s dórsk$mi detaily. Pro-
storová kompozice vychází z ideálu 
staroslovanské k%es*anské baziliky. 
Podle p'vodního projektu m&la sou-
bor dotvá%et je(t& fara, komunitní sál 
a "in!ovní d'm, co! se ale nikdy nez-
realizovalo. Situování kostela v blízkosti 
d&lnické kolonie se promítlo v %e(ení 
detail' vycházejících ze sv&tského 
prost%edí. V roce 1910 ochází Ple"nik 
do Prahy a %ada detail' z'stává jen na 
papí%e. Interiér kostela pak dotvo%ili jiní, 
jako nap%íklad lampy, které na konci 70. 
let navrhl dal(í v$znamn$ architekt s ji-
hoslovansk$mi ko%eny Boris Podrecca. 
Po dokon"ení kostela se Ple"nik ne-
setkal jen s porozum&ním a musel si 
vyslechnout %adu kritik$ch ohlas'.

Náro!í domu s v$razn$mi Metznerov$mi Atlanty na atice

Pohled na "elní fasádu s hlavním vstupem do kostela
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Hlavní pr'"elí kostela

P'dorys typického obytného podla!í
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Dru!stevní obchodní banka
autor: Ivan Vurnik
místo: Miklo!i"eva cesta 8, Lubla#
projekt: 1921
realizace: 1922

Zatímco Ple"nik pro svoji tvorbu "erpal 
p$evá%n& z klasické architektury, pak 
Vurnikova budova dru%stevní banky 
na Miklo!i"ov& ulici v centru Lublan& 
je jedním z nejzda$ilej!ích p$íklad' o 
pokus vytvo$ení tzv. ‘národního slohu’ 
ve slovinské architektu$e. Touha po 
jedine"ném architektonickém slohu 
byla po rozpadu Rakousko-Uherské 
monarchie vlastní v&t!in& zemí. Po 
skon"ení první sv&tové války se tyto 
nov& vzniklé státy pokou!ely znovu 
najít pevné historické základy a ujasnit 
si vlastní identitu. Vurnik se rozhodl pro 
jihoslovanskou pestrost barev i vzor' 
odvozen(ch z lidov(ch kroj'. Na v(chozí 
sm&sici styl' se podílela také architek-
tova %ena Helena, která byla malí$kou 
a ztvárnila secesní vzory kolem oken-
ních otvor'. Vurnik bezezbytku zastav&l 
cel( pozemek, p$i"em% v uli"ní "ásti se 
nachází budova banky a v zadní "ásti je 
umíst&n "in%ovní d'm. Spojující kr"ek 
mezi ob&ma stavbami byl vyu%íván 
jako centrální bankovní hala pro klienty. 

Sokolsk" d#m s t$locvi%nou
autor: Ivan Vurnik
místo: Tabor 13, Lubla#, Slovinsko
sout&%: 1923
realizace: 1926

T&locvi"na sokolského spolku je post-
avena na míst&, které bylo p'vodn& 
zam(!leno jako m&stsk( park. So-
kolové zde ji% v roce 1919 vybudovali 
venkovní sportovní areál, k n&mu% nyní 
cht&li také p$ipojit víceú"elovou halu. 
Vurnikova stavba obsahuje !estici 
r'zn& velk(ch sál', kam lze vejít tro-
jicí osov& umíst&n(ch vstup'. Ji%ní 
vstup s monumentálním p$edsazen(m 
schodi!t&m nabízí p$ímé spojení s 
hlavním sálem. Severní vstup je naopak 
zahlouben( a poskytuje p$ístup do ad-
ministrativní "ásti. Západní vstup spo-
juje t&locvi"nu s venkovním atletick(m 
oválem. Tento poslední vstup navíc 
disponuje v horním pat$e "estnou ló%í 
a galerií pro hudebníky. Vurnik'v návrh 
je natolik flexibilní, %e podle pot$eby lze 
v!echny t$i patra od sebe odd&lit nebo 
naopak spojit. Cel(m domem prochází 
t$ináct metr' vysok( hlavní sál. Ob-
dobné projekty sokolsk(ch dom' v 
‘národním slohu’ realizoval Vurnik je!t& 
v Golniku a Kranji, ty v!ak byly b&hem 
druhé sv&tové války zni"eny.Pohled na zadní fasádu se vstupem do servisní "ásti

P'dorys p$ízemí

Vstupná "ást a "elní fasáda
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Zá$iv& "ervná uli"ní fasáda s barevnou mozaikou kolem oken

Servisní "ást a zadní fasáda
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Kostel sv. Franti!ka z Assisi
autor: Jo!e Ple"nik
místo: Verov#kova ulica, Lubla$
projekt: 1925
realizace: 1925-27, zvonice 1931
web: www.zupnija-siska.si 

Farní kostel sv. Franti#ka se nachází v 
m%stské "ásti &i#ka na severozápad od 
centra Lublan%. P'vodním zám%r'm 
franti#kánsk(ch bratr' postavit kostel 
zabránila první sv%tová válka a po ní ji! 
p)i#el Ple"nik s projektem, kter( ideov% 
rozvíjel jeho návrh pro vinohradsk( kos-
tel z roku 1922. Ten tvarov% vycházel z 
)eckého chrámu, kde do "tvercového 
hlavního sálu vlo!il centrální prostor 
definovan( kruhov(m sloupo)adím. 
Hlavní oltá) byl kv'li kruhové kolonád% 
posunut více doprost)ed, kde stál 
p)ímo mezi v%)ícími, a centrální prostor 
vytvá)el pro v#echny ú"astníky ob)adu 
siln%j#í pocit pospolitosti. Podobn( 
princip a ú"inky pou!il Ple"nik práv% 
u projektu kostela do &i#ky, kde v#ak 
byl kruhov( centrální prostor nahrazen 
"tvercov(m sálem se sloupov(m ras-
trem p%t metr'.
Projekt kostela doprovázely ji! tradi"n% 
finan"ní potí!e, co! se projevilo v 
n%kter(ch improvizovan(ch )e#eních, 
ale p)edev#ím ve zdlouhavém proce-
su v(stavby, co! se nakonec ukázalo 
jako pozitivní prvek, nebo* lze u jediné 
stavby spat)it prom%nu Ple"nikova ru-
kopisu. B%hem doby Ple"nik navrhl 
v kostele v#echny t)i oltá)e, kde se 
navracel k podstat% liturgie, p)es 
p)edk)es*anské prvky p)icházel s )adou 
renesancí inspirovan(ch návrh', aby v 
interiéru kaple Panny Marie Bolestné 
nakonec p)inesl d'kaz, !e se na stá)í 
rád vracel k barokním formám. Ploch( 
strop v kostele má d)ev%n( pohled s 
)adou horních oken p)ipomínajících 
starok)es*anské baziliky, co! byl pro 
Ple"nika pravzor pro kostelní stavby. 
Zvonice nacházející se na ose hlavního 
vstupu prodlu!uje vertikalitu zadní 
oltá)ové st%ny, její! v(#ka dynamicky 
pokra"uje sm%rem nahoru ke kruhové 
v%!i, zakon"ené strmou ku!elovou 
st)echou. Kostel byl vysv%cen v )íjnu 
1926, impozantní zvonice pak byla 
dokon"ena v roce 1931. 
Kostel Svatého Franti#ka z Assisi byl 
první v%t#í Ple"nikovou realizací v Lu-
blani. Tato ú!asná a velkolepá stavba 
zavedla do Lublan% nové m%)ítko a 
nové standardy. Po dokon"ení kostela 
nastalo neoby"ejn% plodné období real-
izace rozsáhl(ch urbanistick(ch plán', 
které daly vzniknout pojmu ‘Ple"nikova 
Lubla$’.

+tvercov( sál se sloupov(m rastrem

Pr'"elí kostela s antikizujícími motivy a v%!í s ku!elovou st)echou

P'dorys p)ízemí
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Kostel Nejsv!t!j"ího Srdce Pán!
autor: Jo!e Ple"nik
místo: Nám. Ji#ího z Pod$brad, Praha
projekt: 1926-28
realizace: 1928-32
web: www.srdcepane.cz

Slovinsk% architekt Jo!e Ple"nik je v 
&esku znám% p#edev'ím jako prvore-
publikov% architekt Pra!ského hra-
du. Krom$ toho se v'ak na podob$ 
m$sta podílel i dal'í v%raznou stav-
bou. Jeho kostel Nejsv$t$j'ího Srdce 
Pán$ na nám$stí Ji#ího z Pod$brad 
se stal neodmyslitelnou dominantou 
Vinohrad. Sout$! na v%stavbu nové-
ho kostela byla vypsána v roce 1919. 
Ple"nik sám se sout$!e nezú"astnil, 
usp$li v ní v'ak jeho !áci z Vysoké 
'koly um$leckopr(myslové. Porota 
pozd$ji sama vyzvala Ple"nika, aby 
návrh zpracoval. Ten jej dokon"il v roce 
1927, kdy! v%razn$ pozm$nil svou 
p(vodní vizi, která p#edpokládala vel-
korysé zastav$ní prostoru dal'ími bu-
dovami v"etn$ 'koly, obytn%ch dom( 
"i vít$zného oblouku. D(vodem byl 
nedostatek finan"ních prost#edk( na 
tak náro"nou v%stavbu. V kone"ném 
návrhu sní!il p#edpokládané náklady 
zhruba na t#etinu. 
V letech 1928-32 na nám$stí vyro-
stla monumentální stavba se 'irokou 
v$!í oblo!enou re!n%m zdivem. P#i 
návrhu kostela se Ple"nik nechal in-
spirovat starok#es)anskou architek-
turou. Obdélníkov% sál má rozm$ry 26 
x 38m a je vysok% 14m. *iroká hlavní 
v$! se 'esticí zvon( a zakon"ená 
t#ímetrovou m$d$nou bání s k#í!em 
(královsk%m jablkem) a dosahuje 
v%'ky 42 metr(. Ve v$!i je kruhové 
okno s hodinami o pr(m$ru 7,6 metru. 
V podzemí je prostorná kaple s vale-
nou klenbou pova!ovanou za Ple"nik(v 
nejspirituáln$j'í prostor. Interiér kos-
tela navrhoval p#evá!n$ Ple"nik, po 
jeho návratu do Lublan$ práci p#evzal 
jeho následovník Otto Rothmayer. 
Socha#ská v%zdoba je dílem Damiána 
Pe'ana, obrazy k#í!ové cesty namaloval 
Franti'ek Doubek a barevnou v%zdobu 
oken s motivem Srdce Pán$ navrhl 
Karel Svolinsk%. Ple"nik navrhl i okolní 
úpravu nám$stí. Ty v'ak nebyly nikdy 
dokon"eny.

Tém$# "tvercov% dispozice sakrálního prostoru

Západní fasáda kostela s hlavním vstupem a 'irokou zvonicí s hodinami v pozadí

P(dorys p#ízemíZápadní pohled na vstupní pr("elí
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Vy!nívající kontura mrakodrapu p"i západu slunce

Pohled na m#sto z lubla$ského hradu

%ez

P&dorys bytov'ch poschodí

P&dorys admin. poschodí

Neboti!nik
autor: Vladimir (ubic
místo: Slovenska cesta 37, Lubla$
projekt: 1930
realizace: 1931-33

Lubla$sk' Neboti!nik, co) je slovinsk' 
v'raz pro mrakodrap, p"enesl amer-
ickou honbu za nejvy**í stavbou na 
Balkán. Na po!átku 30. let minulého 
století, kdy se na Manhattanu o titul 
nejvy**í stavby sv#ta p"etahovaly 
Chrysler Buiding s Empire State 
Building, slovinsk' architekt Vladimir 
(ubic spole!n# s in)en'rem Stanko 
Dimnikem postavili pro penzijní ústav 
první mrakodrap na Balkánu a devátou 
nejvy**í budovu v Evrop#. 
Po bezv'sledné sout#)i byl po)ádán 
Jo)e Ple!nik o radu, co by m#lo na 
v'znamném k"í)ení Slovenske cesty 
a Beethovenovy ulice vzniknout, a 
ten dosp#l k názoru, )e by si místo 
zasluhovalo velkolepou náro)ní stav-
bu. Dle t#chto doporu!ení d&m vy-
projektoval architekt (ubic, kter' byl 
zárove$ zam#stnancem penzijního 
ústavu. Neboti!nik m#l mít p&vodn# 
pouze osm poschodí, nakonec v*ak 
povyrostl o dal*ích p#t pater a na krátk-
ou chvíli se stal nejvy**í evropskou 
obytnou stavbou. T"ináctiposcho+ov' 
objekt Ú"ednického penzijního 
ústavu v'znamn# prom#nil maleb-
né lubla$sk'ch panorama barokní-
mi v#)emi. Sedmdesátimetrov' 
Neboti!nik vznikal p"ibli)n# ve stejném 
období jako Rockefelerovo centrum v 
New Yorku a p"iná*í podobn' symbol-
ick' v'znam s klasick'm trojdíln'm 
!len#ním hmoty podle Sullivanov'ch 
zásad. D&m byl od samého po!átku 
projektován jako multifunk!ní s nad-
standardními obchody, kancelá"emi i 
byty. Dvoupatrová kamenná podezdív-
ka s obchody slou)í k p"ímému styku s 
kolemjdoucími, dal*í t"i poschodí jsou 
vyu)ívány jako kancelá"e, v *estém a) 
devátém podla)í jsou soukromé byty a 
v nejvy**ích t"ech patrech je kavárna s 
vyhlídkovou v#)í, která byla v !ervenci 
2010 op#t zp"ístupn#na. 
Neoklasicistní sloh v základn# se na 
vrcholu st"ídá se secesí. K realizaci 
díl!ích !ástí byla p"izvána celá "ada v'z-
namn'ch architekt&: pavilon na st"e*ní 
terase (L.Kham, I.Medved), tempietto 
(M.Mu*i!, J.Ple!nik) !i interiér kavárny 
(M.Sever, B.Stupica). V'chodní fasádu 
ozdobila !ty"metrová socha na sloupu 
od Lojze Dolinara. Vladimir (ubic je 
podepsán také za pozd#j*ím západ-
ním obytn'm k"ídlem navazujícím na 
Neboti!nik.
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!ehli"kov# d$m
autor: Jo!e Ple"nik
klient: Elsa a Matko Prelov#kovi
místo: Poljanska cesta 1, Lubla$
projekt: 1932-33
realizace: 1933-34

%ehli"kov& d'm v Lublani je situován 
na v&jime"n( dlouhém a úzkém tro-
júhelníkovém pozemku, kter& uzavírá 
blok star&ch dom'. Pro Ple"nika to 
znamenalo v&zvu, cht(l vytvo)it stav-
bu, která by uvedla ulici a dodala jí 
m(stsk& zvuk. Matko Prelov#ek, kter& 
byl vedoucím m(stského stavebního 
ú)adu, si tak usilovn( p)ál realizaci to-
hoto Ple"nikova projektu, !e zakoupil 
pozemek a nabídl financování stavby. 
Hmotu stavby tvo)í jednotlivá pos-
chodí p'sobící jako na sob( nezávislé 
architektonické "ásti )ídící se vlast-
ním m()ítkem a ornamentem. *tíhlá 
stavba je zakon"ena zimní zahradou a 
vlajkov&m sto!árem. Kv'li svému ne-
zvyklému tvaru si budova brzy získala 
p)ezdívku „Peglezen – %ehli"ka“. +elní 
d'm uvozující ulici m(l b&t p)im()en( 
vysok&, aby k n(mu #ly napojovat dal#í 
nov( vzniklé stavby. 
Asymetrická kompozice hlavní fasády je 
slo!ená z renesan"ních prvk'. Kombi-
nace sv(tlé omítky a #edého um(lého 
kamene je charakteristick&m prvkem 
palladiánské architektury. Válcovité 
schodi#t( vedoucí k su#árn( v podkroví 
vystupuje z nepravidelné zadní fasády. 
Zatímco do v&znamné Poljanské ulice 
se rozvr!ení fasády )ídí p)ísn&mi prav-
idly, tak pr'"elí obrácené do Kapitelské 
ulice je daleko více rozehrané a kom-
pozice oken se v&hradn( )ídí pot)ebami 
interiéru. Podobn& novodob& p)ístup 
lze vysledovat u zimní zahrady tvo)ené 
sklen(nou v&plní vsazenou do perre-
tovsk&ch betonov&ch okenních k)í!', 
co! Ple"nik "áste"n( zamaskoval 
)adou p)edsazen&ch sloup'. Podobn( 
skryt& je také jeden z nejslavn(j#ích 
prvk' celého domu, kter&m je 
diagonáln( rozd(lené schodi#,ov&ch 
ramen. Ramena se sm(rem vzh'ru 
zu!ují, ka!dé dal#í navazující rameno se 
v#ak vrací do své p'vodní #í)ky, "ím! 
vzniká optick& klam zv(t#ující pom(rn( 
úzk& schodi#,ov& prostor. Strohost 
schodi#,ov&ch stup$', zábradlí ome-
zené jen na nejnutn(j#í spoje a bílé 
st(ny obdélníkového schodi#,ového 
prostoru nesou stejn& rukopis, jak& 
ve stejném období pou!il Ple"nik u 
rampy ve zvonové v(!i kostela kostela 
Nejsv(t(j#ího Srdce Pán( na pra!sk&ch 
Vinohradech.

Náro!ní pohled se sloupov&m sto!árem v pop)edí a zimní zahradou v nejvy##ím podla!í

Pohled na hlavní exponované pr'"elí (vlevo Ravnikarova tiskárna Ljudska Pravica z roku 1957-61)

Kompletní p'dorysyPerspektiva pr'"elí
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Kostel sv. Michala na blatech
autor: Jo!e Ple"nik
místo: #rna Vas, Slovinsko
projekt: 1935-37
realizace: 1937-38

Kostela na Lubla$sk% blatech vznikl na 
!ádost trnovského fará&e Fran Sale'ki 
Fin!gar, kter% byl  Ple"nikov%m souse-
dem a jeho "ast%m zadavatelem 
projekt(. Z nedostatku finan"ních 
prost&edk( a komplikacemi s pozem-
kem se realizace neustále odsouvala, 
a! vypomohl velkostatká& Josip Ko-
sler, kter% na stavbu kostela odkázal 
"ást svého majetku, ale jak se pozd)ji 
ukázalo, "ástka nebyla dosta"ující a 
projekt musel b%t znovu p&epracován, 
aby se dal postavit co nejlevn)ji. V 
ba!inatém terénu s komplikovan%m 
zakládáním si musel Ple"nik vysta"it 
s darovan%m d&evem a materiálem z 
místního kamenolomu. 
Základ tvo&í kamenné p&ízemí, kam je 
umíst)n fará&(v byt, a mohutné náro!í 
se smí'eného zdiva. Zbytek vypl$ují 
d&ev)né st)ny a mohutné sloupy. Na 
cest) po schodi'ti do kostela v horním 
podla!í dominuje p&edsazená zvonice, 
její! 'í&ka je z p&ístupové strany monu-
mentální, ale tlou'*ka je pouze t&etinová. 
Zvonice je od hmoty kostela odsazena 
také ze statick%ch d(vod( mén) únos-
ného podlo!í. Zvonici tvo&í plná hmota 
vyleh"ená osmi p(lkruhov%mi otvory 
a cesta na vrchol v)!e vede po ven-
kovním vykonzolovaném schodi'ti. 
Status do"asné stavby také nejspí' 
umo!nil schválení formáln) v%razného, 
ale po bezpe"nostní stránce nevyhovu-
jícího zábradlí pro hlavní schodi't) z be-
tonov%ch sloupk(.
V interiéru p&evládá sv)tlé d&evo, 
'estice p(lsloup( a "ty&i sloupy. 
V'echny tyto prvky jsou pomalovány 
lidov%mi vzory, které se dokonale hodí 
do zdej'ího venkovského prost&edí. 
Stejn) charakteristick%m prvkem jako 
zvonice p&i vstupu jsou pro projekt 
kostela sv. Michala také sloupy, na 
n)! byly z finan"ního nouze pou!ity 
svisle vyskládané betonové kanaliza"ní 
skru!e. Obvodové sloupy jsou omít-
nuty a vnit&ní sloupy jsou p&ebrou'eny 
a pomalovány geometrick%mi vzory. 
Odhalená st&e'ní konstrukce nemá 
p&ipomínat tradi"ní d&ev)né krovy, ale 
odkazovat do historie a vzbuzovat ar-
chaické asociace. Nedostatek financí 
Ple"nika p&im)l k &ad) provizorií, z 
nich! mnohé prokázaly Ple"nikovu 
nápaditost. Z finan"ních d(vod( byly 
na zast&e'ení pou!ity levné betonové 
ta'ky, které odkazují na &ímské období.

D&ev)n% interiér 'í&kové dispozice kostela

Celkov% pohled na lubla$sk%ch blatech b)hem sychravého podzimního dne

P(dorys kostela a podeln% &ez
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H!bitov "ale
autor: Jo!e Ple"nik
místo: Med hmeljniki 2, Lubla#
projekt: 1936-37
realizace: 1938-40
web: www.jh-lj.si

Pro pot$eby rychle se rozr%stající 
Lublan& vznikl koncem t$icát'ch let 
minulého století na severov'chodním 
okraji m&sta nov' komplex, kter' spí(e 
ne! tradi"ní poh$ební stavby p$ipomínal 
soubor drobn'ch kaplí tém&$ nahodile 
rozmíst&n'ch v parku. V Ple"nikov'ch 
návrzích lze spat$ovat inspiraci v antice 
a jin'ch historick'ch obdobích, "emu se 
v(ak architekt pokusil vyvarovat, bylo 
vzbuzovat ponurou h$bitovní atmos-
féru. U jednotliv'ch pavilon% lze vysle-
dovat vlivy, ale nelze je p$irovnávat k 
!ádn'm znám'm historick'm vzor%m. 
Svou kompozicí pavilon% prolo!en'ch 
drobn'mi prvky jako sloupy, ka(ny, 
lavi"ky se pokou(el probouzet nad&ji a 
zahán&t strach ze smrti.
Ple"nikem preferovan' název ‘Zahrada 
v(ech svat'ch’ se brzy po dokon"ení 
zm&nil na staroslovanské pojmenování 
místa smutku – )ale, kam smute"ní 
procesí vstupovalo symetrickou bra-
nou odd&lující sv&t !iv'ch a zesnul'ch. 
Dvoupatrová kolonáda s voln'm pros-
torem mezi architrávy ubírá svou leh-
kostí z tí!e smutku poz%stal'ch.
Po pr%chodu stromovou alejí se 
smute"ní pr%vod ocitá p$ed rozev$enou 
dvoupatrovou sloupovou kolonádou, za 
jejím! monumentálním obloukem lze 
je(t& p$ed projitím do “nového sv&ta“ 
spat$it mohutn' dórsk' sloup hlavní 
poh$ební kaple a p$ed ním umíst&n' 
ni!(í baldach'n transformující textilní 
motivy do um&lého kamene, co! neby-
la jediná Semperovská my(lenka, která 
byla Ple"nikem v )ale uplatn&na. Tvary 
kaplí jsou odvozeny od primárních archi-
tektonick'ch typ% jako mohyla, $ecká 
svatyn& nebo byzantsk' kostel. Ple"nik 
vyu!íval tuto rozmanitost, aby vyjád$il 
my(lenku rovnosti v(ech nábo!enství. 
Na konci areálu se truhlá$ská dí-
lna na v'robu rakví, její! konstruk"ní 
uspo$ádání op&t vycházelo ze Sem-
perov'ch my(lenek, kdy moderní archi-
tekti mohou s odkazem starého um&ní 
zacházet podle své v%le a historick' tvar 
si dále p$izp%sobovat nov'm pot$ebám 
a vhodn' ‘kost'm’ volit s ohledem na 
ú"el stavby. 
V roce 1979 p$estal areál slou!it ke 
svému poh$ebnímu ú"elu, ale díky 
prosbám lubla#sk'ch obyvatel se zde 
od roku 1991 op&t konají smute"ní 
ob$ady.

Zadní objekt rakvárny

Vstupní pavilon do areálu )ale

Detaily hlavní poh$ební kaple

Situace celého areálu
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Slovinská národní a 
univerzitní knihovna (NUK)
autor: Jo!e Ple"nik
místo: Turja#ka ulica 1, Lubla$
projekt: 1930-31
realizace: 1936-41
web: www.nuk.uni-lj.si 

Obraz Lublan% je dotvá&en desítkami 
Ple"nikov'ch zásah( od velk'ch ur-
banistick'ch projekt( a! po komorní 
m%stsk' mobiliá&, p&esto si jedna stav-
ba zasluhuje zvlá#tní pozornost. Uni-
verzitní knihovna stojí v samém centru 
na poklidné ose Vegovy ulici lemované 
&adou dal#í budov pro vzd%lávání. Kni-
hovna je pro svou jedine"nost nos-
itelem identity, odrazem historie m%sta 
a doslova klasick'm dílem “Ple"nikovy 
Lublan%“. 
O nesnadném vzniku vypovídá 
skute"nost, !e vedle Ple"nikova pro-
jektu, kter' vznikl na p&ímou objed-
návku univerzity ji! na p&elomu let 
1930/31, se o p&íze$ ucházel také funk-
cionalistick' návrh Ivana Vurnika, kter' 
a! do konce 20. let minulého století 
obhajoval zdobn' ‘národní sloh’, ale po 
svém návratu z Pa&í!e za"al pod vlivem 
Le Corbusiera hlásat puristické formy v 
architektu&e. Vurnik(v protinávrh sklidil 
u mezinárodního publika, které bylo te-
hdy uná#eno vlnou nov'ch um%leck'ch 
sm%r(, daleko v%t#í ohlas. Ple"nik 
budovu koncipoval jako ‘chrám lidské 
vzd%lanosti a moudrosti nezbytn' pro 
pro zdrav' rozvoj národa a jeho samo-
statnosti’. Krom% toho m%la budova 
slou!it ke cti m%sta i v p&ípad%, kdyby 
p&estala slou!it svému p(vodnímu 
ú"elu. Vn%j#í rozm%ry Ple"nik p&evzal 
po p&edchozí renesan"ní budov% 
b'valého Auer#perského paláce 
zni"eného b%hem zem%t&esení v roce 
1895. V'sledná hmota v"etn% v'#ky 
&ímsy m%la p&edev#ím zacelit ránu po 
zbouraném paláci a teprve v dal#ím 
plánu &e#it provoz knihovny a otázky, 
kam umístit více ne! milionu svazk( 
knih. Ple"nik p&itom vycházel z projek-
tu Univerzitní knihovny ve Vídni z roku 
1910 od svého u"itele Otto Wagnera. 
Obvodov' plá#) knihovny tvo&í  cihly a 
kámen z jihoslovinské vesnice Podpe" 
(podpe#ki apnec), ale také kameny z 
kní!ecího paláce a &ímsk'ch hradeb, na 
ne! narazili p&i hloubení základ(.
Národní a univerzitní knihovna (NUK) 
je bezpochyby jedním z klí"ov'ch 
monument( “Ple"nikovy Lublan%“, 
o"ividn% vyjevující autorovu zálibu 
v monumentalit%, která zde byla 
vytvo&ena z hodnotn'ch materiál( a 
povzná#ející p(sobivostí.

Nástupní schodi#t% do hlavního "tená&ského sálu

Západní fasáda knihovny do Vegovy ulice

Podéln' &ez nástupním schodi#t%m 

72

Detail ji!ní fasády P(dorys 1.np
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Muzeum moderního um!ní
autor: Edvard Ravnikar
místo: Tom!i"eva 14, Lubla#
projekt: 1938-40
realizace: 1951
web: www.mg-lj.si

Budova lubla#ského Muzea moderního 
um$ní p%edstavuje d&le'it( milník 
slovinské architektury 20. století hned 
z n$kolika d&vod&: jedná se o první v(z-
namnou Ravnikarovu zakázku v Lublani 
a p%edev!ím zra"í Ple"nik&v odkaz i 
Ravnikar&v odklon od svého u"itele. 
K zakázce se mlad( Ravnikar dostal, 
kdy' jako "erstv( absolvent pracoval 
od roku 1936 v Ple"nikov$ kancelá%i na 
plánech Národní a univerzitní knihovny. 
Izidor Cankar, tehdej!í %editel Slovin-
ské národní galerie, si od Ravnikara 
vy'ádal ideov( návrh, kter( se zalíbil, 
'e si u n$j v roce 1938 objednal cel( 
projekt. Ten v!ak Ravnikar dodal a' v 
roce 1939 po své !estim$sí"ní stá'i 
v pa%í'ském ateliéru Le Corbusiera. 
P&lro"ní pobyt u pion(ra moderní ar-
chitektury v(znamn$ ovlivnil v(slednou 
podobu odevzdaného projektu, v n$m' 
se mísí p&vodní Ple"nikova !kola a 
jeho klasického um$ní s Cobusierov(m 
moderním pohledem na architekturu. 
P%i %e!ení detail& se Ravnikar hodn$ 
t$'il ze své t%íleté práce na národní 
knihovn$. P%i pohledu na fasádu nebo 
zakon"ení st%echy lze najít p%ímou para-
lelu k Ple"nikov$ knihovn$ (t%eba'e s 
pou'itím odli!n(ch materiál&). Okna 
s d$lením z um$lého kamene jsou 
zapu!t$na do fasády, "ím' se odvo-
lávají na Semperovu metodiku. Mo-
tiv centrálního sloupu uprost%ed oken 
zase p%ipomíná Ple"nik&v styl. Okno 
pro vrátného je ukryté za d$rovan(mi 
kamenn(mi deskami, pon$vad' dal!í 
otvor ve fasád$ by ru!il. Baldach(n 
kryjící vstup je rovn$' Ple"nikov(m mo-
tivem s tím rozdílem, 'e mu Ravnikar 
prop&j"il funkci balkonu p%ístupného z 
horního patra. Velkolep( zv(!en( nást-
up a symetrická kompozice vypovídají 
o snahách dodat muzeu institucionální 
vá'nost. Nízk(m profilem a kompaktní 
fasádou by se dal objekt pova'ovat za 
p%íklad moderní architektury. Na druhou 
stranu se Ravnikar intenzivn$ zab(val 
muzeální typologií a zp&sob&m vys-
tavování moderního um$ní, kterému 
je primárn$ ur"eno. Muzeum tvo%í 
jednoduch( kvádr disponující velkou 
hlavní místností 12 x 15 m, t%emi sály 
8 x 25 m a "ty%mi men!ími galeriemi 
12 x 6 m. Krom$ t$chto sál& s horními 
sv$tlíky jsou v muzeu je!t$ dal!í míst-
nosti s bo"ním osv$tlením.

Detail kamenné fasády

Pohled na hlavní vstup kry( baldach(nem

Fasáda vstupního pr&"elí
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Budova Hlavního dru!. svazu
autor: Emil Medve!"ek
spolupráce: Oton Jugovec
místo: Slovenska cesta 41, Lubla#
sout$%: 1953
realizace: 1955-56

Po druhé sv$tové válce nebyla touha 
hnát objekty do v&!ky a reprezento-
vat jimi n$"í moc, ale vytvá'et objekty, 
které budou lidem p'edev!ím slou%it. 
Celá západní scéna se shlédla v Le 
Corbusierov&ch ‘stojích na bydlení’ a 
ani lubla#!tí architekti nebyli v&jimkou. 
Nejv$rn$ji se Unité d’Habitation p'iblí%il 
Edo Mihevc s bytov&m domem Ko-
zolec, ale i nedaleká budova Hlavního 
dru%stevního svazu "erpá z Le Corbusi-
erov&ch princip(.
V sout$%i na novou budovu zakon"ující 
jeden z blok( Slovenske cesty zvít$zil 
v roce 1953 Ple"nik(v %ák Emil 
Medve!"ek, kter& se v projek"ním 
ústavu Slovenija Projekt spojil s 
"erstv&m Ravnikarov&m absolventem 
Otonem Jugovcem. P'es rozdílnou 
zku!enost byla spolupráce na projektu 
p'ekvapiv$ harmonická, p'i"em% Ju-
govec zodpovídal hlavn$ za ztvárn$ní 
interiéru. P(vodní sout$% byla na ob-
chodní d(m spole"nosti Slovenia Auto, 
ale realizovan& projekt budovy Hlavního 
dru%stevního svazu se li!il jak v pro-
gramové náplni, tak celkovém koncep-
tu, co% v&razn$ znesnad#ovalo celou 
práci. Z(stala v!ak zachována snaha 
otev'ít p'ízemí, pou%ít zav$!enou fasá-
du a st'echu vzná!ející se nad ve'ejnou 
terasou v nejvy!!ím poschodí. 
Prosklené p'ízemní plochy vsazené do 
hliníkov&ch profil( jsou zcela nezávislé 
na nosné konstrukci. Nad transpar-
entním p'ízemím le%í dv$ mohutná 
administrativní k'ídla, která kv(li ne-
pravidelnému klínovitému pozemku 
mezi sebou rozevírají komunika"ní 
zónu. Objekt se do hlavní ulice ob-
rací pravideln&m kamenn&m rastrem 
vypln$n&m d'ev$n&mi okny s para-
pety z re%ného zdiva. V tomto projektu 
bylo také poprvé uplatn$no pravidlo 
vy"lenit jedno procentu z rozpo"tu 
na um$lecká díla. V tomto p'ípad$ se 
socha'i i malí'i podíleli na p'ímém za-
komponování jejich v&tvor( do objektu: 
a) u% !lo o mosazné dve'e socha'e Sto-
jana Bati"e, obklady sloup( Bogdana 
Groma, mozaiky ve stupní hale Lojze 
Spacala nebo stropní fresky France 
Miheli"e. P'esto%e se velká "ást t$chto 
d$l dodnes nedochovala, jde o násle-
dováníhodné spojení um$lc( s archi-
tekty.

Geometrická kompizice v&chodní fasády do Slovenske cesty

Severní fasáda obrácená do nám$stí sou"asn$ zakon"uje m$stsk& blok

P(dorys p'ízemí
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Hlavní !elezni"ní nádra!í Maribor 
autor: Milan !ernigoj
místo: Partizanska cesta 50, Maribor
realizace: 1951-54
web: www.slo-zeleznice.si

Maribor, nejstar"í druhé nejv#t"í slovin-
ské m#sto, bylo odnepam#ti v$znam-
nou dopravní k%i&ovatkou. Zmínka o 
nejstar"í m#st# "t$rské 'ásti Slovin-
ska pochází ji& za'átku 13. století. V$z-
nam osady le&ící podél %eky Drávy pod 
hradem Markburg zesílil v polovin# 
19. století, kdy zde bylo vybudováno 
�&elezni'ní spojení mezi Vídní a Ter-
stem.  (elezni'ní trasa dot$kající se 
v$chodního okraje historického cen-
tra napomohlo neb$valému rozvoji 
m#sta. Rozkv#t pr)myslu a ekonomiky 
zap%í'il naléhavou pot%ebu regula'ního 
plánu, aby se nemohlo m#sto &iveln# 
rozr)stat a zachovalo si svoje historické 
kvality. Ple'nik)v &ák Jaroslav !ernigoj 
ustanovil po'átkem 30. let minulého 
století základy moderní architektury v 
Mariboru, kdy& ve funkcionalistickém 
duchu vytvo%il v roce 1938 regula'ní 
plán m#sta. 
Milan !ernigoje vystudoval u Ple'nika 
o p#t let pozd#ji ne& jeho bratr Jaroslav 
a od 50. letech provozoval v Mariboru 
vlastní ateliér, kde usiloval o navázání 
my"lenky funkcionalismu. Mezi jeho 
nejv$znamn#j"ích realizace pat%í bu-
dova hlavního &elezni'ního nádra&í 
pozoruhodná nejen pro svoji architek-
tonickou, ale p%edev"ím urbanistickou 
hodnotu. V$razná lineární stavba se 
severoji&ní orientací probíhá podél cen-
trální m#stské komunikace Partizanska 
cesta a zárove* ukon'uje osu Razglovy 
ulice vycházející ze st%edu m#sta.  
Linearita návrhu logicky vychází z 
kopírování &elezni'ní trat# a pot%eby 
nástupních perón). Tuto dynamickou 
horizontální kompozici dopl*uje jedin$ 
svisl$ prvek v#&e s hodinami. Cen-
trální nástupní prostor je koncipován 
jako hala s bazilikálním osv#tlením. 
Nádra&ní p%edprostor dopl*uje lehk$ 
p%íst%e"ek chránící p%íchozí p%ed roz-
mary po'así a v sou'asnosti slou&í také 
jako nástupi"t# autobusového nádra&í. 
Na p%edsazenou &elezobetonovou 
desku podpíranou tenk$mi sloupy s 
h%ibov$mi hlavicemi následn# nava-
zuje gradující hmota &elezni'ní budovy 
oblo&ené kamenn$mi deskami. 

Lehk$ p%íst%e"ek na ocelov$ch sloupech s h%ibov$mi hlavicemi

Západní fasáda s hlavním vstupem do nádra&í

P)dorys p%ízemí

P)dorys 1.np
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Zasedací sál lidového v!boru
autor: Edvard Ravnikar
místo: Slovenski trg 1, Kranj
projekt: 1954-55
realizace: 1958-60
web: www.kranj.si

M!sto Kranj le"í p#ibli"n! 20km 
severozápadn! od Lublan! a s více ne" 
50000 obyvateli je $tvrt%m nejv!t&ím 
slovinsk%m m!stem. Zachovalé jádro 
ran! st#edov!kého m!sta
le"í na náhorní planin! nad soutokem 
#ek Kokra a Sáva. Po druhé sv!tové válce 
se m!sto za$alo rychle rozvíjet díky 
úsp!&nému elektronickému a gumá-
renskému pr'myslu. Z toho d'vodu 
vznikla pot#eba nového správního 
centra na rozhraní severního okraje 
historického jádra a nov! vznikající 
m!stské $ásti. V sout!"i uspo#ádané 
roku 1954 zvít!zil návrh Ple$nikova 
"áka Edvarda Ravnikara, kter% o n!kolik 
let pozd!ji zvít!zil také v sout!"i na 
nové hlavní nám!stí v Lublani. Zatímco 
pozd!j&í lubla(ské nám!stí nezap#elo 
reprezentaci nejvy&&í politické moci v 
zemi, tak nové nám!stí v Kranji si  za-
chovalo p#íjemnou kompozici i m!#ítko 
vhodné ke ka"dodennímu "ivotu. 
Zasedací sál vévodí severní stran! 
nám!stí dále lemovaného z v%chodu 
t#ípatrovou administrativou a na západ! 
&estipodla"ním obytn%m domem. 
Nov! vytvo#en% silni$ní obchvat 
následn! zlep&il dopravu i celkovou ur-
banistickou situaci místa. Vlastní zase-
dací sál se skládá ze t#í hmot a funkcí: 
reprezenta$ní sál, zasedací místnosti a 
kancelá#e vedoucích ú#edník'.Zasedací 
sál v Kranji lze pova"ovat za klí$ovou 
modernistickou stavbu v povále$ném 
Slovinsku, která navíc p#edznamenává 
p#íchod brutalismu. Ravnikarovi se 
zárove( velice úsporn%mi prost#edky 
poda#ilo nazna$it inspiraci místní lido-
vou architekturou. Kvádr zasedacího 
sálu spo$ívá na kruhov%ch sloupech s 
h#ibov%mi hlavice, které se prom!ní 
v celosklen!ném pr'$elí následn! v 
&iroce zd'razn!né betonové pásy, aby 
následn! zmizely v tém!# neviditelné 
podpory ve tvaru V vyná&ející lehkou 
betonovou sko#epinu. 
Ravnikar nové centrum Kranje následu-
jící desetiletí doplnil o dal&í objekty. 
Zatímco v Lublani jeho stavby ne-
postrádají velkolepost a neustálé 
pom!#ování s Ple$nikem, tak v Kranji 
se Ravnikar mohl kone$n! uvolnit a 
naplno odhalit svoji poetickou du&i se 
zaujetím pro detail.

Prosklená p#ízemní $ást s mohutn%mi vstupními dve#mi a h#ibov%mi hlavicemi "elbet. sloup'

Pohled na severní pr'$elí zasedacího sálu

P'dorys p#ízemí
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Hotel Creina
autor: Edvard Ravnikar
místo: Koro!ka cesta 5, Kranj
projekt: 1968
realizace: 1970
web: www.hotelcreina.si 

Po obecním ú"adu a p"ilehlé budov# 
banky navrhl Ravnikar v Kranji hotel, 
kter$ umístil nad skalním srázem a jeho 
hmotou definoval západní tvá" nového 
nám#stí Revoluce. Objekt hotelu ustu-
puje od ulice a tla%í se co nejblí& ke 
skalnímu p"evisu. Samotn$ objekt tvo"í 
&elezobetonová rámová konstrukce 
vypln#ná re&n$m zdivem. V#t!ina ho-
telového provozu je orientována zá-
padním sm#rem do údolí, kam se 
nabízí nejzajímav#j!í v$hledy. Zatímco 
do nám#stí zachovává pr'%elí hotelu 
kompaktní podobu, tak sm#rem do 
údolí hmota p'sobí, jako by se cht#la 
rozlet#t. Sám Ravnikar p"irovnával svo-
je betonové v$b#&ky na okrajích atiky 
k “pé!ov"m pta#ím ozdobám“. Bohat# 
%len#n$ tvar nad jihozápadním svahem 
Ravnikar srovnával se “zámkem sto-
jícím v harmonii s okolní p!írodou“.
Hotel disponoval klasickou nabídkou 
slu&eb od krytého bazénu, sauny, ka-
várny a restaurace a& po diskotéku. 

Obchodní d!m Globus
autor: Edvard Ravnikar
místo: Koro!ka cesta 4, Kranj
projekt: 1970-71
realizace: 1972

Obchodní d'm Globus je Ravnikarovou 
%tvrtou a nejv#t!í realizací v Kranji. Tím-
to objektem doplnil poslední  chyb#jící 
stavbu na nám#stí Revoluce plnící 
funkci nového m#stského centra. Mo-
hutn$ kvádr s plá!t#m z cortenového 
plechu podporuje dojem nedobytné 
pevnosti s vybíhajícími ‘bastiony’. 
Mírn# se otevírá jen vstupní !t#rbinou 
v p"ízemí. Zav#!en$ obvodov$ plá!( je 
vyskládán z ob"ích plech' o velikosti 
1,8 x 1,4 metru. Pro zjemn#ní mohut-
né plechové hradbu slou&í vytla%en$ 
dekor slo&en$ ze t"í men!ích kruh' 
uprost"ed cortenov$ch panel'. Hlavní 
vstup do objektu se nachází uprost"ed 
západní fasády, dal!í jsou na náro&ích. 
)elezobetonov$ skelet s h"ibov$mi 
hlavicemi sloup' je zakon%en lehkou 
ocelovou st"echou nad parkovi!t#m v 
nejvy!!ím pat"e. Sm#rem do nám#stí 
p"ed obchodním domem le&í je!t# 
p"ízemní pavilon Lubla*ské banky, 
kter$ sv$m drobn$m m#"ítkem vytvá"í 
zjem*ující p"echod mezi nám#stí a 
hmotou obchodního domu.

Západní strana hotelu nad skalním srázem s v$hledem do údolí

Západní pr'%elí obchodního domu obrácené do nám#stí

Situace

P'dorys patra s hotelov$mi pokoji
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+ez obchodním domem

+ez hotelem
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Komer!ní budova Metalka
autor: Edo Mihevc
autor fasády: Branko Kra!evac
místo: Dalmatinova ulica 2, Lubla"
realizace: 1959-63

Metalka je po #ubicov$ Neboti%niku 
druh&m v&!kov&m objektem na 
hlavní lubla"ské t'íd$ Slovenska ces-
ta. P'ibli(n$ sto metr) severn$ od 
Neboti%niku vyrostl po t'iceti letech v 
centru Lublan$ dal!í mrakodrap, kter& 
v!ak nedosahoval takové v&!ky jako 
on a m$'il o deset metr) mén$ ne( 
první v&!ková stavba na Balkánu. Za-
tímco #ubic)v mrakodrap se je!t$ 'ídil 
Sullivanov&mi zásadami o trojdílném 
%len$ní, tak Edo Mihevc, p'esto(e byl 
Ple%nikov&m (ákem, se zhlédl v %ist&ch 
liniích Burnshaftova Lever House 
(1952), ale p'edev!ím v Miesov$ Sea-
gram Buiding (1958).
Metalka je p'íkladem rychle rostoucí 
obchodní spole%nosti, která cht$la 
dát v!em v$d$t o svém úsp$chu a 
p'edvést svoji moc obyvatel)m m$stu. 
Mrakodrap, kter& pro Metalku na 
p'elomu 50. a 60. let postavil architekt 
Edvard Mihevc, m$l zobrazovat v&znam 
spole%nosti, co( by pochopiteln$ ne!lo 
bez tichého souhlasu politik), a její su-
verénní úlohu v pok'ivené ekonomice. 
Mihevc se pro 'e!ení sporného za-
dání p'itahujícího tehdy 'adu pozor-
nosti a kritiky rozhodl vyu(ít na západ$ 
osv$d%en& ‘Miesovsk&’ model jedno-
duchého !tíhlého kvádru prozrazujícího 
za uniformní zav$!enou fasádou svoji 
konstrukci. V&!ka domu byla p'edem 
dána kv)li ochran$ celkového panora-
matu m$sta, jemu( doposud vévodily 
barokní zvonice, hradní návr!í a nov$ 
také Neboti%nik, kter& byl obrazem 
moderního rozr)stajícího se m$sta. 
V p'íb$hu lubla"sk&ch mrakodrap) 
p'edstavuje Metalka p'íchod nového 
a rychlého konstruk%ního 'e!ení, které 
od 60. let udávalo standard admin-
istrativních budov po celém sv$t$. 
Mihc)v p'ístup byl v!ak odli!n& v 
u(!ím zapojení pr)myslového designu, 
co( je nejvíce patrné na zav$!eném 
hliníkovém plá!ti, kter& navrhl Branko 
Kra!evac. O dodávku konstrukce se 
postarala slovinská spole%nost Impol 
a d)m se tak prom$nil ve v&v$sní !tít 
technologického pokroku obchodníka. 
Z Metalky se následn$ stal vzor pro 
'adu dal!ích v&!kov&ch staveb v Jugo-
slávii a pro slovinskou architekturu 60. 
let m$la Metalka stejn$ velk& v&znam, 
jakou m$l Neboti%nik ve 30. letech mi-
nulého století.

Jednotn& hliníkov& plá!* ztvárn$n& Branko Kra!evacem

Objekt Metalky ustupující od uli%ní %áry, aby mohl vzniknout ve'ejn& p'edprostor

P)dorys typického podla(í

P)dorys p'ízemí
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Nákupní centrum !i"ka
autor: Milo! Bon"a
místo: Celov!ka cesta 111, Lubla#
realizace: 1960-64

Lubla#skou "tvr$ %i!ka charakteri-
zuje rozvoln&ná zástavba rodinn'ch 
dom( její) st*ed je zahu!t&n pan-
elov'mi domy z p*elomu 50. a 60. let 
minulého století. Uniformní prost*edí 
má v!ak daleko humánn&j!í m&*ítko 
ne) pozd&j!í sídli!t& Fu)ina izolované 
na v'chodu Lublan&. P*ív&tiv' charak-
ter lze p*i"ítat také tomu, )e architekti 
neopomn&li pro místní obyvatele dobu-
dovat odpovídající kulturní a komer"ní 
zázemí. P*íkladnou modernistickou 
ve*ejnou budovou je kino %i!ka z 
roku 1961 (2008 rekonstruovala Anja 
Plani!"ek) od modernistického archi-
tekta Bo)idara Gvardjan"i"e a také 
komer"ní centrum z roku 1964 od archi-
tekta Milo!e Bon"i, jeho) nízká podé-
lná hmota lemuje ru!nou ulici Celov!ka 
a za ní schované tr)i!t& s kulturním 
nám&stím. Aby nákupní centrum zce-
la neizolovalo nám&stí od ulice, tak je 
navr)eno co nejtransparentn&j!í, "ím) 
vzniká dojem antické kryté kolonády.  
Z konstruk"ního hlediska se jedná o 
jednotvárné opakování modulov'ch 
prvk(. Po architektonické stránce jsou 
nejzajímav&j!í detaily v míst& vstupu, 
schodi!$ a servisní "ásti. Zbytek ob-
jektu z(stává co nejvíce odhmotn&n' 
a transparentní. V p*ízemí uprost*ed 
se nachází voln& pr(chozí pasá) a 
severní zakon"ení dotvá*í balkon s 
venkovním schodi!t&m podporo-
van'm pouze dv&ma sloupy. Tento 
balkon slou)í jako jevi!t& "i pódium 
s v'hledem do nám&stí. Prostor pod 
balkonem funguje jako lod)ie odhalu-
jící impozantní podhled s odhalen'mi 
)ebry. V!echny tyto prvky p*ispívají ke 
zlep!ení ve*ejné funkci nám&stí. Nos-
nou konstrukci tvo*í )elezobetonov' 
skelet vycházející z princip( estetick-
ého in)en'rství, p*i"em) i dal!í prvky 
byly utvá*eny s ohledem na pr(b&h sil. 
Zb'vající prefabrikované prvky jsou k 
)elezobetonovému skeletu p*ipevn&ny 
nebo jen zav&!eny. Vsazené vstupy a 
v'lohy jsou mírn& vysunuty sm&rem ke 
kolemjdoucím, aby na fasád& vytvá*ely 
plastick' vzor. Fasáda je zakon"ena 
p*evislou st*echou. Komer"ní centrum 
%i!ka je objekt s pe"liv& vyveden'mi 
detaily, z nich) "i!í ryzí geometrická 
poezie a racionální estetika navazu-
jící na mezivále"nou modernistickou 
periodu av!ak s brutalistní expresivitou 
betonov'ch díl( a high-tech detaily na 
fasád&.

Pravideln& se opakující rastr v'chodní a západní fasády

Na severním konci nákupního centra se nachází balkon s betonov'mi skulpturálními podp&rami

P(dorysy v!ech podla)í
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Parkovací domy Triplex A a B
autor: Savin Sever
místo: Slovinsko
realizace: 1966, 1970

Sou!asn" s povále!n#m rozvojem 
automobilismu vyvstal problém ulic 
zapln"n#ch osobními automobily, 
kter# bylo t$eba $e%it hromadn#m par-
kováním. Na otázky víceúrov&ov#ch 
parkovi%' nebyla ve Slovinsku 
povolan"j%í osoba ne( architekt S.Sever. 
O úsp"chu parkovacích dom) Triplex 
sv"d!í, (e jich za t$i dekády vyrostlo 
po celém Slovinsku p$es 160 a nabídlo 
více ne( 13000 parkovacích míst. Ob" 
varianty Triplexu od sebe d"lí t$i roky 
práce a vylep%ování. Nov"j%í varianta 
se pou!ila z p$edchozích neduh) a 
vym"nila plechové oplá%t"ní za celo-
betonovou konstrukci nabídla také více 
místa k parkování a skladování. Jedno-
duchá lineárn" $azená t$ípodla(ní kom-
pozice umo(&uje zaparkovat na malé 
plo%e p$ekvapivé mno(ství aut. Do 
suterénních a nadzemních poschodí 
se vjí(dí po venkovních rampách. Ma-
jitelé p$ízemních kójí disponují kryt#m 
p$íst$e%kem. Podzemní i nadzemní 
komunikace jsou rovn"( kryté. P$es 
mohutnou konstrukci p)sobí objekt 
odleh!en#m dojmem. 

Parkovací d!m PPH
autor: Jo(e Ko(elj
místo: Miklo%i!eva cesta, Lubla&
realizace: 1970-73 

Postupem !asu se potí(e s par-
kovacími místy stup&ovaly a problém 
se ze sídli%' p$esouval stále blí(e do 
st$edu m"st, kde v%ak ne%lo pou(ít 
monofunk!ní !ist" parkovací $e%ení. 
Jedním z nejzda$ilej%í p$íklad) je par-
kovací d)m PPH na Miklo%i!evov" ulici 
od Jo(e Ko(elje, jeho( návrh zabírá cel# 
m"stsk# blok. Ko(elj m"l s velk#mi 
zásahy v centrech zku%enost ji( z 60.let, 
kdy byl sou!ástí t#mu prof. Ravnikara 
p$i koncipování lubla&ského nám"stí 
Revoluce. V tomto p$ípad" Ko(elj ukryl 
parkovací stání do t$í podzemních 
podla(í a sedmipatrovou nadzemní !ást 
obalil jednotnou prefabrikovanou fasá-
dou s kruhov#mi otvory vypln"n#mi 
!o!kovit#m plexisklem. Mezi fasádními 
prvky jsou ponechány mezery, kudy do 
objektu proudí sv"tlo a !erstv# vzduch. 
Ob$í komplex kom" parkování obsa-
huje také hotel se zázemím a obchodní 
!ást v p$ízemí. Jednotlivé funkce jsou 
odli%eny plá%t"m. Nejv"t%í !ást domu 
je v%ak vyhrazena krátkodobému a 
dlouhodobému parkování.

Trojice parkovacích dom) Triplex A na povále!ném sídli%ti Be(igrad na severu Lublan"

V#chodní fasáda parkovacího domu s !o!kovit#mi okny

P$í!n# $ez typem Triplex A
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Parkovací d!m TGH-48
autor: Savin Sever
místo: Ambro!ev trg 4, Lubla"
realizace: 1969

Zatímco Triplexy se t#$ily popularit# a 
stav#ly jako na b#!ícím pásu, pak jeho 
dal$í projekt parkovacího domu TGH-
48 vznikl pouze v jediném exemplá%i. 
Triplexy vznikaly lineární skladbou par-
kovacích kójí za sebe. U THG-48 stav#ní 
probíhalo spirálovit&m %azením, které 
mohlo pokra'ovat do nekone'na neb&t 
norem na obslu!né a únikové vzdále-
nosti. V$udyp%ítomn& nedostatek 
míst k zaparkování ve st%edu m#st 
je v tomto p%ípad# vy%e$en velice 
ú'inn&m zp(sobem sto'ením komuni-
kace do spirály, 'ím! se minimalizovala 
p(dorysná stopa a objekt nab&vá pouze 
na v&$ce. Dvouválec, kter& zvenku 
t#!í ze sv&ch v&razn&ch skupturálních 
kvalit, uvnit% disponuje p%ekvapiv# jed-
noduch&m, prostorn&m a bezpe'n&m 
zp(sobem parkování s obousm#rn&m 
provozem. Oba válce jsou mezi se-
bou propojeny $ikm&m p%emost#ním. 
Parkovací plo$iny ve válcích jsou tak 
vodorovné a v&$kové úrovn# %idi'i 
p%ekonávají práv# na t#chto spojujících 
rampách mezi válci. Na ka!dé plo$in# 
se po obvodu nachází 24 uzamykatel-
n&ch parkovacích kójí, které a lze je 
p%ímo odv#trávat.
Nosná konstrukce je tvo%ena ze 
!elezobetonového skeletu. Centrální 
pilí% vyná$í kruhovou stropní desku o 
polom#ru 11 metr( zakon'enou be-
tonov&m parapetem. Sklen#n&mi 
gará!ov&mi vraty prochází denní sv#tlo 
hluboko do interiéru.
Kruhová fasáda je seskládána z be-
tonov&ch prefabrikát( p%iva%en&ch k 
!elezobetonové kost%e. Tyto fasádní 
prvky se spole'n# se sklen#n&mi 
segmenty mírn# odlupují a vytvá%í 
plastick& $upinovit& dojem, co! potvr-
zuje Sever(v p%ístup k pr(myslov&m 
objekt(m, jejich! konstrukcím 'asto 
dodával um#lecko-estetické kvality.
Vlastníci si dnes jednotlivé kóje 
p%estavují, dostavují a vestavují dal$í 
konstrukce, 'ím! se vytrácí celková 
lehkost objektu a p%estává fungovat 
prosv#tlení interiéru. V sou'asnosti 
probíhají snahy o navrácení gará!í do 
p(vodního stavu, aby tento jedine'n& 
Sever(v experiment z(stal zachován 
a nepostihl je osud jin&ch Severov&ch 
staveb, které ji! byly nenávratn# 
zbourány.

Detail fasády

V&razné válcovité hmoty experimentálního parkovacího domu

Podéln& %ez

P(dorys typického podla!í
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Mate!ská "kola Mladi Rod
autor: Stanko Kristl
místo: !rtomirova ulica 14, Lubla"
realizace: 1972
web: www.vrtec-mladirod.si

#ivot ka$dého %lov&ka je utvá'en od 
útlého d&tství. Po vlastním domov& 
jsou nej%ast&j(ím místem trávení %asu 
jesle a mate'ská (kola. Prost'edí, v 
n&m$ si utvá'íme prvotní sociální vazby, 
by m&la b)t p'ikládána velká d*le$itost. 
Ve vyslou$il)ch kontejnerech %i pan-
elov)ch stavebnicích bude mít úsilí 
vychovatelek podstatn& men(í ú%inek 
ne$ tam, kde se p'irozen& cítíme dob'e. 
Pro slovinského architekta Stanko Krist-
la byl vztah u$ivatele a prostoru stejn& 
tak d*le$it) jako konstruk%ní stránka 
stavby. Kristl se sociologick)m a psy-
chologick)m ú%inkem prostoru na d&ti 
zab)val ji$ b&hem navrhování univerzit-
ního klinického centra v Lublani (1967-
76), p'i%em$ toto téma zu$itkoval i p'i 
sepisování své doktorské práce. Krist-
lovi byla rovn&$ vlastní touha po inovaci. 
A+ dostal jakékoliv zadání, v$dy hledal 
nové odpov&di a novátorská prostoro-
vá 'e(ení, co$ je patrné i z jeho návrhu 
mate'ské (koly Mladi Rod, kterou tvo'í 
trojice kruhov)ch pavilon* lehce se 
vzná(ejících nad travníkem uprost'ed 
povále%né reziden%ní %tvrti Be$igrad 
na severu Lublan&. Ka$d) z pavilon* 
byl navr$en jako samostatn& funk%ní 
jednotka slo$ená z 4-6 d&tsk)ch heren 
rozlo$en)ch do kruhu jako okv&tní líst-
ky. Hlavní my(lenkou (kolky, která se 
nepodobá $ádné jiné stavb&, kde d&ti 
doposud m&ly mo$nost vyr*stat, bylo 
prostor co nejvíce otev'ít ke slunci a do 
zahrady, aby d&ti nabyly dojem, $e se 
nachází v p'írodním prostoru. V)sled-
kem bylo deset kónick)ch prostor*, 
které z psychologického hlediska nabízí 
lep(í pocit ochrany ne$ ortogonální sys-
tém, v nich$ m*$e pob)vat a$ 275 d&tí. 
Zatímco zvenku p'evládá pohledov) 
beton, o jeho$ zjemn&ní se sna$í dekor 
z otla%en)ch polokoulí, tak v interiéru 
p'evládá teplá atmosféra navozena 
d'evem a textiliemi. D&lící p'í%ky jsou 
pouze do v)(ky 1,3 metru a dále na-
vazuje transparentní zasklení, které 
umo$"uje lep(í dohled nad d&tmi.
V(echny t'i pavilony jsou ze severní 
strany propojeny protáhl)m k'ídlem, 
kam je umíst&no ve(keré zázemí, 
kancelá'e a kuchyn& poskytující svoje 
slu$by i okolním (kolkám. Spojující 
k'ídlo je z velké %ásti zapu(t&no do 
zem& a neru(í tak dojem samostat-
n)ch pavilon*. Navíc je celé provozn& 
odd&lené od d&tského prostoru.

Pavilony (kolky na zahrad& ukryté za plotem

Jednotlivé dru$iny vzná(ející se nad trávníkem

P*dorys suterénu

V)kres st'echy
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Nám!stí Republiky
autor: Edvard Ravnikar
místo: Trg Republike 1, 2, Lubla!
realizace: 1961-74

Le"í tak blízko a p#ece jsou si tak 
vzdálené. $e% je o projektu urbanis-
tického ztvárn&ní nám&stí Republiky 
Ple%nikova "áka Edvarda Ravnikara, 
kter' po svém u%iteli p#evzal i v'u-
ku povále%né generace slovinsk'ch 
architekt(. Zatímco Ple%nikovy návrhy 
utvá#ely v první polovin& minulého 
století podobu centrální Lublan&, pak 
nedalek' Ravnikar(v projekt západn& 
od hlavní Slovenske cesty dal vzniknout 
nejv&t)ímu povále%nému projektu v 
Lublani. V roce 1960 prob&hla sout&", 
v ní" zvít&zil Edvard Ravnikar a na 
jeho" projektování se pr(b&"n& podí-
lela celá #ada Ravnikarov'ch student( 
jako nap#. Anton Bitenc, Milo) Bon%a, 
Jo"e Ko"elj a dal)í. Nové slovinské 
politické centrum vzniklo zahradách 
b'valého Vor)ilského klá)tera. Krom& 
prostorného nám&stí k po#ádání 
manifestací a dvojice mrakodrap( 
pro Úst#ední v'bor a V'konn' v'bor 
komunistické strany Slovinska byla 
sou%ástí areálu také budova Lidového 
shromá"d&ní z roku 1959 od Vinko 
Glanze. Cel' soubor staveb vznikal dva-
cet let. B&hem této doby se #ada prvk( 
zm&nila, av)ak p(vodní koncept z(stal 
zachován. Ravnikarovou snahou bylo 
vytvo#il m&stské centrum, které by 
vyhovovalo monumentálním oslavám, 
ale také spl!ovalo funkci ka"dodenního 
"ivota.
Hlavními prvky celé architektonické 
kompozice je dvojice administrativních 
v&"í a postranní k#ídlo obchodního 
domu lemujícího nám&stí z v'chodní 
strany. B&hem v'stavby se k návrhu 
p#ipojila #ada dal)ích hmot a staveb, z 
nich" nejv'znamn&j)í je Cankarovo kul-
turní a kongresové centrum navazující 
na ji"ní %ást nám&stí. 
Cel' urbanistick' komplex tvo#í 
prostorov& bohat' soubor víceú%elov' 
objekt(, podzemního parkovi)t&, ob-
chodní pasá"e, atrií a men)ích nám&stí. 
Tvarová a funk%ní pestrost (v%etn& 
zp(sobu provedení detail() m&lo za 
úkol lépe navázat na nedaleké his-
torické centrum plné Ple%nikova od-
kazu. Dvojice strukturalistick'ch v&"í 
trojúhelníkového p(dorysu vznikla 
ve spolupráci s in"en'rem Ervinem 
Prelogem, kter' navrhl systém pre-
fabrikovan'ch prvk( vykonzolovan'ch 
ze centrálního "elezobetonového já-
dra. Tato konstrukce umo"nila p#i 
navrhování dispozic naprostou volnost. 

Zadní strana nám&stí s nízk'mi kancelá#sk'mi bloky

Dvojice v&"í zahalen'ch v ranní mlze

Typick' p(dorys admin. podla"í

Situace
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Mezinárodní automatická 
telefonní centrála (MATC)
autor: Milan Miheli!
místo: Cigaletova ulica 15, Lubla"
sout#$: 1970
realizace: 1972-78
web: www.telekom.si

Zatímco Ravnikarovy dv# v#$e na 
nám#stí Republiky m#ly vyzna!ovat no-
vou ji$ní bránu do m#sta, tak o t%i roky 
pozd#ji (1963) se uskute!nila sout#$ na 
Bavarski dvor, kter& ztvár"oval severní 
bránu do Lublan#. V sout#$i tehdy 
zvít#zil architekt Milan Miheli! s clus-
terem v&'kov&ch budov, z !eho$ se 
poda%ilo realizovat jen !erpací stanici, 
mrakodrap S2 a telefonickou úst%ednu 
MATC. Severní brána má dodnes siln& 
r(stov& potenciál. Kv(li nekoncep!ním 
urbanistick&m zásah(m ze strany m#sta 
bylo území po dlouhá léta su$ováno 
dojmem nedokon!eného torza. V&zn-
amná k%i$ovatka vedle Miheli!ova mra-
kodrapu ‘Poslovna stolpnica S2’, kde 
se Slovenska cesta st%etává s vnit%ním 
m#stsk&m okruhem $elezni!ní dráhou, 
je v sou!asnosti postupn# dopl"ována 
o dal'í v&'kové objekty od Sadara s 
Vugou nebo Borise Podreccy, jeho$ 
sout#$ní návrh zvít#zil v roce 2008 na 
novou podobu Bavarski dvor v soused-
ství Miheli!ovy mezinárodní auto-
matické telefonní úst%edny a dává tak 
nad#ji, na celkové dokon!ení a urbanis-
tickou nápravu místa. 
MATC je první slovinskou high-tech 
stavbou, která vze'la z architektonické 
sout#$e uspo%ádané v roce 1970. 
Autor vít#zn& návrh rozd#lil do 
dvou !ástí: vlastní hmota telefonní 
úst%edny se nachází v podzemí, za-
tímco kancelá%e jsou umíst#ny ve 
dvou nadzemních podla$ích. P%ízemí 
tak z(stalo prázdné a lidé tudy mo-
hou po ulici voln# procházet. Horní ad-
ministrativní !ást, která se vzná'í nad 
chodníkem, podporují jen dva mohutné 
válcové v&duchy vzduchotechniky a 
!tve%ice tenk&ch ocelov&ch sloupk(. 
Zav#'en& plá') zvln#né fasády tvo%í 
bezrámové zrcadlové zasklení. Po 
konstruk!ní stránce i zp(sobem zr-
cadlení okolí na fasád# se MATC v 
mnohém podobá slavné budov# Willis 
& Faber v Ipswichi od Lorda Normana 
Fostera, která byla dokon!ena o t%i roky 
d%íve. Miheli! si v'ak obdobn& zp(sob 
velkplo'ného zasklení vyzkou'el ji$ 
d%íve na obchodním dom# v Novém 
Sadu, kter& pak zu$itkoval a promítl do 
torza realizovaného v Bavarski dvor.

Detail celosklen#né zrcadlové fasády

Dynamicky zvln#ná fasáda probíhající podél ru'né ulice

Podéln& %ez

P(dorys nadzemních kancelá%sk&ch podla$í
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Kulturní d!m "pan#lsk$ch 
republikánsk$ch bojovník!
autor: Oton Jugovec
místo: Zalo!ka cesta 61, Moste, Lubla"
realizace: 1979-81
web: www.lgl.si

V kulturním dom#, kter$ za p%edchozího 
re&imu nesl hrd$ název ‘'pan#lsk$ch re-
publikánsk$ch bojovník(’, ve )tvrti Mo-
ste na v$chodním okraji Lublan# dnes 
sídlí mláde&nické centrum s d#tsk$m 
divadlem. Nar(&ov#l$ betonov$ kom-
plex s podobou vojenského bunkru byl 
sou)ástí nov# vybudovaného centra na 
b$valém d#lnickém p%edm#stí, jeho& 
sou)ástí byla také tr&nice a obchody 
nav#!ené podél ulice Zalo!ka vedoucí 
do centra Lublan#.
Uvnit% jednoduché krabice s redu-
kovan$m po)tem okenních otvor( 
se nachází stejn# jednoduchá a 
promy!lená dispozice. P%ízemí je 
rozd#leno jen na dv# )ásti: audito-
rium a vstupní sál s dominantním 
schodi!t#m uprost%ed. V!echny os-
tatní provozy tu hrají vedlej!í roli a 
jsou maximáln# zredukovány pouze 
na správnou funk)nost. Objekt má 
celkem )ty%i poschodí, kam je p%ístup 
z r(zn$ch stran a z r(zn$ch úrovní, co& 
umo&"uje r(znorodé vyu&ití a sou&ití 
mnoha r(zn$ch aktivit uvnit% jediné 
stavby. Zdánliv# introvertní samostatn# 
stojící objekt ve skute)nosti slou&í pro 
!iroké okolí jako aktiva)ní prvek pln$ 
spole)enského d#ní. Obvodov$ plá!* 
z betonov$ch prefabrikát( se sna&í 
napodobovat horizontální d%ev#né 
oblo&ení. Lineární okna voln# ro-
zházená po fasád# sv$m nízk$m podé-
ln$m profilem udr&ují celistvost hmoty. 
D(myslné plastické )len#ní vn#j!ku je 
zejména v p%ední )ásti reminiscenci na 
slovinskou brutalistní tvorbu z p%elomu 
50. a 60. let, které byl mlad$ Jug-
ovec aktivn# ú)asten. Jedinou )ástí, 
která se více otevírá svému okolí, je 
hlavní vstup s mohutn$m vystupujícím 
p%íst%e!kem a ob%ím oknem v horním 
poschodí s v$hledem do ulice Zalo!ka.
Tvo%il za po&ití moderních prost%edk(, 
pln# si v!ak uv#domoval svoje vlastní 
ko%eny a p%isp#l k tomu, co je dnes 
naz$váno regionalismem. Architekt zde 
zvolil cestu nekonkurovat svojí stav-
bou okolnímu prost%edí. Jednodu!e 
uspo%ádal vnit%ní provoz, obalil jej 
zdr&enliv$m plá!t#m a p%irozen# vlo&il 
na p%edem dané místo bez pot%eby 
p%edstírat n#jakou monumentalitu 
vlastní %ad# ostatních kulturních insti-
tucí.

Interiér divadelního sálu

Vstupní )ást kulturního domu s mohutn$m kryt$m vstupem

Podéln$ %ez

P(dorys 1.np
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Kostel vt!lení Kristova v Dravlje 
autor: Marko Mu!i"
místo: Vodnikova cesta 279, Lubla#
realizace: 1975-85
web: www.zupnija-dravlje.si

M$stská "tvr% Dravlje le&ící na severo-
západním okraji Lublan$ mezi 'i!kou a 
'entvidomem pro!la v druhé polovin$ 
minulého století neb(val(m rozvojem, 
kdy za dvacet let p$tinásobn$ vzrostl 
po"et obyvatel (ze 4000 obyvatel v 
roce 1964 na 22000 obyvatel v roce 
1985), z "eho& vze!ly pot)eby roz!í)it 
nedosta"ující kapacitu barokního 
kostela svatého Rocha (Sveti Rok), 
kter( spo"ívá na star!ích románsk(ch 
základech. V sousedství starého kos-
tela u cesty vedoucí k h)bitovu tak v 
polovin$ 70. let minulého století ar-
chitekt Makro Mu!i" navrhl jednu z 
nejpozoruhodn$j!í sakrálních staveb 
2. pol. 20. století ve Slovinsku. Mu!i" 
sv(m návrhem respektoval relativn$ 
malé rozm$ry p*vodního kostela a ro-
zhodl se tak umístit podstatnou "ást 
pod terén. Mu!i"ova kruhová dispozice 
s pultovou st)echou zohled#uje nov( 
zp*sob ob)adu uctívání Boha jako i dy-
namické k)ivky sousedního barokního 
kostela. K oltá)i p)edstavujícímu st)ed 
kostela se od vstupu schází po k)ivce. 
Do zahloubeného amfiteátru, kam 
slune"ní paprsky dopadají p)es mod)e 
zabarvená okna, lze spat)it obrysy kos-
tel sv. Rocha a vzrostlé lipové aleji. 
Zb(vající prostory kostela jsou )azeny 
podél ulice, od ní& hmota kostela 
sm$rem k aleji graduje. Organická for-
ma slo&ená z p*lkruh* vytvá)í zvln$nou 
dispozici. +elezobetonové stropní trá-
my slou&í jako metafora nebeského 
klenby. Mírn$ sva&ující se st)echa je os-
ázená zelení. P)i pohledu z ulice mizí ro-
zdíl mezi stavbou a p)ilehl(m parkem. 
V!echny prvky kostela nesou organick( 
rukopis. Relikviá) je navr&en sou"asn$ 
a st)ízliv$. P)eva&ujícím materiálem 
pou&it(m na oltá) a dal!í dopl#ky je 
bíl( mramor. Lavice kruhovit$ obíhají 
oltá) a postupn(m oddalováním rovn$& 
stoupají. Po dlouh(ch deseti letech 
stavebních prací byl kostel v roce 1985 
vysv$cen.
Inspirace skandinávskou architekturou 
nebyla nijak v(jime"ná ani v b(valém 
,eskoslovensku. Zatímco v!ak v$t!ina 
architekt* "erpala z tvorby Alvara Aalto 
(viz. Cankarjev dom od E.Ravnikara), 
tak Mu!i" se shlédl v organick(ch 
k)ivkách man&elského páru Raili a Re-
ima Pietilä.

Organicky ztvárn$n( blankytn$ modr( interiér kostela

-ezy

Zapu!t$ná hmota kostela krytá zelení

Situace
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Bytov! d"m Poljanska cesta
autor: Janez Ko$elj
místo: Poljanska cesta 22, Lubla%
realizace: 1986-88

Architekt Janez Ko$elj navrhl tuto 
stavbu ve snaze odstínit t#locvi"nu ne-
daleké &koly od ru&né ulice, co$ se mu 
poda'ilo tém#' ploch(m domem s by-
tov(mi jednotkami v horních podla$ích 
a prostorov# komplexn#j&ím obchodní 
parterem. Ko$elj v&ak nebyl první, 
kdo se v Lublani setkal s podobn(m 
úkolem. V roce 1993 byl architekt Jo$e 
Ple"nik postaven p'ed podobn( úkol. 
Na opa"ném konci stejné ulice se 
nacházel úzk( trojúhelníkov( pozemek, 
na n#m$ Ple"nik vybudoval slavn( 
)ehli"kov( d!m. 
Ko$elj sv(m návrhem zdává hold 
slavn#j&ímu p'edobrazu. V dob# 
navrhování byl Ko$elj redaktorem 
"asopisu AB: arhitektov bilten, jeho$ 
spolupracovníky byli také Vojteh Ravni-
kar, Ale& Vodopivec nebo Jurij Kobe, a 
kte'í stáli za odstartování postmoderní 
etapy ve slovinské architektu'e.
P!dorysn( tvar domu vychází z 
nejoptimáln#j&ího vyu$ití pozemku s 
p'ijetím v&ech jeho omezení. Ko$elj!v 
klínov( návrh je opatrn# vlo$en do ces-
ty Poljanské ulice, která d!m obtá"í. 
Návrh hledá v(&kovou rovnováhu stejn# 
jako v kompozici mezi jasn(mi liniemi a 
oblou k'ivkou. Architekt se navíc mu-
sel vypo'ádat s dal&ími komplikacemi, 
jak(mi byla stá"ející se silnice a mírn# 
se sva$ující pozemek. Kv!li v(&kov(m 
nerovnostem v parteru jsou komer"ní 
prostory v p'ední "ásti ni$&í, ale s 
postupn(m roz&i'ováním také roste 
sv#tlá a v(&ka a v zadní "ásti domu je 
vlo$eno mezipatro. Kv!li zv(&enému 
hluku z dopravy jsou obslu$né míst-
nosti byt! umíst#ny podél severní 
fasády sm#'ující do ulice, zatímco 
obytné místnosti jsou sm#'ovány na 
jih sm#rem do dvora. Stejn# jako u 
Ple"nikova návrhu p'edstavuje neju$&í 
"ást domu jen zlomek fasády, kter( 
zabra%uje pohled!m podél ulice a 
vytvá'í sv!j vlastní prostor. 
Stoupáním z Ambro$evova nám#stí se 
naskytuje podobn( motiv $ehli"ky jako 
u Ple"nikova návrhu na opa"ném konci 
stejné ulice. Tuto postmoderní stavbu 
lze vnímat jako nejv(mluvn#j&í p'íklad v 
Lublani oce%ující architektonickou his-
torii a znovu o$ivuje Ple"nikovu tvorbu.

Dynamicky zvln#ná fasáda domu do ulice Poljanska

P!dorys ".np

P!dorys p'ízemí

P!dorys 1.np - 3.np
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Galerie DESSA
autor: Boris Podrecca
místo: !idovska steza 4, Lubla"
realizace: 1989
web: www.dessa.si

Jak m#$e mít v%stavní galerie s jedinou 
místností o velikosti ob%vacího pokoje 
v zapadlé uli&ce uprost'ed Lublan( 
tak zásadní vliv na podobu slovinské 
architektury uplynul%ch dvaceti let? 
Odpov() hledejme v zadavateli i au-
torovi rekonstrukce. Autorem rekon-
strukce interiéru galerie Dessa v du-
chu doznívající postmoderny byl v té 
doby jednozna&n( nejznám(j*í $ijící 
slovinsk% architekt Boris Podrecca 
a jeho klientem bylo sdru$ení DES-
SA (Um(lecké sdru$ení samostatn( 
&inn%ch architekt#) zastoupen%ch An-
drejem Hrauskym. Sdru$ení Dessa 
p#vodn( vzniklo v roce 1982 jako 
sdru$ení 36 architekt#, jeho$ ú&elem 
bylo napomáhat provozování souk-
rom%ch architektonick%ch praxí v é'e 
socialismu. Postupem &asu se Dessa 
zm(nilo v neziskovou kulturní orga-
nizaci.Boris Podrecca pat'il na p'elomu 
90. let mezi nejznam(j*í slovinské ar-
chitekty v hrani&í, p'i&em$ v rodné zemi 
toho p'íli* nepostavil. Projekt galerie 
Dessa, která se otev'ela v !idovské 
ulici na ja'e 1989, byl Podreccov%m 
darem, aby mohlo vzniknout nové cen-
trum slovinské architektonické, které 
by v*ak navazovalo na Ple&nikovu 
tradici. Do galerie se vstupuje po t'ech 
venkovních stupních z bílého mramoru 
vystupujících z pestré mozaiky uli&ní 
dla$by. Poslední ze stup"# je obzvlá*+ 
*irok%, &ím$ na sebe spole&n( se 
se'íznutou mramorovou koulí kolemj-
doucí upozor"uje a vyz%vá ke vstupu. 
V%stavní galerie se nachází za kovov%-
mi dve'mi se *t(rbinov%m pr#zorem. 
Interiér galerie Dessa se skládá ze &ty' 
místností, p'i&em$ ka$dá je zasv(cena 
jinému stavebnímu materiálu – ká-
men v galerii, d'evo v knihovn(, plast v 
kancelá'i a textil v zasedací místnosti. 
P#dorys historického domu, v n(m$ 
galerie sídlí, je nepravideln%, a tak je 
Podrecca místnosti ‘vystlal’ sk'ín(mi &i 
sloupov%m rastrem. Umn( ukryté odk-
ládací prostory se st'ídají se sklen(né 
vitrínami umo$"ujícími rychlou a snad-
nou instalaci v%stav. Druhou ve'ejn( 
p'ístupnou místností je válcová p'íru&ní 
knihovna s aktuálními publikacemi. Za 
ní le$í soukromá pracovna s pravidel-
n%m sloupov%m rastrem, kde Andrej 
Hrausky spole&n( se ,pelou Leskovi& 
usilovn( pracují na popularizaci slovin-
ské architetury.

Detail vstupních dve'í

Venkovní pohled na galerii

P#dorys p'ízemí

Axonometrie
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Pr#chozí válcová knihovna
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P!edlá"d#ní Tartiniho nám#stí
autor: Boris Podrecca
místo: Tartinije trg, Piran
projekt: 1986-89
realizace: 1989-92, 2007-09

Slovinsko i p!es svoji malou rozlohu 
doká"e nabídnout mnoho podob. 
Pat!í mezi n# i krátk$ kus jaderského 
pob!e"í, kde le"í p#titisícové p!ímo!ské 
m#sto Piran p!ezdívané slovinské 
Benátky, co" také prozrazuje jeho his-
torickou nále"itost ke slavnému m#st# 
na lagun#. Starodávné obchodní a 
rybá!ské m#sto le"í na dramatick-
ém skalním útesu, v jeho" zálivu se 
jako perla ukr$vá píse%ná m#l%ina. V 
místech dne&ního hlavního nám#stí 
nesoucího jméno podle slavného 
rodáka houslisty Giuseppe Tartiniho 
se p'vodn# nacházel p!ístavní ba-
zén, kter$ v&ak byl pozd#ji zasypán a 
lod# se p!est#hovaly o kousek dál do 
v#t&ího p!ístavu na &iré vod#. Nepravi-
deln$ tvar nám#stí lemuje sm#sice 
dom' z r'zn$ch období od kostela ze 
13. století, p!es paláce z 19. století a" 
po hudební sál. Podrecca se rozhodl 
tento prostor scelit prost!ednictvím 
mírn# vyduté elipsy vepsané do pros-
toru b$valého p!ístavního bazénu. Tento 
v$razn$ prvek se stal úst!edním bodem 
historického centra, p!i%em" v jednom 
z ohnisek elipsy spo%ívá Tratiniho pom-
ník. Eliptickou plochu ze sv#tlého trav-
ertinu lemují kamenné lavice a sloupy 
no%ního osv#tlení. Dokonale hladká 
centrální plocha je bez jak$chkoliv 
detail' a mo"nosti vyu"ití ponechává 
na fantazii místních obyvatel. Mezi cen-
trální elipsou a p!iléhajícími domy na 
nám#stí je dostatek místa pro obchody, 
letní zahrádky a m#stsk$ mobiliá!. 
V roce 2007 se nám#stí definitivn# 
prom#nilo na p#&í zóna a okolí elipsy 
bylo vydlá"d#no %tvercov$m rastrem, 
jak stojí v p'vodním projektu z konce 
devadesát$ch let.
Rok 1989 znamenal definitivní pád 
"elezné opony, %eho" Boris Podrecca 
na sv$ch cestách mezi víde(sk$m 
ateliérem, stuttgartskou univerzitou 
a benátsk$m letním sídlem vyu"il k 
%ast#j&ím náv&t#vám Slovinska. Na 
ja!e 1989 Podrecca dokon%il lubla(skou 
galerii Dessa, s ní" úsp#&n# vstoupil 
na slovinskou architektonickou scé-
nu. Následn# prob#hla p!estavba pi-
ranského nám#stí, které Podreccovi 
otev!elo dve!e ke ztvárn#ní ve!ejn$ch 
prostranství v Salcburku, Vídni, Krem"i, 
Celovci, Mariboru, )t$rském Hradci, 
Terstu a !ad# dal&ích m#st.

Elipsovitá mírn# vypouklá travertinová plocha byla po dvaceti letech dopln#na okolním rastrem

Leteck$ pohled na nám#stí

Axonometrie nám#stí
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St!ední zdravotnická "kola
autor: Jurij Kobe, M. Todori! Topli"ek
místo: Poljanska cesta 61, Lubla#
klient: Ministerstvo "kolství SR
sout$%: 1995
projekt: 1996-98
realizace: 1996-98
velikost pozemku: 10914 m&
u%itná plocha: 5863 m&

Lev' b(eh (eky Ljubljanica na v'chod$ 
m$sta zabírá rozlehl' univerzitní 
nemocni)ní campus, kter' je od druhé 
sv$tové války zapl#ován dal"ími budo-
vami klinik a nemocnic od v'zna)n'ch 
tv*rc*. Zatímco (ídce osídlen' prav' 
b(eh pokra)ující za Ple)nikov'm jezem 
z*stával dlouhé roky le%et ladem, a% se 
v polovin$ 90. let ukázal jako vhodné 
místo pro vybudování nového areálu 
st(ední zdravotnické "koly, která m$la 
vzniknout v parku vysázeném po)átkem 
osmdesát'ch let na uct$ní památky 
Titovy smrti. V Titov$ odkazu mají ji% 
Jugoslávci jasno, na druhou stranu díky 
tomu mohl vzniknout p(íjemn' ve(ejn' 
prostor osázen' osmaosmdesáti stro-
my, které se následn$ staly sou)ástí 
"kolní zahrady.
P(i situování nové "kolu se Jurij Kobe 
nechal inspirovat urbanistick'm plánem 
Makse Fabianiho na p(estavbu Lublan$ 
poni)ené zem$t(esením v roce 1895. 
+kola lemuje Poljanskou cestu vybíhající 
z centra, p(i)em% lineární hmota "koly 
se ukr'vá ze ji% zmi#ovan'm Titov'm 
parkem a není tak z ru"né ulice vid$t. 
Zele# zárove# napomáhá k odfiltrování 
hluku z ulice a pro)i"t$ní vzduchu v 
u)ebnách. Budova "koly je rozd$lena 
klasick'm zp*sobem na centrální vst-
up a postranní k(ídla. V"e se poda(ilo 
vm$stnat do jediné lineární kompozice. 
Odhalené pr*)elí %elezobetonového 
skeletu je postupn$ napln$no 
u)ebnami a ostatními vzd$lávacími 
místnostmi. Centrální )ást "koly je 
navr%ená jako vícepodla%ní vstupní 
lobby s otev(en'm schodi"t$m a v'hl-
edem do parku. Na vstupní halu se pak 
napojují dal"í d*le%ité "ou)ásti "koly: 
knihovna, t$locvi)na a p(edná"kov' 
sál, kter' ze "koly mírn$ vybíhá a sv'm 
tvarem ozvlá"t#uje zadní fasádu domu. 
Svisl' rastr %elezobetonového skel-
etu dopl#ují vodorovné okenní pásy. 
Sm$rem do ulice navíc vybíhá je"t$ 
jedna sklen$ná vrstva braní "í(ení hlu-
ku dovnit( budovy. Objekt zakon)ují 
trojúhelníkové balkony s venkovními 
únikov'mi schodi"ti. V zadní )ásti 
pozemku se nachází sportovi"t$ s tri-
bunou vybíhající ze "koly v podob$ dy-
namicky ze zu%ujícího západního k(ídla.

Hmota posluchárny vybíhající ze zadní )ásti "koly

Zakon)ení "koly trojúhelníkov'mi balkony s po%árními únikov'mi schodi"ti

Podéln' (ez a nadzemní podla%í     

Situace
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Obchodní a pr!myslová komora
autor: Sadar Vuga Arhitekti
místo: Dimi!eva ulica 13, Lubla"
sout#$: 1996
realizace: 1997-99  
velikost pozemku: 4640 m%
u$itná plocha: 18189 m%
celkové náklady: 15 mil. euro
web: www.gzs.si

V !ervnu 1996 podepsalo Slovinsko 
dohodu o p&idru$ení k Evropské unii 
a m#síc nato vznikla  architektonická 
kancelá& SVA. Spí' ne$ politické okol-
nosti za to mohlo vít#zství v sout#$i 
na Obchodní a pr(myslovou komoru 
v Lublani. Zakládající dvojicí byli Jurij 
Sadar, kter) do té doby p(sobil t&etím 
na lubla"ské fakult# architektury jako 
profesorsk) asistent, a Bo'tjan Vuga, 
kter) rok p&edtím promoval na lond)n-
ské AA. Oba architekti spole!n# praco-
vali ji$ od roku 1992, ale teprve první 
vyhraná sout#$ byla startovací impul-
zem pro vznik dnes asi nejznám#j'í 
slovinské kancelá&e.  
Od rozpadu Jugoslávie v roce 1991 
a následném uznání Slovinska v 
zahrani!í, p&edstavuje pro zemi dal'í 
d(le$it) milník rok 1996, kdy byla 
úsp#'n# dokon!ena transformace 
od plánovaného hospodá&ství k tr$ní 
ekonomice. Sou!asn# vznikla pop-
távka po nov)ch institucích, které by 
!erstv# zrozenou republiku v zahrani!í 
dostate!n# reprezentovaly. Do budovy 
Obchodní a pr(myslové komory se 
m#la nast#hovat &ada r(zn)ch institucí 
doposud roztrou'en)ch po celé Lu-
blani. Efektivním sjednocením mohla 
vzniknout moderní instituce, na ni$ 
jsou napojeny polove&ejné prostory 
fungující také jako malé kongresové 
centrum. Prostorové uspo&ádání 
nového sídla obchodní komory archi-
tekti p&irovnali v ekonomické $argonu k 
‘mega-store’ – nabízejícímu na jednom 
míst# 'irokou paletu slu$eb. Stavební 
nápl" je vt#snána do svislé kompaktní 
formy, co$ umo$nilo intenzivn#j'í vzta-
hy mezi jednotliv)mi !ástmi domu. Jas-
né programové navázání na konstrukci 
pomohlo urychlit v)stavbu. V)sledkem 
racionalizace stavba pot&ebovala jen 
zadní !ást pozemku, zatímco p&ední 
polovina parcely slou$í jako ve&ejné 
nám#stí. Nevypln#né rámy sesku-
pen)ch kontejner( a velkoformátové 
zasklení uleh!uje pronikání pohled( z 
venkovního nám#stí do samého cen-
tra stavby. Z budovy se stal symbol 
reprezentující nejen instituci, ale také 
p&ístup státu k zadávání ve&ejn)ch za-
kázek a d(v#ru v moderní architekturu.

Vertikální hala procházející cel)m domem 

Pohled na hlavní fasádu obrácenou do nám#stí

P(dorysy v'ech podla$í

Ji$ní fasáda
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Knihovna France Bevka 
autor: V.Ravnikar, R.Potokar, M.Zorec
klient: Ministerstvo vzd!lání a sportu
místo: Trg Edvarda Kardelja 4, N.Gorica
projekt: 1993-96
realizace: 1995-99
web: www.ng.sik.si

Nova Gorica je desáté nejv!t"í m!sto 
ve Slovinsku, která vzniklo po druhé 
sv!tové válce na základ! projektu Ed-
varda Ravnikara. Skute#n$ rozvoj m!sta 
v"ak nastal a% po roce 1965 a  dnes tu 
%ije p&es 30.000 obyvatel. Vojteh Ravni-
kar pro%il v Nove Gorici d!tství, za-
tímco jeho otec vytvá&el plány nového 
m!sta, které byly jen trochu mlad"í ne% 
jeho syn. Mezi architektem a m!stem 
vzniklo silné pouto a tak není s podi-
vem, %e nejv$znamn!j"í stavby Vojteha 
Ravnikara musíme hledat práv! zde v 
jihozápadním Slovinsku.
Páte& Nove Goricie tvo&í v$chodozápad-
ní osa, na ní% jsou nav!"eny v"echny 
d'le%ité ve&ejné funkce od radnice, 
p&es zdravotní st&edisko a% po do-
pravní uzel na západním konci ulice. 
V$chodní konec páte&ní ulice, kter$ 
m!l p&edstavovat kulturní a správní 
centrum Nove Gorice byl dlouhá léta 
rozestav!n$m torzem. K radnici od 
Vinko Glanze v duchu socialistického 
realismu z 50. let p&ipojil Vojteh Ravni-
kar v 90. letech postmoderní budovu 
divadla Primorska a stejn$ architekt 
na konci milénia p&idal modernistick$ 
objekt m!stské knihovny, která po p'l 
století doplnila m!stskou mozaiku a 
dokon#ila hlavní nám!stí.
Vojteh Ravnikar musel s budovou nové 
knihovny reagovat na slo%itou situaci. 
Náro%ní pozemek se do nám!stí ob-
rací racionální ortogonální fasádou, 
zatímco na opa#né stran! do parku 
rozevírá kruhovou v$se#. Knihovna se 
v$"kov! p&izp'sobuje sousedícímu 
divadlu, s ním% ho spojuje ‘pupe#ní 
"('ra’ sloupové kolonády. Od vstupu z 
nám!tí sm!rem k parku se vytrácí jak 
masivnost hmoty, tak i racionalita slou-
pového rastru. Do nám!stí se knihovna 
obrací bílou omítkou s pevn$m okenním 
rastrem, zatímco do parku plá") tvo&í 
sklen!ná membrána krytá betonov$m 
b&item. Jednotlivá odd!lení mezi se-
bou odd!lují pouze d&ev!né regály. Aby 
konstrukce nebránila ve v$hledu, jsou 
pilí&e co nejvíce zplo"t!ny a umíst!ny 
v%dy kolmo k zaoblené fasád!. *tíhlé 
pilastry i se zast&e"ením vybíhají ze 
#tená&ského sálu ven do parku, kde je 
odhmotn!ní knihovny zavr"eno a bu-
dova se pomysln! rozpl$vá v zeleni.

Odleh#ená #ást knihovny s v$hledem do parku

Racionální vstup do knihovny z nám!stí

P'dorys p&ízemí             P'dorys 1.np

Situace
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D!m Acman
autor: Nande Korpnik
místo: Gri!e 2533, Gri!e
klient: Acman d.o.o.
projekt: 1999
realizace: 1999
u!itná plocha: 286 m"
plocha pozemku: 800 m"
web: www.acman.si

D#m le!í ve vesnici Gri!e dev$t 
kilometr# západn$ od Celje. Místní 
regulativy nov%m stavbám p&edepisují 
sklon sedlové st&echy i proporce blízké 
p#vodním venkovsk%m dom#m (v ex-
trémních p&íkladech v'ak zachází a! k 
velikosti oken, barevnosti (i materiál#m 
st&e'ní krytiny). Sou(asn$ musí b%t 
respektovány !eb&inové su'áky sena, 
které jsou nep&ehlédnuteln%m odka-
zem p&edchozích generací slovinsk%ch 
zem$d$lc#. Tento d#m vzbudil mez-
inárodní pozornost a p&inesl slávu auto-
rovi, kter%m je Nande Korpnik p#sobící 
od 90. let v nedalekém m$st$ Celje. 
Architekt dokázal díky ')astné souh&e 
p&ízniv%ch okolností splnit v'echny 
po!adavky ú&edník#. Za prvé si klient 
p&ál moderní d#m, architekt p&istoupil 
na svazující podmínky a p&edev'ím 
ú&edníci vydávající stavební povo-
lení neshledali na první pohled v pro-
jektu nic záva!ného, proto!e spl*oval 
ve'kerá na&ízení. Korpnikovi se poda&ilo 
na základech b%valé stodoly vytvo&it 
sou(asn% d#m vyu!ívající moderní ma-
teriály a pr#myslové detaily. Namísto 
tradi(ní venkovské stavby vytvo&il jed-
noduch% geometrick% tvar stejn%ch 
rozm$r# jako jeho p&edch#dce, ale 
je zabalen do bly'tivého hliníkového 
plá't$. Moderní stavba je zakletá 
do tradi(ní tvaru. Na dom$ není nic 
zbyte(ného, udr!uje si zdr!enliv% ar-
chitektonick% jazyk s dostatkem ele-
gance. Nad obytn%m p&ízemím rodi(# 
si majitelé v podkroví vybudovali módní 
studio na 'ití dámsk%ch 'at#. 
Objekt po svém dokon(ení vzbudil 
bou&livou diskuzi, co v'echno m#!e 
na slovinském venkov$ vzniknout. 
Slovinské ú&ady se usilovn$ pokou'í 
podobu venkova chránit. Ten v'ak byl 
v &ad$ p&ípad# naru'en ji! nekvalit-
ní povále(nou v%stavbou rodinn%ch 
domk#, tak!e ochrana pok&iveného 
rázu je pom%lená a n$kolik málo zacho-
van%ch stodol p&íli' nezm#!e.
Projekt získal v roce 2000 Ple(nikovu 
cenu a sou(asn$ byl nominován na 
Cenu Mies van der Rohe.

No(ní pohled na velkou rozzá&enou plochu obytného prostoru

Moderní d#m s historick%m sousedem pro su'ení d&eva

P#dorys p&ízemí a patra

P&í(né &ezy
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Obchodní d!m Baumaxx
autor: Njiri! + Njiri! arhitekti
klient: Baumaxx d.o.o.
místo: Tr"a#ka cesta 1, Maribor
projekt: 1997
realizace: 1999
u"itná plocha: 12500 m$
web: www.baumax.si

Prvním p%íkladem ze sou&asnosti, 
kter' se v'razov'mi prost%edky 
podobá fasád( Ple&nikova kostela na 
Vinohradech je obchodní d)m bauMax-
x v Mariboru, jeho" autory jsou b'valí 
man"elé Hrvoje Njiri! a Helena Paver 
Njiri!. Jejich ou"ítí Ple&nikovy sakrální 
symboliky na fasádu supermarketu 
by #lo vnímat jako rouhání nebo lépe 
jako kritiku spole&nosti a konzumního 
"ivota lidí, kte%í pova"ují víkendové 
nakupování v klimatizovan'ch halách 
za nejlépe mo"n' stráven' &as. Chor-
vatská kancelá% njiri!+njiri!  p%izvaná 
v 90. letech kv)li n(kolika zakázkám 
do Slovinska m(la odstartovat p%íliv 
zahrani&ních architekt) a jejich know-
how. To se v#ak nepoda%ilo, p%esto"e 
v'b(r byl promy#len'. *ádnému z 
v'chodoevrpsk'ch architekt) se za-
tím nepoda%ilo p%ekonat mezinárodní 
úsp(ch Hrvoje Njiri!e, jeho" koncept 
spo&ívá v obrácení pom(ru zastav(né 
plochy americk'ch hypermarket). 
Oslava dopravy v podob( vy%ezání 
pravideln'ch ploch parkovi#t( do ne-
pravidelného tvaru pozemku, co" m(lo 
b't posíleno zatravn(nou st%echou, 
která m(la slou"it jako zv'#ená kra-
jina a b't ve%ejn( p%ístupná. Záporná 
reakce developera vrhla p)vodní kon-
cept do zcela jiné reality. Tuto st%e#ní 
krajinu tak lze sledovat pouze na dálku. 
Surrealistická povaha krbu na st%e#ní 
terase bytu Bestégui od Le Corbus-
iera lze srovnávat k virtuální krajin( 
&ásti Hypermarketu. V#echny dovnit% 
obrácené plochy jsou zcela prosklená, 
zb'vající obvodové st(ny jsou slepé, 
ale u"ivatelsky p%ív(tivé. Sjednocujícím 
prvkem je zatravn(ná st%echa a obno-
vená um(lá topografie. Ob%í zelené 
svahy Domu ‘kotví’ k místu &tve%ice 
billboard) obracejících se k dopravním 
proud)m.
Ihned po dokon&ení Slovinci ‘objevili’ 
neodpustitelnou podobnost k dílu 
jejich Otce. To, co p)vodn( vedlo k 
nutnosti vy%e#ení nap(tí mezí místem 
a náplní staveby, bylo náhle vid(no 
jako rouha&ské p%epracování Ple&nika. 
Není v#ak k%es+ansk' kostel tím 
správn'ch typologick'm p%edch)dcem 
pro stavby sou&asného ‘nábo"enství’ 
konzumu?

Dvoupatrová parkovací zóna uprost%ed komer&ní dispozice

Rastr &erven'ch odrazek na ji"ní fasád( obchodního domu

Západní a ji"ní pohled 
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Arcadia Lightwear
autor: Sadar Vuga Arhitekti 
klient: Arcadia, d.o.o.
místo: Tr!a"ka cesta 222, Lubla#
realizace: 1999-2000
velikost pozemku: 1415 m$
zastav%ná plocha: 637 m$
u!itná plocha: 1460 m$
náklady: 1 mil. euro
web: www.arcadia-svetila.si

Arcadia Lightwear je název spole&nosti 
specializující se na v'robu a prodej 
exkluzivních svítidel, které zde po(izuje 
a ve sv'ch projektech pou!ívá v%t"ina 
slovinsk'ch architekt). Showroom 
Arcadia je sou&asn% první soukromá 
zakázka kancelá(e Sadar Vuga Arhi-
tekti. Do té doby napl#ovali stavební 
program vze"l' na základ% vyhran'ch 
architektonick'ch sout%!í. Ten-
tokrát mohli ji! od samého po&átku 
uskute&#ovat sen, do n%ho! si klient 
p(ál promítnout v"echny stránky svého 
profesního i soukromého !ivota. Pro re-
alizaci si vybral ru"nou komunikaci  v ji-
hozápadní &ásti lubla#ského obchvatu. 
Zdej"í chaoticky uspo(ádané komer&ní 
objekty se sna!í (idi&e zaujmout co 
nejbohat"ím tvaroslovím. Sadar s Vu-
gou "li proti tomuto trendu a sm%rem 
do ulice zav%sili &ernou krabici bez 
dve(í a oken odrá!ející v sob% jen sv%tla 
projí!d%jících aut. Klient si rád vychut-
nává m%stsk' zp)sob !ivota, zárove# 
v"ak pro svoji spole&nost pot(eboval 
velkou skladovací halu, kancelá(ské 
prostory a místo pro vystavování 
svítidel. V"echny tyto funkce se m%ly 
spole&n% se st(e"ním bytem ma-
jitele vejít do jediné stavby. D)le!it'm 
úkolem bylo také najít zp)sob, jak na-
lákat co v'stavního prostoru co nejvíce 
náv"t%vník). Po anal'ze místa a pro-
gramu do"li Sadar s Vugou k záv%ru, !e 
nabídnou jen obchod nebo kancelá(ské 
prostory, ale p(enesou sem na perife-
rii celé spektrum m%stsk'ch ve(ejn'ch 
aktivit. V tomto p(ípad% "lo o postupn% 
(azení r)zn'ch prostor), které se 
náv"t%vník)m b%hem jejich cesty odh-
alují. Ji! zvenku je patrné, !e stavbu tvo(í 
t(i základní hmoty: st(íbrn'm plechem 
oblo!en' sklad v zadní &ásti, uprost(ed 
s krémovou omítkou je kancelá(ská 
&ást se st(e"ním bytem a &ern' mat-
n' box zav%"en' nad parkovi"t%m pro 
zákazníky. Pod &ern'm boxem zárove# 
za&íná cesta po osmi r)zn'ch prostoro-
v'ch zá!itcích zavr"en'ch st(e"ní tera-
sou s v'hledem na vzdálenou krajinu 
s horami.

Dokonale zatemn%n' prostor prodejny svítidel

Uzav(en' &ern' kvádr vzná"ející se nad parkovacím stáním pro zákazníky

P)dorys st(e"ního patra

P(í&n' (ez         Podéln' (ez
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Mercator Shopping Center
autor: Sadar Vuga arhitekti
klient: Mercator d.d.
místo: Industrijska cesta, Nova Gorica
realizace: 2000-01
u!itná plocha: 34753 m"
náklady: 12 mil. euro
web: www.mercator.si

Tvorbu SVA je dnes v#t$ina lidí spojuje 
s realizacemi v%znamn%ch kulturních 
a státních institucí nebo nadstan-
dardním bydlením. Tyto projekty v$ak 
p&edstavují pouh% zlomek z produkce 
jejich kancelá&e. Dnes jsou Sadar s 
Vugou zváni k ú'asti na presti!ních 
zahrani'ních sout#!ích a mohou si klien-
ty vybírat, ale v po'átcích své kariéry 
p&ibli!n# v polovin# devadesát%ch let 
tvo&ily p&evá!nou 'ást jejich zakázek 
na první pohled mo!ná nev%znamné 
zakázky od komer'ních subjekt(. I ke 
zdánliv# nudn%m úkol(m v$ak Sadar 
s Vugou p&istupovali se zaujetím, brali 
je jako v%zvu a sna!ili se je pov%$it na 
opravdov% architektonick% úkol. A) u! 
to bylo jen o ztvárn#ní uli'ní fasády 
obchodního domu Müller na frekven-
tované tepn# v centru Lublan# (1999), 
obalení prodejní haly Müller v nákupním 
centru BTC optick%m dekorem (2000) 
nebo p&ístavbu administrativního k&ídla 
ke skladové hale Drogerie Markt v 
pr(myslovém areálu Litostroj (2003). 
V ka!dém zadání dokázali najít téma, 
které se pro n# stalo v%zvou a zárove* 
u'inilo v%sledek n#'ím v%jime'n%m a 
jedine'n%m.
S p&íchodem tr!ního hospodá&ství bylo 
zapot&ebí najít v pr(myslové zón# na 
v%chodním okraji Nové Gorice nové 
vyu!ití pro n#kolik nevyu!it%ch hal. 
Atelier SVA byl v roce 2000 pov#&en 
prom#nou velk%ch skladov%ch hal na 
nákupní centrum obchodního &et#zce 
Mercator. Dostali za úkol vy&e$it plo-
chu p&es 30000 m", ale jako archi-
tekti se mohli projevit jen na úzkém 
pásu komunika'ního jádra spoju-
jícího nákupní zónu s dvoupodla!ním 
parkovi$t#m. Z této malé 'ásti v$ak 
dokázali vyt#!it maximum a vznikl z ní 
symbol celého projektu. Za pou!ití scé-
nick%ch prost&edk( vytvo&ili z 'erven%ch 
pás( dynamicky zvln#nou skulpturu, 
kterou musí ka!d% z náv$t#vník( pro-
jít. Z úzkého rudého pruhu, kter% se 
p(vodn# zdál b%t pouhou kulisou za-
kr%vající nevzhledné haly, se rázem stal 
neurální bod nezbytn% pro dobré fun-
gování celého projektu.

Koumunika'ní p&ístavba k prodejní hale

Vstupní 'ást do supermarketu z parkovi$t# v 1.np

P(dorys p&ízemí

Rozlo!ená axonometrie

P(dorys patra
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Fontána v Solkan
autor: Sadar Vuga Arhitekti
klient: Obecní ú!ad Solkan
místo: Trg Jo"eta Srebni#a, Solkan
projekt: 1998
realizace: 2001

Solkan le"ící na !ece So#a u slovinsko-
italsk$ch hranic. Solkan tvo!í dlouhá 
ulice se dv%ma hlavními nám%stími 
(komer#ní a nábo"enské), z nich" vybíhá 
nekontrolovaná sple& úzk$ch uli#ek. 
Chaotická a ustavi#n% p!estavovaná 
struktura mal$ch rodinn$ch domk' je 
p!ijateln%j(í ne" stroh$ urbanismus ne-
daleké Nové Gorice, která s p!ekotem 
vyrostla a" ve druhé polovin% minulého 
století.
S p!íchodem nového milénia se v Sol-
kanu rozhodli oslavit tisícileté v$ro#í od 
svého zalo"ení tím, "e auta na nám%stí 
op%t vyst!ídají lidé a namísto parkovi(t% 
sem Sadar s Vugou navrnou kamennou 
fontánu odkazující se na p!ítomnost 
dvou p!írodních element': Julsk$ch Alp 
a !eky So#i. Sv$m tvarem má fontána 
znázor)ovat chování vody skákající po 
kamenec v korytu !eky. Digitální forma 
byla technicky náro#n% zhmotn%na 
do betonov$ch sko!ápek a oblo"ena 
trojrozm%rn% zak!iven$mi kamenn$m 
deskami. Vodní film odrá"í slune#ní pa-
prsky, proudící voda vytvá!í neustále se 
prom%)ující obraz a zárove) se stará o 
zvukovou kulisu.
Tradi#ní funkcí ka(en bylo poskytnout 
obyvatel'm pitnou vodu. *asto se 
nacházely na hlavním nám%stí a 
slou"ily také jako místo spole#ného 
setkávání. Sadar s Vugou se v Solkanu 
pokusili nov% uplatnit tuto její tradi#ní 
úlohu. P!esto"e v$sledná forma fon-
tány v Solkanu p'sobí modern%, tak 
scéná! celkového o"ivení nám%stí byl 
více ne" klasicky. Aut'm byla vyme-
zena jen ur#itá #ást a okolo fontány 
se rozestav%ly kavárenské stolky. 
Pon%vad" je ve Slovinsku zvykem 
vysedávat na letních zahrádkách po 
cel$ rok, bude na nám%stí panovat #il$ 
spole#ensk$ ruch i v zim%, kdy fontána 
nefunguje.
Fontána le"í na rudém asfaltu uprost!ed 
hlavního nám%stí v Solkanu. Její tvar, 
umíst%ní a vodní tok ur#uje protékající 
!eka a okolní hory. Na délku m%!í 9 
metr', (iroká je 3,75 metru a vysoká 
1,75 metru. Tvo!í ji dv% spojené bet-
onové sko!ápky. Z p!ilehlého chrli#e 
na n% st!íká voda. Voda zprvu protéká 
vydutou plochou, kde ztrácí svoji sílu a 
poté je uná(ena p!es vypouklou plochu 
sm%rem k okapu.

Detail kamenn$ch prvk' fontány

Fontána si zaslou"ila prominentní umíst%ní na hlavním nám%stí v Solkanu
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Po#íta#ov$ 3D model

Podéln$ !ez
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St!ední "ást Národní galerie
autor: Franti!ek Edmund "kabrout, 
Edvard Ravnikar, Sadar Vuga arhitekti
místo: Pre!ernova cesta 22-24, Lubla#
sout$%: 1996
realizace: 2000-01
zastav$ná plocha: 1140 m&
u%itná plocha: 1650 m&
obestav$n' prostor: 11050 m(
celkové náklady: 4 mil. euro
realizace: 1894-96, 1993, 2000-01
web: www.ng-slo.si

Ve slovinsk'ch obrozeneck'ch kruzích 
byla na konci 19. století velmi aktutní 
pot)eba postavit v Lublani Národní 
d*m, v jeho% velkém sále se m$ly konat 
v'znamné spole+enské události. Roku 
1894 se na realizaci Národního domu 
uspo)ádala v Lublani první ve)ejná 
architektonická sout$%, v ní% zvít$zil 
+esk' architekt Franti!ek Edmund 
"kabroud. Jeho projekt neskr'val in-
spiraci pra%sk'm Národním divadlem.
Na po+átku 90. let vznikl pro pot)eby 
Národní galerie na severním okraji 
pozemku nov' pavilon podle pro-
jektu Edvarda Ravnikara, kter' byl 
nejv'razn$j!ím slovinsk'm architek-
tem druhé poloviny minulého století. 
Se stavebními pracemi této postmod-
ernistické p)ístavby se za+alo v roce 
1993, ale ji% brzy nato byla realizace 
kv*li architektov$ smrti zastavena.
Chyb$jící centrální +ást mezi neo-
renesan+ním Národním domem a 
postmoderním Ravnikarov'm pavilo-
nem zaplnil a% v roce 2001 lubla#sk' 
ateliér Sadar Vuga Arhitekti. Po sout$%i 
na Obchodní a pr*myslovou komoru 
p)edstavoval projekt centrální +ásti 
Národní galerie druhé vít$zství v ar-
chitektonick'ch sout$%ích a druhou 
v'znamnou zakázku pro tuto mladou 
kancelá). P*dorysná stopa a p)ibli%né 
rozm$ry byly ji% p)edem dány stejn$ 
jako stavební program. Zám$rem 
architekt* bylo vytvo)it jednoduché 
p)íst)e!í, které by propojilo ob$ dv$ bu-
dovy v jeden celek a poskytlo ochranu 
pro fontánu Robba.
Hlavní nosnou konstrukci centrál-
ního pavilonu tvo)í soustava paraleln$ 
uspo)ádan'ch ocelov'ch rám* 
p)ipomínajících tahací harmoniku. 
Rámy zprost)edkovávají dynamick' 
zá%itek neustále se prom$#ujících 
v'hledu z venku dovnit) a naopak. 
Nová vstupní budova tvo)í vsunuté po-
jítko mezi dv$ma nesourod'mi +ástmi 
muzea. B$h$m p)echodu z jedné 
budovy do druhé náv!t$vníci pocítí 
mo%nost zhluboka se nad'chnout a 
podlédnout na chvíli ven.

,erné ocelové rámy definují transparentního meziprostoru s barokní ka!nou

Abstraktní prosklen' kr+ek klenoucí se mezi neorenesancí a postmodernou
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Bytové domy !i"ka
autor: Bevk Perovi! arhitekti
klient: Rudis d.d., Trbovlje
místo: Alja"eva ulica 8, Lubla#
projekt: 1999-2000
realizace: 2000-01
u"itná plocha: 5000 m$

Obytn% soubor je postaven v blízkosti 
Ple&nikova kostela sv. Franti'ka z As-
sisi v m(stské &tvrti )i'ka. Architekti 
ponechali kostelu jeho dominantní roli 
a vyu"ili ho jako scénické pozadí pro 
sv*j vlastní návrh. Dva obytné domy 
jsou umíst(ny tak, aby mezi sebou 
vytvá+ely zahradní prostor slou"ící jako 
ohnisko celého komplexu a sou&asn( 
jako filtr mezi ob(ma bloky. Z obytného 
komplexu, podobn( jako v jeho okolí, 
je zcela odstran(na doprava a par-
kování je situováno do podzemí. Je ro-
zpoznateln% hlavn( díky svému pr*&elí: 
teplé zemité barvy a pravidelné, i kdy" 
ve stejn% moment rozmanité, geo-
metrické rozmíst(ní oken vytvá+í siln% 
dojem. Architekti se pokusili ovlivnit 
hmotn% obraz stavby vytvo+ením jed-
notného detailu na fasád(, kter% se 
v r*zn%ch variacích opakuje po celé 
budov(.

Kancelá#sk$ objekt Linde M.P.A.
autor: Matej Vozli&, Vesna Vozli&
klient: Linde MPA d.o.o.
místo: Vodovodna 99, Lubla#
projekt: 1999-2001
realizace: 2001-02
zastav(ná plocha: 2200 m$

S pádem komunismu skon&il také mo-
nopol +ady státních podnik*. V nov( nas-
taveném konkuren&ním prost+edí bu, 
rovnou zanikly nebo se musely t("ce 
restrukturalizovat, co" byl také osud 
strojírenského podniku Litostroj ve 
&tvrti Brinje na severu Lublan(. Rozle-
hl% a zna&n( zdevastovan% pr*myslov% 
areál se prom(nil a" s p+íchodem 
úsp('n% men'ích spole&ností, které si 
sebou p+inesli také kulturu v podnikání. 
Jedním z podnik*m, kter%m skute&n( 
zále"elo na tom, v &em budou jejich 
zam(stnanci pracovat, byla spole&nost 
Linde MPA obchodující s technick%mi 
plyny. Zadavatel byl ochotn% vymezit 
celou t+etinu pro místa, kde se bu-
dou moct zam(stnanci rekreovat. To 
se jim vrací v podob( soust+ed(n%ch 
a v%kon%ch pracovník*. Za obálkou 
z pohledového betonu se v p+ízemí 
ukr%vá vodní jezírko s d+ev(nou pa-
lubou a zelení, následují velkoplo'né 
kancelá+ské prostory a cel% objekt uza-
vírá rozlehlá st+e'ní terasa.

D*m za Ple&nikov%m kostelem sv. Franti'ka nabízí ve dvou objektech 47 byt* a 4 obchody

Betonov% plá'- se p+ed sv%m okolím neuzavírá, panely nep+iléhají a umo"#ují vzájemn% kontakt

P*dorys p+ízemí

P*dorys p+ízemí
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Obytn! soubor Mostec
autor: Maechtig Vrhunc Arhitekti
klient: M!sto Lubla", Imos d.d.
místo: Koseze, Lubla"
sout!#: 1995
realizace: 1998-2001
velikost pozemku: 89000 m$
u#itná plocha: 80960 m$
celkové náklady: 85 mil. euro

Komu to jen finance trochu umo#nily, 
tak se po uvoln!ní trhu s nemovitost-
mi, rozhodl opustit panelák a vyplnit si 
sen #ít ve vlastním dom! obklopen%m 
zelení. Hlad po t!chto tu#bách m!ly 
naplnit velké obytné soubory, které 
v&ak byly z d'vodu &ir&í dostupnosti bu-
dovány z levn%ch materiál'. Toto období 
#ivelné v%stavby, kdy se prodalo v&e, co 
se postavilo, m!lo za pozitivní následek 
také úsp!ch mlad%ch architektonick-
%ch kancelá(í, které se s developery 
pou&t!ly do stavebního dobrodru#ství. 
Jedním z prvních p(íklad' byl obytn% 
soubor Mostec na západním úpatí 
kopce Ro#nik v lubla"ské )tvrti Koseze. 
V urbanistické sout!#i po(ádané v roce 
1995 tehdy zvít!zili tehdy je&t! stu-
denti místní univerzity Toma# Mächtig 
s Ur&ou Vrhovec, kte(í si tak velké za-
kázce p(izvali svoje spolu#áky Roka 
Omana, *pelu Vide)nik, Matiju Bevka 
a Vasu Perovi+e, aby jim pomohli na 
devítihektarovém pozemku postavit 
457 bytov%ch jednotek, 97 rodinn%ch 
dom', 579 podzemních parkovacích 
stání a 400 gará#í.
Na exkluzivním pozemku, kter% byl z 
v%chodní a ji#ní )ásti obklopen% lesem, 
na západ! le#el p(ímo u b(ehu jezera 
Kose&ki bajer a ze severu sousedil s 
rodinnou zástavbou, m!la p'vodn! 
vyr'st exkluzivní diplomatická )tvr,. 
Hlavní devizou bydlení na m!stském 
p(edm!stí byla jednozna)n! p(íroda, 
co# ovlivnilo urbanistické utvá(ení 
celého souboru. V%sledná struktu-
ra p(ipomínající tkaninu nabízí (adu 
mikroprost(edí bez jasného t!#i&t!. 
Cílem architekt' nebylo vytvo(it 
reziden)ní )tvr, zasazené do p(írodního 
prost(edí, ale vytvo(it syntézu, kde 
se oba tyto sv!ty prolínají. P(íroda 
tak m'#e dynamickou urbanistickou 
kompozicí volné procházet. B!hem 
prvních m!síc' v%stavby v&ak inves-
tor p(ehodnotil sv'j zám!r a se&krtal 
rozpo)et tak, #e se zmen&ily dispozice 
a vybraly nejlevn!j&í materiály, co# na 
jednu stranu bylo pro mladé architek-
ty zklamáním, ale také v%zvou. Místo 
n!kolika diplomat' si mohlo p(íjemné 
m!stské bydlení uprost(ed zelen! 
dop(át mnohonásobn! víc lidí.

Volná lineární struktura umo#"uje pronikání zelen!

Urbanistická kompozice

Leteck% pohled na obytn% soubor
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H!bitov Srebrni"e
autor: Ale! Vodopivec
zahradní architektura: Du!an Ogrin
socha": Janez Pirnat
klient: Komunala Novo m#sto d.o.o.
místo: Srebrni$e 1A, Novo Mesto
sout#%: 1989
realizace: 2000-01 
u%itná plocha: 80000 m&
web: www.komunala-nm.si 

H"bitov Srebrni$e se nachází na západ-
ním okraji $ty"icetitisícového m#sta 
Novo Mesto. V sou$asné dob# je real-
izována první $ást z rozsáhlého projektu 
lesního h"bitova, jeho% kone$ná podo-
ba vy!la z ve"ejné sout#%e z roku 1989, 
v ní% zvít#zil Ale! Vodopivec. Po$áte$ní 
fázi tvo"í p"ibli%n# osm hektar' vym(-
cen(ch ve stávajícím lese, kam byly 
umíst#ny dv# nové stavbu: správní 
budova a poh"ební sál se $ty"mi kaple-
mi odd#len(mi mezi sebou sv#tlíky. 
Krom# t#chto budov vzniklo také 
nástupní prostranství, parkovi!t# a 
p"edev!ím velk( h"bitovní areál a urn-
ov( háj. Mírn# stoupající p"ístupová 
cesta sm#"uje pozornost náv!t#vník' 
k úzkému pohledu za branou pomysln# 
odd#lující oba sv#ty. P"íchodem k brán# 
se v(hled na h"bitovní louky stále více 
otevírá a% k dosp#ní do ob"adního sálu, 
kter( je vrcholem vizuálního spojení se 
h"bitovem.
Jednoduchost konceptu potvrzuje, %e 
byl areál rozd#len do n#kolika men!ích 
$ástí s r'zn(m vyu%itím. Urnov( háj v 
jednom ze segment' se ukr(vá pod 
korunami stromu, zatímco hroby jsou 
na voln(ch m(tinách, do dal!í $ásti je 
umíst#na rozpra!ovací louka a ostatní 
plochy slou%í k na$erpání nov(ch psy-
chick(ch sil. V!echny tyto $ásti jsou 
p"ehledn# napojeny na podélnou osu. 
Architektura staveb s jasn(m vnit"ním 
provozem je s okolní krajinou v har-
monickém vztahu. Umírn#né a $isté 
tvary nesnesou %ádné p"ebyte$né de-
taily nebo ornamenty. Jedním z mála 
ozdobn(ch prvk' jsou sochy od Janeze 
Pirnata, kter( ke sv(m díl' pou%il ka-
meny nalezené na míst# v pr'b#hu 
stavby a dokon$il je pouze n#kolika 
dob"e promy!len(mi údery palicí.
P"i krajiná"sk(ch úpravách bylo jejich 
hlavním cílem co nejvíce uchovat a 
vyu%ít stávající krajinu a samovolnou 
morfologii. )v(carsk( architekt Chris-
toph Luchsinger p"irovnává h"bitov k 
„místu, kde byste se m#li cítit lépe 
ne% kdekoli jinde na tomto sv#t#“. Kom-
pletní návrh bude zabírat 36 hektar' a 
stane se tak nejv#t!ím h"bitovem ve 
Slovinsku.
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Komorní zákoutí p"ed smute$ní síní se sochou od Janeze Pirnata

Celkov( pohled na hlavní p"ístupovou cestu

P'dorys poh"ebního sálu s kaplí

Situace
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Administrativní budova Lev 
autor: Andrej Kalamar
místo: Gosposvetska cesta, Lubla!
u"itná plocha: 4200 m#
projekt: 1999-2001
realizace: 2002
náklady: 2,3 mil. euro
web: www.regal-gh.si

Budova se nachází na rohu jedné z 
nejru$n%j$ích k&i"ovatek ve m%st%.
Hust' silni(ní provoz, tak m%l dopad 
na v'slednou podobu návrhu i de-
finování nového zklidn%ného prostoru 
v jinak urbanisticky velmi rozmanitém 
prost&edí. Viditelná nadzemní (ást ob-
jektu, tvo&ená kancelá&emi a maloob-
chodními prostory, p&edstavuje pouze 
t&etinu z celkové stavby. V podzemí se 
nacházejí dal$í t&i patra uzp)sobené 
pro parkování a dal$í funkce soused-
ního hotelu. Navr"ená ochrana proti 
dopad)m hluku z k&i"ovatky spo(ívá v 
tom, "e je budova orientovaná dovnit&, 
kde spole(n% se sousedními objekty 
vytvá&í nádvo&í, které je základem pro 
ve&ejné aktivity. Zaoblená minimali-
stická forma vn%j$íh plá$t% reaguje 
na pohyby projí"d%jících &idi(). “Ob-
raz chromozomu“ na svisl'ch oknech 
vytvá&í pohyb o $irokém spektru, vrst-
vy zvln%ného plechu ve dvou kontrast-
ních barvách reagují na pohyb zm%nou 
barvy.

Obchodní centrum Portoval 
autor: Janez Ko"elj, Jo"e Jaki
místo: Topli$ka cesta 2, Novo Mesto
projekt: 2002
realizace: 2003

Nákupní zóny p&edstavují cíle trávení 
volného (asu stále v%t$ího po(tu 
obyvatel a nelze se jim ubránit. Archi-
tekti Ko"elj s Jakim z ateliéru Arhé se 
rozhodli vytvo&it obchodní centrum, 
které by nerezignovalo na architek-
tonickou profesi a dokázalo nabídnou 
kvalitní prost&edí k "ivotu. Jejich pro-
jekt m%l sice nízk' rozpo(et, ale mohl 
t%"it z v'borné p%$í dostupnosti z cen-
tra a blízkosti zelen% podél &eky Krka. 
Architekt)m se poda&ilo p&esv%d(it 
klienta i m%sto, aby p&es &eku mohla 
vzniknout d&ev%né lávka pro p%$í spoju-
jící st&ed m%sta s obchodním centrem. 
Aby stavba svému okolí p&íli$ nedomi-
novala, tak je (ást zapu$t%na do zem%. 
Ze základové platformy pak vyr)stají 
trojice kvádr) barevn% odli$en' podle 
své funkce (mulitikino je (ervené, ob-
chody jsou "luté a administrativa je mo-
drá). Barevné rozd%lení funkcí se prop-
isuje také do ztvárn%ní interiéru. Barevná kompozice nadzemních objekt) slou"í k jasném odd%lení funkcí a také snaz$í orientaci

Dynamicky zaoblené náro"í administrativní budovy na jedné z nejru$n%j$ích k&i"ovatel ve m%st%

P)dorys p&ízemí

P)dorys p&ízemí

foto: Miran Kambi(
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Kancelá!sk" d#m $martinka
autor: A.Biro 
klient: ISO d.o.o., Primorje d.d.
místo: Jar!ka cesta 10 a,b , Lubla"
sout#$: 1998
projekt: 2000-01
realizace: 2001-02
u$itná plocha: 8410 m%
náklady: 4,4 mil euro
web: www.smartinka.si

Území na severu Lublan# mezi 
h&bitovem 'ale a nákupní zónou BTC 
p&estavovalo je!t# nedávno území 
nikoho mezi Ple(nikovou v#(ností 
a rychlospot&ební architekturou ob-
chodních staveb. Po dokon(ení sever-
ního úseku m#stského okruhu se z 
ulice )martinka stala jedna z hlavních 
p&ístupov*ch tepen do centra a za(ala 
se rychle plnit developersk*mi projek-
ty. Dynamicky se m#nícímu prost&edí 
odpovídá také architektura, která jako by 
se vzpírala místním regulativ+m a v!e 
bylo maximáln# pod&ízeno jedinému 
cíli – flexibilit# a zisku. Jedním z prvních 
po(in+ v této oblasti byl polyfunk(ní 
d+m )martinka, kter* tehdy p+sobil 
jako ob&í meteorit dopadnuv!í do 
zahrádká&ské kolonie. Klient v!ak dob&e 
tu!il, jak se bude situace v následu-
jících deseti letech vyvíjet. P&esto d+m 
mezi polorozpadl*mi gará$emi stále vy-
padá jako z jiného sv#ta. Autor návrhu 
p&itom dokázal vyu$il místní regulativy 
ke svému prosp#chu a navrstvil na 
sebe pestrou sbírku funkcí od suteré-
nního parkování, obchody v p&ízemí, 
horními kancelá&emi a cel* je korun-
ován  bydlením v nejvy!!ích patrech. 
Krom# netradi(ní hmotové kompozice 
s v*razn*mi st&e!ními boxy na sebe 
objekt upoutá i pou$itím nákladn*ch 
hliníkov*ch panel+ a velkplo!ného za-
sklení. Funk(ní rozlo$ení je logické a lze 
ho vysledovat i zvenku podle r+zného 
obvodového plá!t#. B#hem v*stavby 
nebyli známí budoucí vlastníci byt+ ani 
nájemci kancelá&í. Dispozice musely 
proto umo$"ovat co nejv#t!í variabilitu, 
z+staly v#t!inou prázdné a (ekaly na 
svého pozd#j!ího u$ivatele. Obchodní 
a kancelá&ské plochy jsou mezi sebou 
odli!en* r+zn*mi druhy velkoplo!ného 
zasklení. Vrchní obytná (ást je po-
jednána odli!n*m zp+sobem: jako t&i 
samostatné rodinné domy posazené 
na st&e!ní terasu. Se spodním ob-
jektem mají spole(né jen instalace 
a komunika(ní jádro. Zb*vající (ásti 
p&e(nívají nebo ustupují, aby vytvo&ily 
kryté t&e!ní zahrady, odkud si majitelé 
byt+ mohou u$ívat dostatek soukromí a 
mít p&itom velkolep* v*hled na m#sto.

V*chodní fasáda domu s p+vodními hromadn*mi gará$emi p&ed ním

Ji$ní strana domu s p&ilelou zahrádká&skou kolonií

Podéln* &ez

P+dorys p&ízemí

foto: Miran Kambi(
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Vila se ‘spodní’ p!ístavbou
autor: OFIS arhitekti
místo: Kolodvorska cesta, Bled
projekt: 2001
realizace: 2001-03
u!itná plocha: 1200 m"
velikost pozemku: 2 hektary 
celkové náklady:  2,5 mil. euro

Projekt vily se ‘spodní’ p#ístavbou 
p#edstavuje roz$í#ení domu z 19. 
století nacházejícího v p#ekrásném alp-
ském letovisku na b#ehu jezera Bled. 
Historická vila i okolní krajina jsou 
pod p#ísnou ochranou Ústavu národ-
ního d%dictví. Klientov&m hlavním 
po!adavkem bylo roz$í#it hlavní obytn& 
prostor na dvojnásobek stávající vily a 
navíc, aby v%t$ina místností byla orien-
tovaná sm%rem k jezeru.
Nejt%!$ím úkolem bylo najít zp'sob, 
jak za(lenit novou 700 m" p#ístavbu p#i 
akceptování v$ech omezení, které si 
vy!adovala vila i okolní krajina. Návrh 
umístil v$echny nové prostory pod 
p#ízemní podla!í stávající vily. Roz$í#ení 
vytvá#í kolem domu kruhovou základ-
nu, “pol$tá#” zakryt& terénem. P#i 
pohledu od jezera se pol$tá# ztrácí v 
okolní krajin%. Fasády jsou kompletn% 
prosklené s v&hledem na jezero. 
Nerovnosti jsou vyu!ity k ur(ení lokace 
a roz(len%ní velkého a otev#eného 
p#ízemí.
Do nové p#ístavby byl umíst%n hlavní 
obytn& prostor (pomocná kuchyn%, 
jídelna, televizní prostor, místo s krbem, 
pro poslech hudby, knihovna a pra-
covna). Ka!dodenní obslu!né prostory 
jako nap#íklad $atny, hlavní kuchyn% a 
koupelna pro hosty jsou umíst%ny za 
sklepními zdmi p'vodní vily. Z p'vodní 
vily se stala soukromá klidová zóna s 
d%tsk&m prostorem v prvním poschodí 
a nejvy$$ím patrem vyhrazen&m pro 
rodi(e.
Hlavní vstup do domu je z malého 
nádvo#í a navíc je umíst%n mimo cen-
trální osu domu; vstupuje se do n%j z 
boku ze star&ch sklep' odhalen&ch 
v nové (ásti (ásti. Poté se pro-
jde kolem zak#iven&ch ramp a pod 
schodi$t%m, kde se otevírá t#ípodla!ní 
hala p#edstavující jádro historické vily, 
zatímco zorná osa vás navádí sm%rem 
k jezeru do nové obytné (ásti domu. 
Zak#ivené schodi$t% vymezuje jed-
notlivé (ásti, propojuje starou a no-
vou (ást a sehrává úlohu hlavního 
komunika(ního jádra v dom%. V$echny 
místnosti a volné prostory jsou spojeny 
se schodi$t%m a centrálním halou.

Voln% plynoucí prostor s d#ev%n&m oblo!ením podlah, st%n i strop'

Kontinuální prosklen& pás pod historickou vilou na kopci nad jezerem Bled

Situace

foto: Toma! Gregori(

foto: Toma! Gregori(

)ez
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Základní !kola na Rin"i
autor: Nicholas Dodd, Tadej Gla!ar, 
Vasa Perovi", Arne Vehovar
zahradní architektura: Ana Ku#an
místo: Cesta v Mestni log 39, Ko#evje
klient: M$stsk% ú&ad Ko#evje 
sout$!: 1995
projekt: 1995-97
realizace: 1997-2002
u!itná plocha: 5700 m'
velikost pozemku: 8 hektar(
celkové náklady: 4,591 mil. euro
web: www.osobrinzi.si

Základní )kola le!ící v desetitisícovém 
m$st$ Ko#evje na jihu Slovinska zís-
kala sv(j název podle protékající &eky 
Rin!a. Krom$ netradi#ního umíst$ní 
uprost&ed lesa stojí za pozornost také 
t%m autor( slo!en% z mlad%ch student( 
architektury lubla*ské univerzity, 
p&i#em! &ada z nich si po dokon#ení 
stavby zalo!ila vlastní úsp$)né ateliéry. 
První roky samostatné Slovinské re-
publiky vzniku ve&ejn%ch budov mnoho 
nep&ály. V dob$ ekonomického boomu 
se stav$ly p&edev)ím administrativní a 
komer#ní stavby pro rychlou spot&ebu. 
+kola v Ko#evje je sv$tlou v%jimkou a 
proto zaujala poroty r(zn%ch sout$!í, 
které se ocen$ním sna!ily upozor-
nit a získat následovníky. +kola byla 
v roce 2002 ocen$na mezinárodní Pi-
ranesiho cenou a o rok pozd$ji také 
Ple#nikovu cenu. Sout$!ní komise 
vybrala tento projekt ji! v roce 1995 z 
d(vodu p&íkladného zacházení, jak by 
se m$lo správn$ stav$t v zalesn$n%ch 
oblastech. Nová )kola stojí na ro-
zhraní m$sta a kopcovit$ krajiny s 
&adou hlubok%ch krasov%ch dolin, bu-
jné vegetace a opu)t$né pískovny. 
Auto&i vít$zného se rozhodli návrhu 
propojit )koly s lesním prost&edím po-
mocí stezek, sportovi), a venkovních 
spole#ensk%ch zón. Samotnou hmotu 
)koly je tvo&í dvojicí k&ídel ve tvaru 
písmene U obrácen%ch do lesa. Sever-
ní vstupní k&ídlo sm$&ující k p&ístupové 
cest$ obsahuje polove&ejné funkce 
jako je knihovna, jídelna a víceú#elov% 
sál. V opa#n$ obráceném ji!ním k&ídle 
jsou pak jednotlivé u#ebny, které jsou 
obklopuje lesní krajina navr!ená p&ední 
slovinskou zahradní architektkou Anou 
Ku#an. Ob$ )kolní #ásti se od sebe 
li)í nejen zvolen%m konstruk#ním sys-
témem, ale také pojednáním vnit&ních 
povrch(. Provoz je navr!en logicky a 
úsporn$. Svou otev&eností se )kola 
sna!í navázat úzk% vztah s okolní zelení. 
Sou#ástí návrhu je i d&ev$n% nábytek a 
sklopné d&ev$né panely rozd$lující pro-
stor u#eben. 

Úzké a propojení )koly s okolní p&írdou

Vstupní #ást )koly s t$locvi#nou po levé stran$

Situace

P(dorys p&ízemí

foto: Bogdan -upan#

foto: Bogdan -upan#
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Rezidence holand. velvyslance
autor: Bevk Perovi! arhitekti 
klient: Nizozemské min. zahr. v"cí
místo: Draga 52, Lubla#
projekt: 2002
realizace: 2002-03
podla$ní plocha: 450 m%
web: www.mfa.nl/lju-en

Napadají m" t&i zp'soby, jak m'$e 
vzniknout nová ambasáda. Za prvé si 
ministerstvo zahrani(í do dané zem" 
p&iveze vlastního architekta. M'$e tak 
v zahrani(í prezentovat obraz staveb-
ního um"ní svojí zem". Nejde v)ak o 
dokonalou p&edstavu, pon"vad$ auto&i 
velvyslanectví musí z(ásti reagovat 
na místní podmínky a pot&eby. Dal)í 
mo$ností je, kdy stát p&izve k návrhu 
svojí ambasády n"kterého z místních 
architekt'. Tímto gestem je projevena 
d'v"ra a slo$ena poklona architekt'm 
dané zem". Zb*vajícím a dob&e 
osv"d(en*m vyu$ívan*m zp'sobem je 
zakoupení vily v lukrativní (tvrti nebo 
historického domu v centru m"sta. 
Rekonstrukce a návrhy interiér' t"chto 
staveb potom oslovují daleko u$)í spe-
ktrum architekt'. 
Rezidence holandského velvyslance v 
Lublani je p&íkladem, kdy byla mladá 
slovinská kancelá& pov"&ena realizací 
diplomatické stavby reprezentující 
jednu z architektonicky nejpest&ej)ích 
zemí sv"ta. Nizozemské ministerstvo 
zahrani(ních v"cí, které sv"&ilo zakáz-
ku místnímu ateliéru, tímto gestem 
jen potvrdilo, $e se architektura ve 
Slovinku ji$ dávno odtrhla od úrovn" 
zemí b*valého sov"tského bloku a její 
reprezentanti zaujímají srovnatelnou 
pozici s holandsk*mi architekty. Kon-
cept navr$eného objektu je odvozen 
ze specifick*ch pot&eb velvyslance. 
P&ízemí je ur(eno k recepcím a 
administrativ", zatímco v)echny souk-
romé pokoje jsou umíst"ny v prvním 
pat&e. Rozdíln* obsah se odrá$í ve 
fasád", kde je p&ízemí otev&eno do 
zahrady, zatímco horní patro, oblo$ené 
d&evem, je více obráceno do sebe. 
V p&ízemí se nachází studovna, ob*-
vací pokoj, hala a jídelna, které jsou 
prost&ednictvím dve&í pospojovány v 
jedné rovin", co$ upomíná na holandsk-
ou tradici. Horní d&ev"ná (ást není 
ve stejné v*)ce. Spole(n" s ústupky 
balkon' a teras vzniká dynamick* 
ú(inek p&ipomínající neoplasticismus.

Klidové d&ev"né boxy nad spole(enskou zónou v p&ízemí

Vstup do rezidence ambasadora

P'dorys p&ízemí a 1.np          Schéma
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D!m Blejec
autor: Bevk Perovi! arhitekti 
klient: Maja "tefula, Ga#per Blejec 
místo: Pot v Smre$je 28a, Lubla%
projekt: 2002-03
realizace: 2003-04
zastav&ná plocha: 190 m'
velikost pozemku: 500 m'

Kdy( jsme dorazili k rodinnému domu 
ve vesnici )rnu$e na okraji Lublan&, 
okam(it& mi nasko$ila paralela mezi 
vilou pro man(ele Pszczolkovi. Paralelu 
neshledávám ve form&, konstrukci ani 
pou(itém materiálu, ale v silném v*ra-
zu soudobého bydlení, odvaze staveb-
níka, kvalit& architekt+ a také spoust& 
d&tsk*ch hra$ek roztrou#en*ch po 
dom& i na trávníku kolem. Pan Ga#per 
Blejc m&l navíc #,astn&j#í ruku p-i 
volb& pozemku. D+m sice stojí v 
podobn& neut&#eném prost-edí se 
sousedy bez vkusu, ale lubla%sk* d+m 
zachránila nedaleká p-íroda a také jed-
noduch* princip dvou podéln*ch oken, 
kde jedno p-ivádí slune$ní sv&tlo a 
zárove% chrání p-ed pohledy zv&dav*ch 
soused+ a druhé okno se velkoryse 
otevírá uklid%ujícím pohled+m do lesa.
Hlavním mottem projektu se sta-
lo ‘zprost-edkování’ – d+m se m&l 
stát prost-edníkem mezi chaotickou 
anonymní p-edm&tskou zástavbou 
a p-írodním okolím. D+m je konci-
pován jako standardní atriov*m typ 
tvo-en* dv&ma k-ídly ‘rámujícími’ pro-
stor zahrady. K-ídla jsou rozd&lena do 
dvou úrovní, aby #lo vlo(it krytá par-
kovací stání pod obytnou $ást domu. 
Umíst&ním domu skoro k okraji pozem-
ku a zv*#ením úrovn& zahrady byla 
eliminována pot-eba vytvá-et kolem 
malého pozemku plot.
Klasické ‘rozd&lení’ domu na 
spole$enskou a klidovou $ást je v tom-
to p-ípad& obráceno tak, (e se lo(nice 
nachází v p-ízemí. Klidovou $ást tvo-í 
lo(nice a koupelny pro d&ti a rodi$e. 
Pokoje, které jsou navr(eny jako min-
imální bu%ky, mohou b*t mezi sebou 
pomocí posuvn*ch skládacích panel+ 
vzájemn& propojeny, podobn& jako je 
tomu u japonského domu, kde nejsou 
hranice mezi jednotliv*mi $ástmi jasn& 
$itelné. Hlavní obytná $ást domu je 
zvednutá nad terén, odkud nabízí pan-
oramatick* v*hled do blízkého lesa na 
severu. Podélné okno na ji(ní stran& 
bylo posunuto o dva metry nad úrove% 
podlahy, aby umo(nilo proniknout slun-
ci do místnosti, ale zárove% omezilo 
mo(nosti pohled+ z okolních dom+.

‘Most’ob*vacího pokoje nad kryt*m parkovacím stáním

Situování domu v p-ímé blízkosti lesa

P+dorys p-ízemí

Schéma

P+dorys patra
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P!estavba hradu Ravne na 
knihovnu Dr. France Su"nika
autor: Maru!a Zorec
zahradní architekt: Ana Ku"an
místo: Na gradu 1, Ravne n. Koro!kem
sout#$: 2002
realizace: 2004
web: www.rav.sik.si

Severoslovinské Ravne na Koro!kem 
le$í v p%ekrásné p%írod# obklopené 
vysok&mi horami. Nad m#stem ty"í se 
st%edov#k& hrad, kter& je v&znamnou 
chrán#nou kulturní památkou ukr&vající 
ve sv&ch útrobách jednu z nejv#t!ích 
knihoven v zemi s %adou unikátních 
publikací. Pozdn# gotické panské sídlo, 
které v!ak bylo v 19. století p%estav#no 
v neobarokním duchu se nachází 
ve st%edu m#sta, v!ak díky svému 
situování vysoko nad údolím %eky 
Me$a p'sobilo v$dy trochu odta$it# a 
vzdálen#. Knihovna Dr. France Su!nika 
sídlí v hradu ji$ od roku 1949. Hlavním 
úkolem bylo vm#stnat provoz moderní 
oblastní knihovny s velk&mi sbírkami 
knih do st%edov#ké dispozice hradu a 
celek pak propojit s okolními poz'statky 
starého pr'myslového m#sta. Je ch-
vályhodné, pokud m'$e stará památka 
o$ít novou funkcí a nestane se z ní 
prázdná sko%ápka ob"asn# vytr$ená ze 
své letargie prázdninov&mi prohlídkami 
turist', ale naplní se ka$dodenním pro-
vozem s tak u!lechtil&m posláním jako 
knihovna. Maru!e Zorec se poda%ilo 
v#t!inu nov&ch funkcí umístit dovnit% 
stávajícího objektu a nov# p%ipojené 
hmoty kontinuáln# a p%irozen# naváza-
ly na danou situaci. Knihovna je konci-
pována jako otev%en& prostor, kter& se 
v panském sídle voln# v#tví do r'zn&ch 
"ástí. Mezi nejd'le$it#j!í "ásti, které 
jsou ve%ejnosti voln# p%ístupné, pat%í 
spole"ensk& sál s mo$ností po%ádat 
v&stavy, kavárna a hlavní "tená%sk& sál. 
Tyto "ásti se nachází v renesan"ním 
k%ídle, které bylo zrekonstruováno 
tak, aby se co nejvíce p%iblí$ilo své 
p'vodní podob#. Nov# p%istav#né 
k%ídlo hlavní "ásti knihovny se %ídí prav-
idly památká%' na ochranu historického 
d#dictví. Ob# nové roz!i%ující hmoty 
jsou zasazeny do ‘krajkového’ rastru 
z "ern&ch kovov&ch rám'. P%esto$e 
jsou nové pavilony protikladem k his-
torickému komplexu, dr$í se umírn#n# 
a p'sobí, jako by p'vodní stavbu dále 
rozvíjely. Obvodov& plá!( ze svisl&ch 
"ern&ch b%it' za sebou odhaluje pros-
vítající sklen#nou sko%ápku. Tyto lame-
ly zárove) slou$í jako ochrana interiéru 
p%ed p%ím&m slune"ním sv#tlem a 
poskytuje "tená%'m pocit soukromí.

Minimalistické zásahy do parku pochází od Any Ku"an - nedochované základy jako lavi"ky

Rastr "ern&ch kovov&ch rám' plynule navazuje a roz!i%uje historickou stavbu o "tená%sk& sál
foto: Miran Kambi"

foto: Miran Kambi"

P'dorys p%ízemí

Podéln& %ez

P'dorys 1.np
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Roz!í"ení a rekonstrukce 
m#stského muzea v Lublani 
autor: OFIS arhitketi
klient: Mestni muzej Ljubljana
místo: Gosposka 15, Lubla!
projekt: 1998-2000
realizace: 2000-04
u"itná plocha: 1500 m#
náklady: 6,71 mil. euro

Projekt zahrnuje rekonstrukci a 
roz$í%ení Auerspergského paláce v 
srdci historického centra Lublan&. Pa-
lác i samotn' pozemek má velmi bo-
hatou historii sahající skrze st%edov&k k 
%ímskému období a dle nález( v míst& 
dosahuje a" do prav&ku.
Sou)asnou podobu domu i jeho 
p(dorysné rozlo"ení ovlivnil mimo jiné 
fakt, "e sám objekt i jeho vyu"ití se v 
pr(b&hu historie mnohokrát zm&nil. 
Nep%ehledn' labryrint ne v"dy na sebe 
plynn& navazujících prostor nebyl pro 
umíst&ní programu muzea lehk'm 
zadáním. Tento architektonick' rébus 
vy%e$ili nejlépe v roce 1998 architekti z 
ateliéru OFIS, kte%í se sv'm razantním 
spirálov'm konceptem ve vyhlá$ené 
architektonické sout&"i zvít&zili. Spirá-
la v jejich návrhu elegantn& propo-
jila jednotlivé v'stavy a sekce muzea, 
sou)asn& v sob& skryla ve$keré funkce 
zaji$*ující zázemí náv$t&vník(
V hloubce p%ibli"n& t%í metr( pod 
stávajícím terénem za)íná první )ást 
expozice. V tomto míst& se v dob& 
starov&ku nacházelo vstupní podla"í 
p(vodní budovy na jejím" míst& byl 
pozd&ji palác postaven. Stejn& jako se 
postupem doby zvedala úrove! terénu, 
stoupají i náv$t&vníci po linii prohlídky 
vzh(ru a prost%ednictvím exponát( i 
jakoby dále v )ase. V rámci prohlídky 
mají lidé mo"nost znovu pomysln& 
vstoupit na poz(statky %ímské silnice, 
)i do barokních fragment( historické 
Lublan&.
Motiv spirály mohou náv$t&vníci vní-
mat ji" z upraveného nádvo%í paláce, 
jeho" plocha se jakoby rozbíhá ve 
dvou sm&rech. Horní z desek, sledu-
jící p(vodní trasu %ímské silnice, tvo%í 
st%echu dal$ím exponát(m i z následu-
jících historick'ch období.
Druhá z desek funguje jako st%echa nad 
vykopávkami uchovan'mi v podzemí, 
stoupá nad nádvo%í a vytvá%í v'hledo-
vou terasu nabízející náv$t&vník(m 
atraktivní pohled na nádvo%í i vzne$enou 
budovu paláce. Do n&j se spirála zar'vá 
a prochází skrze jeho zdi aby ve v'$ce 
p%ibli"n& )ty% metr( pokra)ovala jako 
balkónová plo$ina s v'hledem do hlavní 
haly interiéru.

Podzemní )ást spirály s odkryt'mi vykopávkami a ve%ejnou kavárnou

Historické nádrvo%í muzea, odkud vyr(stá nová spirála procházející následn& cel'm domem

P(dorysy v$ech poschodí

+ez
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D!m XXS
autor: Dekleva Gregori! arhitekti
místo: Klade"na ulica 15, Lubla#
projekt: 2002-03
realizace: 2003-04
velikost pozemku: 45 m$
u"itná plocha: 37 m$
zastav%ná plocha: 43 m$
náklady: 62000 Euro

„Slovinsko je malá zem!, máme jen 
jednu Lubla". Ka#dá budova se po$ítá.“

A.Dekleva

Ze svazujících limit& 'astokrát vze-
jdou zajímav%j(í v)sledky, ne" kdy" 
vám klient ponechá zcela volná k*ídla. 
D&m XXS (eXtra-eXtra-Small) navrhl 
Aljo(a Delkeva pro své rodi'e je(t% 
p*ed zalo"ením spole'ného ateliéru 
se svojí dne(ní "enou Tinou Gregori'. 
Nezvykle mal) pozemek le"í v maleb-
né lubla#ské 'tvrti Krakovo, která je 
dnes p*ísn% chrán%nou historickou 
'ástí m%sta. Základní hmotu nové-
ho domu ji" p*edem ur'ily stavební 
p*edpisy vycházející z tvaru p&vodního 
v)minku, kter) na míst% stál p*edchozí 
století. Nov% navr"en) d&m slou"í 
man"elskému páru "ijícímu na venkov% 
k p*enocování a ob'asn)m náv(t%vám 
m%sta. Hlavním úkolem bylo za'lenit 
v(echny obytné funkce do neskute'n% 
malého objemu a pon%vad" je cel) 
d&m orientován na sever, bylo dal(ím 
nesnadn)m úkolem p*ivést otvory ve 
st*e(e dostatek slune'ních paprsk& 
do obytného prostoru v p*ízemí. Prav-
idla památkového ú*adu umo"#ují 
umís+ovat na st*echu sv%tlíky, ale v 
tomto p*ípad% se sv%tlíky vystupují a 
vyklán%jí ze st*e(ní roviny sm%rem k 
obloze. Toto vysunutí zárove# umo"nilo 
za'ít ob)vat také podkroví a vyu"ít jej 
jako lo"nici. Dal(ím místem, kudy se 
dostává nep*ímé slunce do interiéru je 
ob*í posuvné okno sm%*ující severn% 
do malého dvorku. St*echu i fasády 
architekti navrhli z cetrisov)ch desek. 
Podobná jednoduchost ve v)b%ru 
materiálu panuje i v interiéru, kde je 
pou"it) pohledov) beton, terazzo, 
p*ekli"ka a "elezo. 
V sou'asnosti je domek o rozloze 
43m$ vyu"íván trochu 'ast%ji, proto"e 
v n%m ob'as krom% prarodi'& pob)vá 
i sám architekt a jeho malá ratolest. 
Kouzlu 'tvrti Krakovo propadl i jin) 
v)znamn) slovinsk) architekt a peda-
gog na nedaleké fakult% architektury 
Ale( Vodopivec, kter) si o rok pozd%ji 
ne" XXS a o padesát metr& severn%ji 
zrekonstruoval pro svoje pot*eby mal) 
p*ízemní domek.

Jednoduch) sv%tl) interiér s ocelov)m schodi(t%m

D&m s pultovou st*echou kopíruje tvar p&vodní stavby

Situace

,ez        P&dorysy

foto: Aljo(a Dekleva

Petr -mídek | Sou'asná slovinská architektura

110



Vlastní d!m Krakovo
autor: Ale! Vodopivec
místo: Klade"na ulica, Lubla#
projekt: 2004
realizace: 2005
velikost pozemku: 1019 m$
u"itná plocha: 182 m$

Malebná lubla#ská %tvr& Krakovo si 
dodnes zachovává sv'j p'vodní charak-
ter, a proto si právem zasluhuje p(ísnou 
ochranu historik'. Nevelké území 
b)valé st(edov*ké vesnici z 15. století, 
která d(íve zásobovala nedalek) klá!ter 
%erstvou zeleninou, dnes tvo(í p(ibli"n* 
p*t ulic s domy z 18. století. Kouzlu této 
%tvrti propadl i profesor nedaleké fakul-
ty architektury Ale! Vodopivec, kter) 
si padesát metr' severn* od slavného 
domu XXS zrekonstruoval pro svoje 
pot(eby p(ízemní domek, k n*mu" do 
zahrady p(istav*l mal) d(ev*n) pavilon.
D'm XXS pro Deklevovy rodi%e a 
vlastní Vodopivcovo bydlení názorn* 
dokazují, "e tu lze "ít modern* a p(itom 
uchovat p'vodního ducha, pro kter) 
si tuto oblast v!ichni cení. Vodopivc'v 
d'm le"í na protáhlém pozemku, kter) 
je !irok) pouh)ch 10 metr' a na délku 
m*(í 110 metr'. Z ulice není nic vid*t. 
Architekt co nejv*rn*ji zrekonstruoval 
fasádu p'vodního domu z 18. století. 
Opravdové dobrodru"ství za%íná a" po 
vstupu dovnit(, p(esto"e i zde byl au-
tor zdr"enliv) a pokorn) jako p(i rekon-
strukce vn*j!ku. P(ístavba v podob* 
jednoduchého boxu oblo"eného svisl)-
mi lat*mi z jedlového d(eva p(ipomíná 
k'lnu jaké jsou b*"n* vid*t na dvorech 
za domem. Podlaha obytné %ásti domu 
je ve stejn* úrovní jako okolní terén 
zahrady a tím dokonale stírá rozdíl mezi 
vnit(kem a vn*j!kem. Kontinuální pros-
tor je citliv* komponován vzhledem ke 
svému okolí i sv*tov)m stranám. Místo 
pro klid a odpo%inek se nachází uvnit( 
p'vodního domu, následuje pracovna, 
úzká chodba, p(ístavba a navazuje ven-
kovní zahrada. Pavilon se v jídeln* ote-
vírá rannímu slunci a obytná %ást má 
naopak dostatek odpoledního slunce. 
Z lo"nice je pak intimní v)hled do 
uzav(ené zenové zahrady. Box lze také 
pomocí posuvn)ch st*n zcela uzav(ít. 
+aluzie mají stejn* svislé la&ování jako 
masivní obvodové steny s tím rozdí-
lem, "e mohou propou!t*t sv*tlo.
Vodopivc'v komorní d'm z ulice 
nespat(íte, nebyla ani tak medializová-
na jako nedalek) XXS a p(itom se v ní 
daleko lépe zrcadlí duch %tvrti Krakovo. 
To je v!ak zp'sob, jak)m Vodopivec 
tvo(í cel) "ivot. Pozorní si jeho práce 
v!imnou a odborné publikum ocení.

V)hled z ob)vacího pokoje do zahrady

D(ev*ná p(ístavba má charakter k'lny jaké jsou b*"né na dvorech za domem

P'dorysy p(ízemí a horníh patra

,ezy

,ezy

foto: Miran Kambi%

foto: Miran Kambi%
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Kondominium Trnovski pristan
autor: Sadar Vuga Arhitekti 
klient: Begrad D.D.
místo: Trnovski pristan 22, Lubla!
realizace: 2002-04
velikost pozemku: 4640 m"
u#itná plocha: 4010 m"
zastav$ná plocha: 1365 m"
náklady: 4.0 mil. euro

Kondominium je dvoupatrov% 
nájemní d&m s patnácti individuáln$ 
navr#en%mi byty, vstupní lobby, 
vnit'ní zimní zahradou a venkovním 
letním atriem. Základní hmota 
domu je nazru(ena, rozd$lena 
a nemonolitická, co# usnadnilo 
osv$tlení v(ech byt& a v$t(í propo-
jení interiéru s vn$j(kem za pomoci 
teras, vykonzolovan%ch balkon& 
a zimních zahrad. Roz)le!ování 
hlavního objemu stavby pokra)uje 
v nepravidelném rytmu balkon&, 
které vy)nívají daleko od stavby 
sm$rem do zahrady. V%sledn% 
po#adovan% efekt fasád obytné 
stavby známé jako Kondominium 
Trnovski pristan byl docílen za po-
mocí techniky pixelizace. V o)ích 
pozorovatele je posunuto vnímání 
ve velikosti stavby a zárove! se 
zárove! vztah mezi stavbou a je-
jím okolím. Velké okenní otvory se 
sv%mi (irok%mi )ern%mi rámy jsou 
mezi sebou vzájemn$ propojeny. 
Vypadá to, jakoby vzájemn$ spo-
jená okna defragmentovala hmotu 
stavby a zárove! tvo'ila podp&rnou 
)ást domu, co# se samoz'ejm$ 
nesmysl. Mezi tuto t$#kou struk-
turu okenních rám& jsme natáhli 
lehkou membránu zhotovenou z 
keramick%ch dla#dic tak, aby pixel-
izace zm$k)ila okraje mezi tmav%-
mi okny a jasnou, sv$tlou keramick-
ou clonou. Ve dne, kdy se slune)ní 
sv$tlo odrá#í od oken, p&sobí 
sklen$né plochy také tmav$. *erné 
pixely keramick%ch dla#dic zjem!ují 
okraje oken a vá#ou je ke sv$tlé 
keramické membrán$. P'i vzdáleném 
pohledu na stavbu se ú)inek je(t$ 
zv$t(í. Sv$tlé pixely (v$t(inou #luté) 
keramick%ch dla#dic znovu obnovují di-
alog s “p'irozen%mi pixely“ tvo'en%mi 
z vrbov%ch list& a zb%vající zelení po-
dél náb'e#í. Tímto zp&sobem se tzv. 
“d&m mlok“ adaptuje do svého okolí a 
sou)asn$ vytvá'í nov% kontext.

Detail kachli)kové ‘mlo)í’ fasády

P'íjezdová cesta k bytovému domu. Po levé stran$ jsou krytá parkovací stání

P&dorys 1.np

+ez B-B’
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Bytov! d"m Grada#ka
autor: Sadar Vuga Arhitekti
místo: Grada!ka ulice 20, Lubla"
realizace: 2003-06
klient: Lesnina In#eniring d.d. 
velikost pozemku: 1545m$
zastav%ná plocha: 795m$ 
u#itná plocha: 3800m$
zastav%n& objem: 14850 m'

Bytov& d(m Grada!ka le#í ji#n% od 
b&val&ch m%stsk&ch hradeb v lubla"ské 
)tvrti Krakovo. Ve st*edov%ku tato osa-
da slou#ila k zásobování nedalekého 
klá!tera )erstv&mi potravinami. V his-
torii území procházelo jen nepatrn&mi 
prom%nami, dokázalo si tak uchovat 
svoji kompaktnost a díky tomu je dnes 
celé pod ochranou rukou památká*(. 
Vedle starousedlík( místo p*itahovalo 
také um%lce a spole)nost nonkonform-
ní lidí. Bez v%t!í úhony p*e)kalo i období 
Titova re#imu - jugosláv!tí architekti 
postavili novodobou m%stskou hradbu 
z panelák( a# daleko za Krakovem. 
Po osamostatn%ní Slovinska si za)ali 
hodnoty tohoto území uv%domovat 
také finan)níci a developeré. Vedle kul-
tivované transformace - Ale! Vodopivec 
si pro sebe velice citliv% zrekonstruoval 
jeden z *adov&ch dom( a architek-
tonická dvojice Aljo!a Dekleva s Tinou 
Gregori) op%t pro svoje pot*eby navrhli 
d(m XXS dokonale ctící tvar p*edchozí 
stavby - se tu soub%#n% probíhá mnoho 
vlastnoru)ních nástaveb a dostaveb. 
Místo se zahu!+uje, ale po*ád tu zb&vá 
spousta voln&ch pozemk(, které míst-
ním usedlík(m slou#í jako zeleninová 
polí)ka v t%sné blízkosti m%stského 
centra. Práv% tyto lukrativní záhony 
nedají mnoha stav%níchtiv&m os-
obám spát. Grada!ka je proto sv&m 
zp(sobem precedens, kter& odstar-
toval developerské aktivity v lubla"ské 
)tvrti Krakovo. P*i první náv!t%v% 
p*evá#ily negativní pocity. Po na)erpání 
vesnické atmosféry místa mi sem 
d(m z mnoha d(vod( nezapadal. 
,ty*podla#ní d(m se dvanácti me-
zonetov&mi byty o rozloze 90-350 m$ 
a 39 místy pro zaparkování není ty-
pologií, která by do této )ásti m%sta 
bezproblémov% zapadala. Sou)asn% 
se lze divit lidem, kte*í nemají ze sv&ch 
draze po*ízen&ch byt( adekvátní v&hled. 
Na fotografii zachycující situaci p*ed 
postavením domu Grada!ka, lze spat*it 
p*ibli#n% stejn% velké hospodá*ské bu-
dovy, které okupovaly pozemek stejn% 
nekompromisn%. V tomto ohledu nov& 
bytov& d(m zlep!il úrove" daného mís-
ta, zda-li prosp%l také Krakovu, u# není 
tak jasné.Severní fasáda domu usazená do vesnického prost*edí )tvrti Krakovo

Detail fasády kombinující zrcadlové sklo, frézovan& kámen a profilovan& plech

P(dorys 3.NP

Podéln& *ez
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Obchodní budova Maksimilijan 
autor: Nande Korpnik
klient: Maksimiljan d.o.o.
místo: Ljubljanska cesta 5, Celje
realizace: 2005
web: www.maksimilijan.si

M!sto Celje se m"#e hrd! py$nit tit-
ulem hlavního pr"myslového m!sta 
ve Slovinsku. P%esto#e povále&n' roz-
voj m!sta se zam!%oval p%edev$ím na 
budování nov'ch továren a d!lnického 
bydlení, tak nikdy nez"stala  zcela za-
pomenuta jeho st%edov!ká sláva. V 15. 
století, kdy panství v Celje ovládalo 
polovinu území dne$ního Slovinska 
a zárove( získalo rozsáhlé pozemku 
v ji#ním Ma)arsku a Chorvatsku, 
p%edstavovalo jedno z d"le#it'ch cen-
ter v Evrop!. Po v'razném útlumu 
pr"myslu v posledních desetiletích 
se rozvoj m!sta znovu zam!%il na 
opomíjené historické centrum, p%i&em# 
nejv!t$í pozornost stavebník" p%itahují 
blízká p%edm!stí, které se v$eobecn! 
jeví jako v'hodná investice. Jedním 
z takov'ch projekt" je i polyfunk&ní 
d"m Maksimilijan nabízející sm!sici 
obchodních prostor", pronajímatel-
n'ch kancelá%í i luxusních byt" v 
horních poschodích. Objekt, kter' le#í 
v blízkosti historické m!stské brány 
na ru$né k%i#ovatce, okam#it! zaujme 
sv'm nezvykl'm amébovit'm tvarem 
a je$t! více p%edsazenou nástavbou. 
Kolem pozemku ka#dodenn! projdou 
tisíce obyvatel sm!%ujících z auto-
busového a vlakového nádra#í do cen-
tra a podél m!stského parku pak dále 
k %ece Savínja. Krom! ru$né dopravy 
se na této k%i#ovatce potkávají i r"zné 
v'$kové úrovn! okolních dom", co# 
zohled(uje i nov' objekt. Spodní &ást s 
kancelá%emi v'$kov! navazuje na uli&ní 
linii historick'ch dom" vycházejících 
ze starého m!sta, zatímco dvoupa-
trová nástavba se vztahuje nov! vzni-
kajícímu modernímu m!stu. Objekt se 
skládá ze t%í úrovní: obchodní p%ízemí, 
na n! navazují t%i b!#ná poschodí a 
cel' d"m je zavr$en dvoupatrov'm 
sklen!n'm penthousem vyklán!jícím 
se do k%i#ovatky. Daleko d"le#it!j$í je 
v$ak vnit%ní d!lení uprost%ed na dva 
samostatné bloky. Zatímco ji#ní &ást 
obrácená do m!sta slou#í k bydlení, 
pak v &ásti do ru$né k%i#ovatky jsou 
kancelá%e. Vnit%ní rozd!lení lze vy&íst i 
z fasády podle rozdíln'ch oken. Dlouhé 
okenní pásy obíhající kolem zaoblen'ch 
náro#í napomáhají ke zv'$ení dynamiky 
celé stavby a nastín!ní nového rozvoje 
celého m!sta Celje.

Pohled na d"m z p%ilehlého m!stského parku

Zadní strana domu obrácená do parkovi$t!

Podéln' %ez

P"dorys st%e$ní nástavby
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Obchodní d!m Tu"
autor: Marjan !upan"
klient: Engrotus d.o.o.
místo: Kidri"eva ulica 30, Celje
realizace: 2005
web: www.tuscc.si

Budova se nachází na p#ístupové cest$ 
do Celje, t#etího nejv$t%ího m$sta ve 
Slovinsku. Je postaveno z betonov&ch 
prefabrikát' a konstruk"n$ jako i 
programov$ je rozd$leno na t#i "ásti: 
velk& skladovací prostor vzadu, nákupní 
centrum uprost#ed a p#ední vstupní 
"ást. Jako u podobn&ch staveb zn$lo 
zadání postavit co nejv$t%í mo(n& ob-
jem, kter& by %lo efektivn$ vyu(ívat, za 
co nejni(%í mo(nou cenu. !upan"'v 
návrh p#etvá#í svoje okolí, beztvaré 
pr'myslové prost#edí, na identifiko-
vatelné místo. Velká kovov&mi plchy 
oblo(ená st#echa p#ekr&vá uzav#ená 
prostor pod sebou a prop'j"uje 
stavb$ p'sobiv& skulpturální cha-
rakter. Velikost st#echy a její tvar lze 
navíc zd'vodnit jako d'sledek staveb-
ního programu. St#echa p'sobí, jako 
by se vzná%ela, co( je%t$ umoc)uje 
její prom$nlivá tlou%*ka. Architekt se 
pokusil vizuáln$ zmírnit dopad velké a 
monolitické stavby, aby se jevila bli(%í 
lidskému m$#ítku.

Nová tr#nice v Celje 
autor: Arhitektura Kru%ec 
klient: m$sto Celje
místo: Linhartova ulica, Celje
u(itná plocha: 410 m+
realizace: 2009

Tr(nice se nachází v samém st#edu 
m$sta. Ji( od svého po"átku v polovin$ 
minulého století tr(nice p#edstavovala 
centrum m$stsk&ch aktivit. Ve srovnání 
se starou tr(nicí, je nová stavba 
navr(ena jako extrovertní m$stsk& pro-
stor, jist& druh krytého nám$stí p#ímo 
spojeného s okolním prost#edím.
Novou tr(nici tvo#í velká kovová st#echa 
zakr&vající volné stánky i uzamykatelné 
boxy pouli"ních prodava"' ovoce a zele-
niny. St#echa je rozd$lena na n$kolik 
men%ích díl', které rozd$lují plochu do 
více v&%kov&ch úrovní a zárove) vytvá#í 
p#echody, kudy proniká slune"ní sv$tlo 
a v pr'b$hu dne trh rozsv$cuje. Klíno-
vité mezery, které umo()ují tr(i%ti t$%it 
se z p#irozeného osv$tlení, mají také 
své konstruk"ní zd'vodn$ní. Mono-
gromatické schéma tr(nice vytvá#í 
neutrální pozadí akcentující barevnou 
r'znorodost ovoce, zeleniny a dal%ích 
v&robk' dostupn&ch ve staních. 

Vzstupní "ást do supermarketu s p#e"nívající st#echou

Pohled ze zásobovací zóny supermarketu na zvln$nou st#echu

Situace

Pohled shora na rozehranané st#echy m$stské tr(nice
foto: Miran Kambi"
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Lázn! Termalija
autor: Enota / Dean Lah, Milan Tomac
místo: Zdravili!ka cesta , Pod"etrtek
u#itná plocha: 7140 m$
celkové náklady: 3,9 mil. euro
realizace: 2003-05

Roz!í%ení láze&ského komplexu Trmali-
ja je koncipováno jako sled r'zn(ch 
prostor' navozujících u náv!t)vník' 
zá#itky, které jsou jim pov)domé z 
p%írody. Hlavním cílem návrhu bylo 
stimulovat co nejvíce smysl'. Jednot-
livé místnosti jsou oblo#eny #iv(mi 
barvami s graficky stylizovan(mi 
p%írodními motivy (zrak). V!echny pros-
tory jsou dopln)ny r'zn(mi atmosféri-
ck(mi zvuky (sluch) a v(razn(m aroma 
("ich) k tomu, aby je!t) více podnítily 
náv!t)vníkovy smysly.
Nová stavba se ovíjí po okraji pozemku 
a sleduje p%ilehlou cestu. B)hem dne 
budova spl(vá se sv(m okolím, sna#í 
se neb(t v(bojná a tvá%it se pouze jako 
plot, a"koli ve"er a p%es celou noc, 
kdy okolní stavby zmizí ve tm), jsme 
sv)dky náhlé prom)ny. Lázn) o#ijí, 
za"nou zá%it jako billboard v p%írodních 
barvách “vnit%ního sv)ta“.

Orhidelia Wellness
autor: Enota / Dean Lah, Milan Tomac
zahradní architektura: Bruto
místo: Zdravili!ka cesta, Pod"etrtek
u#itná plocha: 9990 m$ 
náklady: 13 mil. euro
realizace: 2008-09 

Hlavním cílem p%i navrhování stavby 
bylo co nejmén) upozor&ovat v okolí 
na svoji p%ítomnost. Zatímco naopak 
po#adovan( stavební program wellness 
centra byl velmi rozsáhl( a v n)kter(ch 
"ástech po#adoval místnosti s velk(m 
rozp)tím i v(!kou. Klasické umíst)ní 
stavby na trávník doprost%ed pozemku 
by zcela zaplnilo poslední volné místo 
láze&ském komplexu a velkou m)rou 
by degradovalo jeho územní kvality. 
Nové wellness centrum je spí!e ne# 
jako budova uspo%ádané jako kra-
jina. Zvrásn)né fasády vystupují jako 
podp'rné st)ny rozd)lující r'zné kra-
jinné v(!kové úrovn). St%edová p)!í 
cesta je nyní p%eta#ena p%es st%echu a 
nabízí náv!t)vník'm zcela nov( zá#itek 
z místa. Na obou koncích, kde se 
st%e!ní stezka napojuje na vnit%ní ces-
ty, vznikají dv) men!í ve%ejná nám)stí, 
kde je dána p%ednost chodc'm p%ed 
dopravou. Nov( objekt mezi sebou 
spojuje jednotlivé stavby a dal!í "ásti 
území do jediného celku.

Láze&sk( sv)t zahlouben( do terénu

Lázn) clon)né od p%íjezdové cesty rudou pr'svitnou fasádou

foto: Miran Kambi"

P'dorys p%ízemí

P'dorys hlavního podla#í (suterénního)
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Hotel Sotelia
autor: Enota / Dean Lah, Milan Tomac
klient: Terme Olimia
místo: Zdravili!ka cesta 24, Pod"etrtek
projekt: 2003-05
realizace: 2005-06
velikost pozemku: 9130 m#
u$itná plocha: 13300 m#
stavební náklady: 12 mil. euro
web: www.terme-olimia.com

Dean Lah a Milan Tomac z ateliéru 
Enota pat%í mezi generaci nejmlad!ích 
slovinsk&ch architekt', kte%í zalo$ili 
svoji vlastní praxi hned po ukon"ení 
studia na lubla(ské univerzit) v roce 
1998. Jejich kritick& postoj k archi-
tektonick&m sout)$ím má za násle-
dek, $e se jich prakticky neú"astní. K 
osvícen&m klient'm si dokázali najít 
cestu sami. Za své návrhy u$ sklidili 
mnohá ocen)ní. Pr'lomov&m by se 
dal pova$ovat rok 2006, kdy jejich atel-
iér získali v&znamnou Piranesiho cenu 
a za projekt hotelu Sotelia obdr$eli 
Ple"nikovu cenu, která je ve Slovinsku 
nejvy!!ím architektonick&m ocen)ním. 
Hotel Sotelia le$í v údolí láze(ského 
m)sta Pod"etrtek p%ímo na hrani"ním 
p%echodu do Chorvatska. Pokud si 
chcete prohlédnout láze(sk& a hotelov& 
s v)t!ím odstupem z prot)j!í svahu 
údolí, potom musíte p%i p%ekra"ování 
drobné %í"ky p%ejít také Schengen-
skou hranici. Na chorvatské stran) si 
okam$it) p%ipadnete, jako byste se 
vrátili v "ase o n)kolik desetiletí. Zatím-
co se kolem Sotelie buduje ambiciózní 
láze(ské centrum p%inejmen!ím re-
gionálního v&znamu, Chorvati se uná!í 
tempem ospalého vesnického $ivota. 
Najednou cítíte, jak je Slovinsko malé. 
Kdy$ chcete získat od v)cí odstup, mu-
síte p%ejít do cizí zem). Slovinské am-
bice v!ak $ádné hranice neznají.

Pohled od p%íjezdové smy"ky k hlavnímu vstupu do hotelu

Horní patro hotelového lobby s kavárensk&mi stolky

P'dorys p%ízemí

P'dorys 1.NP
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650 Apartments
autor: OFIS Arhitekti
místo: Mesarska cesta, Lubla!
sout"#: 2003
realizace: 2004-06
plocha pozemku: 15000 m$
u#itná plocha: 89800 m$
náklady: 52 mil. euro

Rozlehlé území kasáren a b%val%ch 
jatek na v%chod" Lublan" se m&#e chlu-
bit docházkovou blízkostí do centra, je 
odtud blízko k 'ece Ljublanici i na kopec 
Golovac. Na pozemek o velikosti 1,5 
hektaru se poda'ilo vm"stnat (tve'ici 
ob'ích blok&, které celkov" disponují 
neuv"'iteln%mi 650 byty. Projekt vynesl 
jejich autory, místní ateliér OFIS, nejen 
do )ir)ího architektonického pov"domí, 
ale také do hledá(ku developer&. S 
bravurou dokázali vyt"#it z pozemku 
maximum, (ím# vznikly neohrabané 
hmoty s hlubok%mi dispozicemi, které 
v)ak architekti dokázali ukr%t za pestro-
barevnou fasádou.
Projekt (ty' (in#ovních blok& o délce 
125 a# 140 metr& zvít"zil ve vyzvané 
sout"#i p'edev)ím z ekonomick%ch 
d&vod&: autor&m se toti# poda'ilo 
vytvo'it nejvíce prodejní plochy na 
základ" podklad& p'edepsaném 
m"stem s ni#)ím indexem podla#ích 
ploch ne# v)echny zb%vající návrhy. 
Plánovan% (as pro p'ípravu dokumen-
tace a pro v%b"r dodavatele byl velmi 
krátk%: 650 byt& v (ase krat)ím ne# 
osmnáct m"síc&. Rozpo(et byl také 
extrémn" omezen%: cílem bylo stav"t 
úsporné byty a vejít se celkov%mi 
v%robními náklady do 500 euro/m$.
Ka#d% objekt je rozd"len na (ty'i ste-
jné jednotky, ka#d% s vlastními svis-
l%mi komunikacemi a jádry. Objekt 
obsahuje 42 byt& v ka#dé jednotce o 
r&zn%ch velikostech - od malého 30 m$ 
studia po 60 m$ byty o a# po v"t)í pod-
krovní dvoupodla#ní byty (85-105 m$). 
Jednotky se s nepatrn%mi odchylkami 
(ty'ikrát opakují.
Fasáda je navr#ena ve dvou vrstvách, 
vnit'ní pr&(elí a venkovní prostor je 
tvo'en statick%mi prvky jako jsou 
lod#ie, balkon, terasy a veranda. Druhá 
vrstva je slo#ena z d'ev"n%ch panel&, 
skel a kovového zábradlí. Skladba byt& 
je taková, #e ka#dá garsoniéra má 
p'inejmen)ím jeden balkon (i lod#ii. 
Okolní krajina poskytuje kontrast ke 
geometrickému pr&(elí pomocí jemn" 
zak'iven%ch linií a dal)ích p'írodních 
prvk&. Ty naru)ují pr&hledy skrz kom-
plex a tím vytvá'í p'echody mezi 
ve'ejn%m a soukrom%m prostorem.

Severozápadní pohled s hn"d%mi deskami

Jihov%chodní pohled na soubor s p'evládajícími (ern%mi deskami

Situace

P&dorysy nadzemních podla#í
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Obytn! blok Tetris 
autor: OFIS Arhitekti
místo: Poljanska cesta 44, Lubla!
projekt: 2005
realizace: 2006-07
zastav"ná plocha: 900 m#
u$itná plocha: 5000 m#
náklady: 4,5 mil. euro

Obytn% blok Tetris le$í na území b%val%ch 
kasáren v sousedství rozsáhlého ur-
banistického celku od stejn%ch autor&. 
Na rozdíl od ob'ího sídli(t" se 650 
byty, které bylo dokon)eno v roce 
2006, p&sobí )ty'patrová 58 metr& 
dlouhá hmota komorn"j(ím dojmem. 
Z v%kres& vypl%vá, $e se jedná o první 
z celkem t'í identick%ch staveb, které 
budou lemovat Poljanskou cestu. 
Na socha'sky pojednané fasád" 
nového domu Tetris jsou mezi sebou 
jednotlivé byty jasn" rozpoznatelné 
pomocí barevného oblo$ení. Laminá-
tové obkladové desky jsou lad"ny do 
zemit%ch tón& od bé$ové a$ po )ernou 
a jejich skladba na fasád" se nápadn" 
podobá prastaré po)íta)ové h'e Tetris. 
Úkolem této dob'e známé hry je posk-
ládat do sebe co nejkompaktn"ji rozdí-
lné padající prvky. U tohoto domu v(ak 
bylo pot'eba vytvo'it ‘ve h'e co nejvíce 
chyb’, )ím$ jsou rozum"ny mezery pro 
okna a balkóny. Orientování t"chto 
otvor& je pooto)eno o 30 stup!& do 
klidn"j(í ji$ní )ásti. Navíc se tak auto'i 
v budoucnu vyvarují p'ím%m v%hled&m 
do prot"j(í dvojice plánovan%ch dom& 
Tetris na v%chodní a západní stran" 
pozemku. Ob" 58m dlouhé fasády 
jsou naru(ovány vertikálními pruhy vel-
koryse navr$en%ch lod$ie, které pod-
trhují skulpturální v%raz celé stavby. Na 
sever, kudy probíhá ru(ná komunikace, 
se d&m obrací svojí krat(í patnáctime-
trovou stranou. V ji$ní )ásti pozemku 
se nachází spole)ná zahrada.
Ka$d% z byt& (30 - 70m#) disponuje 
vlastní prosklenou lod$ií. Díky vytla)ení 
nosn%ch konstrukcí do obvodového 
plá(t" lze vnit'ní dispozice byt& lehce 
m"nit podle p'ání zákazníka. P'esto$e 
rozpo)et projektu po)ítal jen s )ástkou 
650 euro/m#, tak se architekti nevzdali 
kvalitních materiál& jako dubov%ch pod-
lah nebo $ulové dla$by.
OFIS si vytvo'ili snadno rozpoznatel-
n% rukopis, kter% je zam"'en na plas-
tickou hru s fasádami. Sv%m um"ním 
stav"t zajímav" a levn" si získali 'adu 
developer&. Ze strany u$ivatel& doká$í 
jednoduch%mi prost'edky svád"t boj s 
monotónností velk%ch obytn%ch blok&, 
)ím$ navozují d&v"rnou a p'ív"tivou at-
mosféru sv%ch projekt&.

Detail tetrisové fasády

Pohled ze zahrady

P&dorys v(ech nadzemních podla$í

Stituace
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Sociální bydlení Polje
autor: Bevk Perovi! arhitekti
investor: Javni stanov. sklad MOL
místo: Polje 371-376, Lubla"
projekt: 2002-03
realizace: 2003-05
velikost pozemku: 7500 m#
zastav$ná plocha: 1730 m#
u%itná plocha: 5200 m#

&est blok' bytov(ch dom' je situováno 
na okraji m$sta, s otev)en(m polem 
na jedné stran$, standardní kober-
cová zástavba ze dvou stran a ru*ná 
%elezni+ní tra, na stran$ +tvrté. 
Existující m$stsk( plán musí b(t 
dodr%en – série soum$rn$ umíst$n(ch 
staveb, pozice bez ohledu na jejich 
okolí. Projekt se tak stal cvi+ením 
v „rozpu*t$ní“ a „p)erovnávání“ 
p'vodního plánu – pokus o stanovení 
centrální +ásti pozemku jako park - „so-
ciální kondenzátor“ - oblast, s um$l(mi 
kopci s funkcí st$ny - bariéry mezi 
r'zn(mi sociálními a v$kov(mi skupin-
ami u%ivatel' a m$)ítka objem' jednot-
liv(ch staveb. Celá stavba je tak více 
vnímána jako soubor *esti jednotliv(ch 
staveb.
Ka%dá budova obsahuje 13 byt', velmi 
skromn(ch co do velikosti. Balkóny 
jsou vystr+eny ze základního ob-
jemu budovy, s cílem dosáhnout jis-
tého otev)ení malé bytové jednotky. 
Zav$*ení balkón' pomocí táhel je in-
dustriálním prvkem, odkazujícím na 
blízkost %eleznice. -eleznice jako téma 
je dále asociováno ve ferro-oxidov$ 
+erveném zbarvení sklocementov(ch 
obkladov(ch panel'. P)edimenzované 
talí)ové podlo%ky – 8 cm hliníkové 
disky – p)es panely, v poloze sledující 
náhodné velikosti panel', posunuje 
primární vnímání základního objemu 
stavby sm$rem k detailu – ke konceptu 
obkladu-k'%e se st)íbrn(mi ter+íky. Spole+n( travnat( dv'r s d$tsk(m h)i*t$m a odpo+inkov(mi plochami

Obytn( soubor na v(chodním okraji Lublan$ p)i pohledu p)es sousední pole

Situace
Podéln( )ez

P'dorys p)ízemí
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Sociální bydlení v Izole
autor: OFIS arhitekti
klient: Slovinsk! fond bydlení
místo: Ulica Zvonimira Milo"a, Izola
projekt: 2003
realizace: 2004-06
velikost pozemku: 4000 m#
zastav$ná plocha: 4588  m#
náklady: 3,08 mil. euro

Projekt je vít$zn!m sout$%ním návrhem 
na dva bytové bloky. Sout$% byla 
vyhlá"ena Slovinsk!m fondem bydlení, 
co% je státem z&ízená instituce pro 
podporu v!stavby nízkonákladov!ch 
byt' mladé rodiny. Projekt byl vy-
brán jako nejlep"í z hlediska eko-
nomického, racionálního a funk(ního. 
Zvít$zil p&edev"ím díky pom$ru hrubé 
zastav$né plochy a v!sledné plochy 
ur(ené k prodeji, redukce spole(n!ch 
prostor umo%nila udr%et nízkou cenu. 
Podpisem smlouvy jsme se zavázali, %e 
(isté náklady na jeden metr (tvere(ní 
budou podle p&ípravné projektové 
stavební dokumentace (init 600 Euro. 
D'le%it!m hlediskem byla také flexi-
bilita návrhu.
Obytné bloky se nacházejí na kop-
ci s v!hledem na záliv v Izole a na 
okolní kopce. Základním urbanistick-
!m zadáním byly dva obytné bloky 
o velikosti 60 x 28 m, po%adovaná 
kapacita byla t&icet byt' r'zn!ch ve-
likostí a uspo&ádání, od garsonek po 
t&ípokojové byty. Byty jsou malé, po-
koje mají nejmen"í velikost, kterou 
umo%)ují slovinské normy. Uvnit& byt' 
nejsou %ádné prvky nosné konstrukce, 
co% umo%)uje maximáln$ flexibilní 
uspo&ádání.
Vzhledem k místnímu st&edomo&skému 
klimatu je d'le%ité rovn$% &e"ení ven-
kovních prostor a zastín$ní. Projekt 
po(ítal s tím, %e ka%d! byt bude mít 
jakousi verandu, která zajistí chrán$n!, 
zastín$n! a p&irozen$ odv$trávan! 
prostor p&echázející v interiér. Textilní 
zást$ny chrání balkony a byty p&ed 
zv$dav!ma o(ima, ale díky tomu, %e 
jsou (áste(n$ pr'hledné, umo%)ují 
obyvatel'm v!hled na záliv. Perforo-
vané bo(ní panely zaji"*ují prostupnost, 
proud$ní vzduchu a odv$trávání pros-
toru. Syté barvy vytvá&ejí v jednotliv!ch 
bytech specifickou atmosféru. Boxy 
na stranách ka%dého balkonu nabízejí 
prostor pro umíst$ní klimatiza(ních 
jednotek. Malé místnosti jsou vizuáln$ 
zv$t"eny perspektivou textilních 
zást$n, která propojuje exteriér a in-
teriér.

‘V(elí úly’balkon' p&ilepen!ch k fasádám

Soicální bytov! d'm s v!hledem na mo&e

Situace

P'dorys p&ízemí
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Matematická fakulta
lubla!ské univerzity
autor: Bevk Perovi! arhitekti 
klient: Univerza v Ljubljani
místo: Jadranska ulica 21, Lubla"
velikost pozemku: 5000 m#
u$itná plocha: 4000 m#
projekt: 2002-04
realizace: 2004-06
web: www.fiz.uni-lj.si

Nová budova matematické fakulta 
stojící v hlavním areálu univerzity v 
Lublani není novou stavbou v pravém 
slova smyslu. Ve skute%nosti jde o 
t&ípatrovou nástavbou le$ící na st&e'e 
stávající dvouposcho(ové budovy, 
která má odli'n) stavební program.
Nová fakulta ze staré stavby doslova 
vyr*stá, ale navzdory své dominantní 
úloze umo$"uje staré stavb+ zachovat 
si její d*stojnost a nezávislost.
Nová fakulta je stavbou ‘bez p&ízemí’ 
a proto se sna$í ve&ejné 'kolní pros-
tory rozmístit do &ady transparentních 
‘místností’ vykrojen)ch ze stavební 
hmoty vzná'ející se nad m+stem. Od 
nenápadného vstupu zv)razn+ného 
sní$en)m ‘záv+sem’ z poti't+ného skla 
vede osv+tlené schodi't+ do druhého 
patra, z n+ho$ se stalo ‘p&ízemí’ nové 
stavby. Zde se nachází p&edná'kové 
sály a dv+ velké spole%enské oblasti. 
Ve vy''ích podla$ích pak následuje 
dal'í program 'koly a v'e zakon%ují 
dv+ malé m+stské zahrady umíst+né 
v nejvy''ím pat&e. A, u$ p&i pohledu 
na programové uspo&ádání nebo hap-
tické zacházení s povrchy, architektura 
stále z*stává konstruk%n+ jednoduchá 
a p&esn+ formulovaná. Elegantní 
sklen+n) plá', poti't+n) stejn)m 
vzorem, ale s r*znou hustotou, proz-
razuje programovou nápl" ukrytou za 
ním. T&i úrovn+ pr*hlednosti odpovídají 
t&em r*zn)m druh*m vyu$ití – od vel-
mi hustého potisku pro po%íta%ové 
místnosti po velice rozpt)len) tisk 
pro standardní u%ebny. Opakující se 
nahodilá grafika vytvá&í tém+& plas-
tick) povrch stavby. Budova je zárove" 
stereometrická, jednodimenzionální, 
hranolem, pota$ená k*$í, nepod-
dajn)m monolitem i dynamickou struk-
turou. Neru'en) v)hled bez potisku 
mají pouze ve&ejné a spole%enské pro-
story 'koly. Prosklené otvory s v)'kou 
p&es celé podla$í vytvá&í citliv) dialog 
vnit&ku stavby s venkovním m+stem. 
Se sousední budovou fakulty fyziky 
je vytvo&en vztah prost&ednictvím 
venkovního prostranství s ve&ejn)m 
nám+stím a parkovi't+m.

V)hled z odpo%inkové zóny na konci chodby ve t&etí pat&e

Poti't+n) sklen+n) plá', matematické fakulty s p&idru$en)m únikov)m schodi't+m

Schéma

P*dorys 3.np

P*dorys 5.np
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Komer!ní a skladové prostory Velux-
Kalcer
autor: Arhiveda d.o.o 
klient: Kalcer d.o.o.
projekt: 2005-06
realizace: 2006
u!itná plocha: 1500 m"
místo: Ljubljanska cesta 51, Trzin
web: www.kalcer.si

S p#íchodem slovinské nezávislosti 
na po$átku devadesát%ch let a díky 
rychlému hospodá#skému rozvoji vy-
rostly v mnoha slovinsk%ch m&stech 
nové pr'myslové a obchodní zóny, 
které v&t(inou vznikaly bez jasné ur-
banistické koncepce a architektonické 
vize, ale spí(e jako souhra nov%ch 
hospodá#sk%ch podmínek, vidiny kapi-
tálu a ambicí novodob%ch investor'. 
Obchodní a pr'myslové centrum Trzin 
se proto skládá z objekt' navr!en%ch 
v r'zn%ch architektonick%ch stylech, 
od $ist& komer$ních skladov%ch pros-
tor postaven%ch z prefabrikovaného 
betonu a! po honosnou pyramidu ze 
skla a kamene, v ní! sídlí jedna slovin-
ská banka. Takov% chaos architekty 
v&t(inou p#ivádí k zoufalství, na druhou 
stranu v(ak poskytuje nové architek-
tonické p#íle!itosti.
Hlavní téma budovy vychází z p#em&ny 
jednoho architektonického prvku v 
abstraktní kubus fasády s rovinami v 
r'zn%ch sklonech, které vytvá#í základ 
pro vestavbu #ady sv&teln%ch pr'zor'  
st#e(ních oken VELUX. Jasn& de-
finovaná lamela ve tvaru kubusu voln& 
p#iléhá k betonové zdi skladu, podporo-
vána pouze (tíhl%mi ocelov%mi sloupky.
Kubus plovoucí fasády se dívá na 
$ty#proudovou dálnici Lubla) - Trzin a 
tvo#í vizuální dominantu na konci ob-
chodní a pr'myslové zóny. Represen-
tativní membrána budovy je oto$ena 
k ru(né hlavní silnici a nazna$uje 
zakon$ení obchodního a pr'myslového 
centra Trzin. *ást komer$ní i skladová 
jsou spojeny v jedinou budovu, mají 
v(ak r'zn% design a lze je od sebe 
rozeznat. O$ividn% kontrast obou $ástí 
propojuje nenápadn% motiv nepravi-
deln%ch vodorovn%ch spár ve fasád&. 
Fasáda s mnoha zlomy se stává ab-
straktní st#echou s r'zn%mi sklony, 
která ur$uje její rytmus a následkem 
toho pozm&n&né vnímání budovy. Od 
stropu k podlaze vede shora dol' p#es 
ob& patra (estnáct #ad oken. Plovoucí 
efekt a podéln% vzhled komer$ního ku-
busu jsou dále zd'razn&ny ob&ma kon-
cov%mi t#ímetrov%mi pr'm&ry, které 
zlomovou stavbu opticky prodlu!ují p#i 
pohledu ze silnice.

Vícepodla!ní administrativní $ást s velk%mi prosklen%mi plochami st&n i st#echy

Jihov%chodní fasáda z Velux' sou!í firm& zárove) jako reklamní plocha

P'dorys 1.np

P#í$n% #ez
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Polyfunk!ní d"m Dunajski vogal
autor: A.Biro, Spacelab
klient: Mre!a Jit d.o.o.
místo: Dunajska cesta, Lubla"
realizace: 2006

Slovenska cesta, severoji!ní osa pro-
tínající Lubla", p#edstavuje v$stavní 
sí" slovinské architektury. Vyr%staly 
na ní první mrakodrapy, udávaly nové 
styly, architekti zde sv$mi projekty rea-
govali na aktuální d&ní. Ulice v'ak není 
nekone(ná a v 80. letech se moderní 
v$'ková zástavba p#esunula severn& za 
!elezni(ní dráhu, kde Slovenska cesta 
plynule p#echází v Dunajskou cestu. 
Cílem také bylo zakr$t t&mito v$stavní-
mi budovami podél hlavní p#íjezdové 
cesty do Lublan& nízkou bytovou 
zástavbu le!ící hned za nimi. Lubla" 
tak m&la pro p#ijí!d&jící p%sobit v&t'ím 
a velkolep&j'ím dojmem. Proto!e se 
jedná o jednu z nejd%le!it&j'ích ulic 
ve m&st&, byla v pr%b&hu (asu místní 
regulace postupn& zp#ís"ována.
Bytov$ d%m Dunajski vogal, za kter$ 
A.Biro získalo v roce 2006 Ple(nikovu 
cenu, je první stavbou, která se pln& 
#ídila nov$mi regulativy. Náro!ní objekt 
na jednom z mnoha k#í!ení Dunajske 
cesty ustupuje zp&t s v$hledem bu-
doucího roz'í#ení ulice o novou tram-
vajovou dráhu. Na rozdíl od d#ív&j'ích 
mrakodrap% si tato stavba klade za cíl 
vytvo#it ni!'í administrativní hmotou 
uli(ní frontu, na ní! shora p#iléhá p#í(ná 
hmota s bytov$mi jednotkami. Toto 
jednoduché uspo#ádání dvou hmot 
nezasti"uje v ranních hodinách ulici. 
Spojením kancelá#í a byt% architekti 
vyu!ili ve sv%j prosp&ch místní regu-
lace a zárove" se jim poda#ilo vytvo#it 
atraktivní místo k práci i b&!nému 
!ivotu. Kombinace tmavého re!ného 
zdiva a okenních pás% vytvá#í p#i pohle-
du z náro!í zajímavého hada proplé-
tajícího se budovou. Cihlov$ obklad 
objektu zárove" dodává dojem mo-
hutnosti a solidnosti. Bytové jednotky 
s v$hledem do ulice jsou z d%vodu 
ochrany p#ed venkovním hlukem ukry-
ty za prosklen$mi lod!iemi. V sou(asné 
dob& objekt stále v$razn& p#evy'uje 
okolní zástavbu, ale po(ítá s tím, !e se 
to v nejbli!'ích letech zm&ní a stavební 
boom brzy dosp&je z centra a! sem.

Pohled na západní fasádu z Dunajske cesty

Pohled z postraní ulice

P%dorys 1.np           P%dorys 5.np

)ez V-Z
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Parkovací d!m Novi "arabon
autor: A.Biro
investor: Kranjska inveticijska dru!ba
místo: Zalo"ka cesta, Lubla#
sout$!: 2001
projekt: 2003-05
realizace: 2006
velikost pozemku: 3300 m%
zastav$ná plocha: 2900 m%
u!itná plocha: 31000 m%
náklady: 12 mil. euro

My"lenka postavit parkovací d&m pro 
pot'eby nemocnice na míst$ k'i!ovatky 
dvou d&le!it(ch lubla#sk(ch ulic byla 
od samého po)átku pova!ovaná za 
p'echodnou pomatenost. Bylo jas-
né, !e rohová  lokalita parkovacího 
domu je problematická kv&li vzdále-
nosti p'ístupu od k'i!ovatky, !e jeho 
nic ne'íkající fasády uberou kvalitu 
urbanistického prost'edí v okolí ne-
mocnice a !e nenahraditeln( prostor 
s v(hledem na Ple)nikovo Chorvatské 
nám$stí na dlouhou dobu obsadí au-
tomobily. Gará! m$ly podle p&vodních 
plán& „humanizovat“ obchodní pros-
tory z jedné strany pr&)elí nebo na 
st'e"e. Ji! v pr&b$hu sout$!e se kom-
binace nízk(ch parkovacích a vy""ích 
kancelá'sk(ch podla!í ukázala jako 
no)ní m&ra. Problém nakonec vy'e"il 
soukrom( investor, kterému m$sto 
p'edalo pozemek i s projektem. Ten 
vy"krtl kancelá'ská poschodí jako nes-
mysl a v p'ízemí, kde m$la b(t pasá! 
s obchody, si p'ál postavit velk( su-
permarket. Úlohou architekt& tak bylo, 
aby p'edepsanou „krabici“ naplnili co 
nejvíce parkovacími místy a od$li ji do 
p'ita!livého plá"t$.
Jedním z hlavních náklad& bylo pro 
provozovatele gará!e v$trání, co! archi-
tekti vy'e"ili tím, !e navrhli otev'enou 
fasádu a tím citeln$ sní!ili náklady na 
po!árn$-bezpe)nostní za'ízení. Plá"* 
stavby byl navr!en jako skláda)ka z 
trojúhelníkov(ch m'í!í a speciáln$ pro-
filovan(ch hliníkov(ch lamel, které pod 
r&zn(mi úhly odrá!í denní sv$tlo do in-
teriéru. Na rohu nemocni)ního nám$stí 
se tak kolemjdoucí do)kají iritující 
architektonické iluze. Ploch( povrch 
hliníkové "katule, do které je gará! za-
balena, p&sobí navenek trojrozm$rn$. 
Velké plochy fasády p&sobí jako origami 
napnuté na !ivou )ervenou konstrukci, 
která proza'uje p'es m'í!e. 
I taková ne!ádoucí infrastruktura, jakou 
je parkovací d&m, se s dobr(m desig-
nem m&!e stát zajímavou architektur-
ou, která sv(m zp&sobem p'ispívá k 
pulzu m$sta.

St'e"ní nástavba s administrativní )ástí

Kovová fasáda parkovacího domu obráceného do Chorvatského nám$stí

+ez

P&dorys typického parkovacího podla!í
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Skalní vily
autor: Arhitektura Kru!ec
klient: Vender d.o.o.
místo: Ple"nikova ulica, Celje
projekt: 2004-05
realizace: 2006-07
velikost pozemku: 3300 m#

Lubla$ská architektonická kancelá% 
Toma&e Kru!ce navrhla na skalnatém 
ji&ním svahu v blízkosti st%edu Celje dva 
bytové domy. Jednoduchost projektu 
nazvaného “Rock Villas“ (Kamenné vily) 
se odrá&í v minimalistickém ztvárn'ní 
interiéru i vn'j!ího plá!t'. Jedním z 
hlavních cíl( bylo navrhnout kompakt-
ní hmoty, které by zachovaly místní 
topografii a po desetiletí se utvá%ející 
typologie charakteristickou pro "ást 
m'sta. Aby se zachovaly neru!ené 
v)hledy ze stávajících okolních dom(, 
tak jsou Kamenné vily ze severní strany 
navr&eny pouze jako dvoupodla&ní. Na 
ji&ní stran' v!ak kaskádovit' stékají 
po svahu dol( a dosahují v)!ky t%í a& 
"ty% podla&í. Ka&dá z obou hmot je dále 
rozd'lena na n'kolik samostatn)ch 
bytov)ch jednotek s v)razn)mi indi-
viduálními znaky, které relativn' velké 
stavby rozehrávají a "lení. Funk"ní 
rozvr&ení byt( se sna&í co nejlépe rea-
govat na r(znorodé okolní podmínky. 
Byty le&ící v n'kterém ze t%í spodních 
podla&í jsou p%ímo spojeny se zahra-
dou, zatímco byty v horních patrech 
se sdru&ují kolem velk)ch slune"ních 
teras. Jedin) byt bez mo&nosti terasy 
naopak nabízí velk) venkovní pros-
tor na st%e!e domu. Ka&d) z byt( tak 
nabízí v)hody p%ímého spojení s ven-
kovní terasou nebo zahradou s pan-
oramatick)m v)hledem na siluetu 
Celje. Pohledy na m'sto Celje s jeho 
st%edov'k)m hradem a okolní kopcovi-
tou krajinou p%evládají ve v't!in' míst-
ností. Parkování pro obyvatele a hosty 
je vy%e!eno suterénním podla&ím spo-
jujícím ob' budovy. V't!ina dopravy se 
odehrává v podzemí, "ím& mohl b)t za-
chován zelen) ráz sva&itého pozemku.  

Detail bo"ní fasády s d%ev'n)m oblo&ením

Hmoty rodinn)ch dom( vzpínající se nad prudk)m svahem

Situace

Ji&ní fasáda

Ji&ní fasády

Severní fasády
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Celjska ko!a
autor: Arhitektura Kru!ec
klient: ZPO, TRC Celje
adresa: Pe"ovnik 31, Celje
projekt: 2005-06
realizace: 2006-07
u#itná plocha: 800 m$
celkové náklady: 2 mil. euro
web: www.celjska-koca.si

Ka#dé hlavní m%sto nabízí v porovnání 
se zbytkem zem% nabit%j!í kulturní 
program a nep&eberné mno#ství pra-
covních p&íle#itostí. Nejinak je tomu v 
Lublani, kde se v místním revíru tísní 
a tvo&í v%t!ina slovinsk'ch architekt(. 
V hlavním m%st% a jeho okolí se rodí 
v%t!ina projekt(, o kter'ch se pak doz-
vídáme ze stránek odborn'ch publikací. 
Kvalitní architektura v!ak není domé-
nou velk'ch slovinsk' m%st, ale pro-
niká do stále odlehlej!ích kout( zem%.
Jedním z takov'ch p&íklad( je chata 
Celjska ko"a le#ící v horách ji#n% od 
m%sta Celje, kam si lidé ji# tradi"n% 
jezdí v zim% zaly#ovat a v lét% projít 
n%kterou z turistick'ch stezek. Dlouhá 
tradice relativn% krátké sjezdovky sahá 
a# do roku 1928, od kdy se tu po&ádají 
závody v ly#ování. 
Nov' projekt Toma#e Kru!ce nah-
radil na tém%& stejném míst% stávající 
polorozbo&enou chatu. Autor nové hor-
ské chaty se v Celje narodil a v%t!ina 
jeho projekt( byla realizována v okolí to-
hoto m%sta. Kru!ec necítí pot&ebu roz-
sévat po sv%t% d(kazy své jedine"nosti, 
ale naopak upírá pozornost na zlep!ení 
#ivota ve vlastním rodném m%st%. 
V!em jeho projekt(m je spole"né 
citlivé zasazení do terénu, naslouchání 
pot&ebám okolí, pe"livá volba materiálu 
a dokonale odvedené &emeslo. Kru!ec 
se tomu nau"il b%hem studia u Petera 
Zumthora na univerzit% v Mendrisio a 
poté jako dlouholet' asistent profesora 
Ale!e Vodopivce v Lublani. Podobn% 
jako Ple"nik up&el svoji pozornost na 
Lubla) nebo Ravnikar na Kranj, tak se 
Kru!covi da&í sv'mi stavbami zásahy 
ovliv)ovat obraz Celje a jeho blízkého 
okolí.

Stavba stup)ovit% kopíruje klesající svah.

Venkovní restaurace hotelu Celjska ko"a.

P(dorys p&ízemí P(dorys hotelov'ch pokoj(

P&í"n' &ez
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Lanovka na lubla!sk" hrad 
autor: Ambient d.o.o. 
investor: M!sto Lubla"
místo: Krekov trg, Lubla"
projekt: 1988
realizace: 2000-06
celkové náklady: 7,2 mil. euro
web: www.ljubljanskigrad.si

P#íhodnost místa si uv!domovali ji$ 
%ímané, na b#ehu #eky rozlo$ili tábor 
s názem Emona a z blízkého kopce 
sledovali d!ní na &iré okolní planin!. 
Ve st#edov!ku na kopci vyrostl hrad a 
obec pod ním ji$ nesla název Lubla". 
My&lenka na vybudování ‘hradního v'-
tahu’ se zrodila brzy po zem!t#esení, 
kdy$ ji v roce 1897 prosazoval tehdej&í 
starosta Ivan Hribar, ale prosadila ji a$ v 
roce 2000 se stolet'm zpo$d!ním sta-
rostka Vika Poto(nik. P#edra$en' pro-
jekt doprovázela #ada obtí$í, ale dnes 
lanovka na hrad ka$doro(n! p#epraví 
200.000 náv&t!vník).
Bez zajímavosti není ani p#íb!h sa-
motného hradu, z n!ho$ z)stala prak-
ticky u$ jen historická kulisa, do ní$  ji$ 
p#es p)l století vkládá Edo Ravnikar 
novodobou nápl". Mlad' Ravnikar se 
k p#estavb! hradu dostal se sv'mi 
spolu$áky Mihou Kerinem a Majdou 
Kregar záhy po dokon(ení &koly na 
konci 60. let a od té doby kontinuáln! 
pokra(uje dodnes. Nej(erstv!j&í 
zásah do siluety p#edstavující p#ímé 
propojení starého m!sta s hradem 
prost#ednictvím lanové dráhy.
Lanovka p#edstavuje unikát, kter' 
s v'jimkou elektrického pohonu a 
ozubeného soukolí cel' navrhli ar-
chitekti. Není toti$ b!$né, $e by si 
firmy vyráb!jící eskalátory, v'tahy 
(i lanovky nechali do svého oboru 
mluvit. Absolvovat cestu lanovkou 
na hrad znamená siln' zá$itek od sa-
mého po(átku. Ji$ p#i (ekání je skrze 
mírn! prov!&enou sklen!nou st#echu 
nástupního pavilonu vid!t hrad, cílová 
stanice i p#ijí$d!jící kabina. Z d)vodu 
co nejlep&ího zprost#edkování panora-
matick'ch v'hled) na historické cen-
trum Lublan! nemá kabina lanovky 
pr)hledné pouze st!ny, ale také pod-
lahu a st#echu, její$ sklen!né lamely se 
mohou pro zlep&ení odv!trávání také 
otev#ít. Kabina nezají$dí p#ímo do hra-
du, ale jede podél zbytk) st#edov!k'ch 
m!stsk'ch hradeb a staví pod základy 
hradu. Náv&t!vníci pak vstupují p#ímo 
do podzemí.
Ravnikar)v ateliér získal za p#estavbu 
hradu po letech 1983 a 2004 Ple(nikovu 
medaili pot#etí v roce 2007 práv! za 
projekt lanové dráhy na hrad.

Detail v'tahové kabiny nabízející panoramatické v'hledy na m!sto.

Cílová stanice pod základy hradu

Situace

%ez kopcem
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Bytov! komplex Jur"kova pot
autor: Enota / Dean Lah, Milan Tomac
krajinná architektura: Bruto
místo: Jur!kova pot, Lubla"
sout#$: 2004
projekt: 2004
realizace: 2007
u$itná plocha: 4620 m%
celkové náklady: 3,8 mil. euro

V bytovém komplexu Jur!kova pot se 
architekti museli vypo&ádat s velmi 
charakteristickou situací „nového kapi-
talismu“, kdy investo&i nejsou nucení 
k dod$ování minimálních standard' 
a jejich nutnost kumulovat zisk je 
tak&ka protich'dná se starostlivostí 
o ve&ejn( prostor. Úloha architekta 
je proto limitovaná na návrh vzhledu, 
kter( prodává. Enota v tomto p&ípad# 
vyvinula velmi jednoduch( a relativn# 
levn( fasádní prefabrikát ve dvou ve-
likostech: velkorozm#rové pro lod$ie 
a men)í pro okna. Ob# formy jsou 
na fasád# osazeny ve dvou r'zn(ch 
zrcadlov# obrácen(ch orientacích, !ím$ 
vzniká plastická fasáda poutající pohle-
dy a pozornost. Architekti aplikovali 
princip „jedna budova – jeden detail“, 
tak$e v)echny detaily jsou jednotné. 
Projekt v)ak p&iná)í víc architektury 
ne$ jen fasádu. Byty jsou situované do 
dvou paralelních blok'. Blok p&iléhající 
k ulici je vy))í, pon#vad$ p&ízemí ob-
sahuje ve&ejné prostory jako nap&íklad 
obchody, kancelá&e, kade&nick( salón. 
V této !ásti jsou v(tahy &azeny ke 
ka$dému druhému schodi)ti. K v#t)ím 
byt'm s terasami v nejvy))í úrovni se 
p&istupuje jen dv#ma schodi)ti, ni$)í 
podla$í s více heterogenními byty ob-
sluhuje !tve&ice schodi)*. Bloky by-
tov(ch dom' z'stávají v souvislosti s 
vlastnostmi terénu (!ást ba$in Barje) 
nepodsklepené. Tato !ást Lublan# 
z'stávala tradi!n# neobydlené práv# 
z d'vodu mo!álovitého podlo$í p'dy, 
která byla rovn#$ nevyu$itelné pro 
zem#d#lství jako i pro zakládání staveb. 
Toto území nikoho bylo v dobách Jugo-
slávie známé sv(m ilegálním osídlením 
imigrant' z ji$ních republik a absencí 
kanalizace a elekt&iny. Nezávislé Slovin-
sko z politick(ch d'vod' toto osídlení 
zlegalizovalo a vybudovalo infrastruktu-
ru. Vzáp#tí se tato oblast stala populární 
díky své dostupnosti k centru a regu-
lací znemo$"ující v(stavby v()kov(ch 
budov. Oblast s tak udr$ela sv'j jakoby 
idylick( vesnick( vzhled.

Detail v(razn# plastické fasády ve vnit&ním dvo&e

Ji$ní pr'!elí s komer!ními prostory v p&ízemí obrácen(mi do ru)né silnice

Situace

P'dorys 1.np
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Sb!rna "elezného odpadu
autor: Dekleva Gregori! arhitekti 
klient: Andrej Dolenc, Odpad Pivka
místo: Velika Pristava 23, Neverke
projekt: 2005
realizace: 2007
web: www.odpadpivka.si

Sejde z o!í, sejde z mysli. V p"ípad# 
odpadk$ to platí dvojnásob. Obecn# 
se spílá, %e architektura degradovala 
na p"edm#t ka%dodenní spot"eby. 
Architekti dnes navrhují kozí chlévy 
nebo p"íst"e&ky pro popelnice. Díky 
!ast#j&ímu setkávání s architekturou 
na nejr$zn#j&ích místech se stane 
nedílnou sou!ástí na&eho %ivota a o 
to více ji budeme vy%adovat. V p"ípad# 
recykla!ního dvora v Pivce od lubla'ské 
dvojice Dekleva Gregori! se m$%eme 
alespo' dozv#d#t, kde na&e odpadky 
jednou skon!í.
Provozovatel sb#rny %elezného odpadu 
na okraji Pivky je po celou dobu své 
!innosti obklopen hromadami &rotu a 
t#%kou technickou, %e si ani nedovedl 
p"edstavit svoje sídlo jinak ne% t#%kého 
%eleza. V lesích okolí Pivky se na rozle-
hlém pozemku ka%dodenn# rozt"ídí 
tuny kovového materiálu ur!eného 
k recyklaci. Nov# navr%en( správní 
objekt se nachází na okraji velkého 
sb#rného dvora a tvo"í jen nepatrn( 
zlomek z celého území. Objekt je 
slo%en ze dvou stejn# velk(ch objem$: 
zv(&ené administrativní !ásti zabalené 
do kovového plá&t# a servisní budovy 
z pohledového betonu. Nejv#t&í v(z-
vou bylo vystihnout provoz a fungování 
recykla!ního dvora, kter( se architekti 
pokusili obsáhnout velkou betonovou 
plo&inou s jedinou d#lící st#nou, na 
ní% visí administrativa a servisní k"ídlo. 
Umíst#ní betonové plo&iny muselo 
vy%adovat co nejmen&í zemní práce 
a p"itom zohled'ovat okolní %ivotní 
prost"edí. Sb#rn( dv$r rovn#% vy%adoval 
netradi!ní vybavení v podob# váhy 
p"íchozího odpadu. Zárove' se po!ítalo 
se snadnou recyklací samotného ob-
jektu po skon!ení jeho %ivotnosti. V 
kontrastu s celkov# hrub(m prost"edím 
se architekt$m poda"ilo do projektu 
zakomponovat i n#kolik poetick(ch 
detail$ jako je sm#rování v(hled$ !i 
dynamicky se m#nící ‘krajina !elezn"ch 
kopc#’ za betonovou zdí.

Náv&t#vní !ást s parkovi&t#m pod kancelá"emi, okdud je v(hled na krajinu %elezn(ch kopc$

Technická !ást skládky obsluhovaná t#%kou technikou

Podéln( "ez

P$dorys 1.np

foto:Matev% Paternoster

foto:Matev% Paternoster

Technická fasáda
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Rozlu!ková kaple Teharje
autor: Arhitektura Kru!ec
klient: m"sto Celje
místo: Teharje, Celje
u#itná plocha: 160 m$
projekt: 2005
realizace: 2007

Kaple se nachází na kopci uprost%ed 
vesnického h%bitova s p%ekrásn&mi 
panoramatick&mi v&hledy do okolní 
krajiny. Architektonická kompozice 
z kamenn&ch zdí o r'zn&ch v&!kách 
obklopujících rozlu(kovou kapli je 
navr#ena tak, aby bránila ve v&hledech 
na stávající h%bitov a náhrobky, za-
tímco sm"%uje pohledy náv!t"vník' 
daleko za h%bitov na p%edn" zmín"né 
p%írodní kvality. St"ny jsou postaveny 
z místního pískovce, kter& pomáhal 
utvá%et stavby v povodí Celje po dlouhá 
staletí. Kámen, kter& byl opracováván 
na míst", byl roz%ezán uvnit% poh%ební 
kaple pod sv"tlíkem, tak#e pokud je 
vystaven slune(nímu svitu pod ur(it&m 
úhlem, vytvá%í na st"nách dlouhé stíny 
a vytvá%í tak v interiéru neoby(ejnou ro-
zjímavou atmosféru. 
Nejexponovan"j!ím prvkem celé kom-
pozice rozlu(kové kaple je p%esahující 
st%echa zakr&vající centrální plo!inu a 
tím umo#)uje po%ádání rozlu(kov&ch 
ob%ad' i b"hem nep%íznivého po(así. 
Architekt cht"l zmírnit dojem z celkové-
ho objemu stavby, co# je d'vod, pro( 
se hlavním dominantním prvkem stav-
by stala st%echa vzná!ející se tém"% 
beztí#n" na kryt&m nám"stím.
Rozlu(ková kaple na h%bitov" Teharje 
vytvá%í pomocí základních architek-
tonick&ch prvk' jako podlaha, ze* a 
st%echa p%íhodné místo ke vzpomínkám 
a p%emítání. Spole(n" s d'razem na 
v&hledy do okolní krajiny a za pou#ití 
zákon' p%irozeného slune(ního 
osv"tlení se autor vyvaroval p%ímého 
navád"ní nebo oslovování náv!t"vník', 
ale rad"ji se pokou!í navodil v 
rozlu(kové kapli duchovní atmosféru 
pomocí abstraktních prvk', které jsou 
nezávislé na architektonické praxi.

Vstupní (ást do rozlu(kové haly

Kaple situovaná uprost%ed vesnického h%bitova

P'dorys p%ízemí

foto: Miran Kambi(

foto: Miran Kambi(

+ez
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Sociální bydlení Poljane
autor: Bevk Perovi! arhitekti
klient: Bytov" fond Maribor
místo: Engelsova ulica, Maribor
projekt: 2002-05
realizace: 2005-07
plocha pozemku: 9622 m#
zastav$ná plocha: 7731 m#
u%itná plocha: 16500 m#

Sociální bydlení Poljane le%í v blízkosti 
ru&né k'i%ovatky na ji%ním okraji Mari-
boru. Tuto oblast za 'ekou Drávou se v 
posledních letech zam$'ila 'ada staveb-
ních firem a realizovala zde nákupní 
zóny i satelity rodinn"ch a bytov"ch 
dom(. Jedním z neziskov"ch projekt( 
iniciovan"ch m$stem je sociáln$ 
zam$'en" obytn" soubor od lubla)ské 
dvojice architekt( Bevk Perovi!, kte'í 
navrhli kompozici *ty' staveb slo%enou 
ze dvou podéln"ch dom( a dvou 
v$%í.  Soubor nabízí celkem 130 so-
ciálními byty. Projekt byl p'ísn$ ome-
zen stávajícím urbanistick"m plánem, 
kter" musel b"t napln$n do posledního 
bodu. Návrh nahrazuje chyb$jící ven-
kovní ve'ejné prostory spole*n"mi pro-
storami uvnit' staveb. Krom$ toho se 
na zv"&ené platform$ nad podzemním 
parkovi&t$m nachází zatravn$ná plocha 
s d$tsk"m h'i&t$m, kde jsou obyvatelé 
chrán$ni p'ed okolní ru&nou dopravou.
Do objemu stavby jsou vy'ezány 
ob'í díry – ve'ejné ‘prostory’ –, které 
jsou ur*eny místním obyvatel(m ke 
spole*nému %ivotu a vzájemnému set-
kávání. Tyto prostory jsou bu+ zakryté 
– navr%ené jako kryté venkovní h'i&t$ 
nebo otev'ené – jako st'e&ní terasy 
otev'ené k obloze.
Jednotlivé byty 'azené podél st'edové 
komunika*ní chodby nejsou po typo-
logické stránce nijak v"jime*né, ale 
jejich individualita je vyjád'ena po-
mocí oran%ov"ch balkon( p'i*len$n"ch 
k p(dorys(m byt(. Balkony se na 
fasád$ objevují na r(zn"ch místech, 
slou%í jako zv"raz)ující prvek a udávají 
celému sídli&ti dynamickou podobu. 
Z fasády lze snadno p'e*íst vnit'ní 
*len$ní celého bloku. Vyskládané 
d'evovláknité desky vyzna*ují jednot-
livé byty zatímco pr(b$%n$ probíhající 
horizontální pásy ukazují kde se nach-
ází stropní desky. V"b$r materiálu pro 
fasádu a její kone*ná v"raz navazuje 
na pr(myslov"ch charakter okolního 
prost'edí.

Linární kompozice na severním konci akcentují dv$ v$%ové domy

P'í*n" 'ez

P(dorys typického podla%í

Celkov" pohled na soubor sociálního bydlení
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Obytn! soubor Srn"eva ulica
autor: Ale! Vodopivec, Ga!par 
Medve!ek, Nena Gabrovec
klient: Komunaprojekt d.d.
místo: Srn"eva ulica, Maribor
realizace: 2007

Maribor je s tém#$ sto tisíci obyva-
tel druhé nejv#t!í slovinské m#sto, o 
jeho% ambicích sv#d"í i to, %e se stalo 
Evropsk&m m#stem kultury pro rok 
2012. Krom# kultury doká%e m#sto 
nabídnout i $adu dal!ích d'vod' k 
p$íjemnému %ivotu. Centrum Mariboru 
se m'%e pochlubit jedním z nejdel!ích 
náb$e%í v zemi. Ji%ní p$edm#stí se 
tém#$ dot&ká lesních úbo"í a ne-
dalek&ch ly%a$sk&ch sjezdovek, zatím-
co severní pohled nabízí vini"ní krajinu, 
která je nedílnou sou"ástí panoramatu 
m#sta. Tuto skute"nost si uv#domuje i 
$ada stavebních firem a ji%ní "ást m#sta 
za $ekou Drávou pro!la v posledních 
dekádách mohutnou bytovou v&stav-
bou, p$i"em% nejkrásn#j!ím místem k 
%ivotu p$ece jen stále z'stává severní 
b$eh s vilovou "tvrtí Koro!ka vrata 
le%ící pod slavn&mi vinicemi západn# 
od historického centra. Do sm#sice 
m#stsk&ch vil z 19. a 20. století nov# 
p$ibyl obytn& soubor od lubla(ského 
architekta Ale!e Vodopivce, jeho% 
tvorba není tolik mediáln# líbivá, ale 
o to víc p$esv#d"uje svojí kvalitou a 
nad"asovostí p$i ka%dodenním u%ívání. 
Projekt deseti obytn&ch dom' na ulici 
Srn"eva se zam#$uje na náro"né klien-
ty vy%adující %ivot ve m#st#, ale p$itom 
se necht#jí zbavit v!ech v&hod %ivota v 
rodinn&ch domcích se zahradou. Nov# 
navr%ené hmoty se sv&mi rozm#ry 
sna%í p$iblí%it sousedním klasicistním 
vilám. Jednotlivé bloky jsou od sebe 
vzdáleny tak, aby se mezi n# ve!ly 
spojující venkovní terasy. Odd#lené 
vstupy do jednotliv&ch dom' spole"n# 
s dostatkem volného prostoru zaru"ují 
obyvatel'm pocit otev$enosti a zárove( 
soukromí. Pou%it& konstruk"ní systém 
se sdru%en&mi instalacemi v p$í"n&ch 
st#nách umo%(uje r'zné "len#ní byt' "i 
jejich spojování, aby se dispozice mohly 
p$izp'sobovat aktuálním po%adavk'm 
jejich obyvatel. P$i stavb# byly pou%ity 
kvalitní a trvanlivé materiály - %ulov& 
obklad vn#j!ích st#n, hliníkové oken-
ní rámy s p$edsazen&mi hliníkov&mi 
%aluziemi, prosklená komunika"ní já-
dra a masivní d$ev#né podlahy -, co% 
pln# odpovídá p$edstavám bydlení v 
m#stsk&ch vilách.

Jeden ze segment' bytového domu s prosklen&m komunika"ním jádrem

Ji%ní pohled na hlavní p$íjezdovou cestu s vinicemi v zadním plánu

P'dorys p$ízemí

)ez podzemním parkovi!t#m P$í"n& $ez

Podéln& $ez
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Kongresové centrum Brdo
autor: Bevk Perovi! arhitekti
klient: JGZ Brdo
místo: Predoslje 39, Brdo pri Kranju
projekt: 2005
realizace: 2006-07
velikost pozemku: 25836 m"
zastav#ná plocha: 2842 m"
u$itná plocha: 8454 m"
celkové náklady: 13 mil. euro
web: www.brdo.si

V první polovin# roku 2008 bylo Slovin-
sko jako první v%chodoevropsk% stát 
pov#&eno p&edsednictvím Evropské 
unie. Za tímto ú'elem vzniklo nové 
kongresové centrum. Z logistick%ch a 
bezpe'nostních d(vod( byl vybrán zá-
meck% areál Brdo u m#sta Kranj. 
Rozsáhl% areál, kter% byl p(vodn# 
hrab#cím sídlem, p&ipadl po první 
sv#tové válce k jugoslávskému 
království. Socialisti zámek po druhé 
sv#tové válce zestátnili a Josip Broz 
Tito ho vyu$íval b#hem sv%ch náv)t#v 
Slovinska. V t#ch dobách zde po-
b%vali také Antony Eden, persk% )áh 
Reza Pahlewi nebo Michail Gorba'ov. 
B#hem krátké historie samostatného 
slovinského státu byl areál vyu$íván 
k d(le$it%m protokolárním u'el(m. 
Zavítal sem Bill Clinton, pape$ Jan 
Pavel II., princ Charles a v roce 2001 
se zde poprvé setkali prezidenti Bush 
a Putin. Areál byl tedy na krátkodobé 
náv)t#vy v%znamn%ch osobností dob&e 
p&ipraven%. Kv(li )estim#sí'nímu 
p&edsednictví EU v)ak bylo zapot&ebí 
upravit stávající budovy a vytvo&it nové 
prostory kongresového centra. Krom# 
místa k po&ádání konferencí Brdo 
také pot&ebovalo sál ke slavnostem, 
pro n#$ u$ nedosta'ovala kapacita 
starého hradu. Kongresové centrum je 
dispozi'n# rozd#leno do t&í samostat-
n%ch zón: b#$ní ú'astníci se po vstupu 
do haly schází v bufetu a sálu, VIP hos-
té (minist&i a jejich doprovod) vyu$ívají 
své soukromé místnosti a noviná&i 
mají zázemí v tiskovém centru. Tento 
stavební program architekti vlo$ili do 
sklen#ného pavilonu, kter% umístili na 
louku za b%valou konírnu. Otev&en% 
p(dorys a prosklené st#ny umo$*ují 
krásn% v%hled do parku a jezero le$ící za 
budovou. P&íroda je d(le$it%m prvkem 
celého architektonického návrhu. 
Do stavby se vstupuje z ji$ního rohu, 
kde nízká kompaktní hmota v p&ízemí 
mírn# ustupuje do pozadí a vytvá&í tak 
kryt% p&íst&e)ek. O prosv#tlení malého 
sálu se stará zelené atrium v podob# 
zatravn#né rampy. Druhé atrium se pak 
nachází v prvním pat&e.

Transparentní administrativní 'ást s p&ím%m vstupem na venkovní terasu

Nízká lineární hmota kongresového centra posazená na louku za b%valou konírnou

P(dorys p&ízemí

foto: Miran Kambi'

foto: Miran Kambi'

Schéma
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Fotbalov! stadion Ljudski vrt
autor: OFIS arhitekti
místo: Mladinska ulica 29, Maribor
sout!": 1998
realizace: 2006–08
náklady: 10,8 mil. euro
u"itná plocha: 3400 m#
gps: x 46.5626 , y 15.6405
web: www.nkmaribor.com
foto: Toma" Gregori$

Lubla%sk& ateliér OFIS arhitekti byl 
dlouhé léta spojován se socha'sk&mi 
variacemi fasád bytov&ch dom(. Jejich 
projekty v)ak doká"í také úsp!)n! rea-
govat na historické prost'edí a tradici. 
Prvním p'íkladem byla rekonstrukce 
M!stského muzea v Lublani následo-
vaná dv!ma bytov&mi domy v Cerklje 
a Bohinjske Bistrici, které se odkazující 
se na tradi$ní venkovské stavby. Práv! 
dokon$en& fotbalov& stadion Ljudski 
vrt ve druhém nejv!t)ím slovinském 
m!st! je zda'il&m p'íkladem p'estavby, 
která doká"e místu pe$liv! naslouchat, 
ale zárove% se jím nenechá svazovat. 
*erno"lut& pás tribun lemující h'i)t! 
se svojí zvln!nou formou odkazuje na 
p(lstoletí starou betonovou sko'epinu. 
Zvolená tvar má svoje funk$ní 
opodstatn!ní vypl&vající z vnit'ního 
provozu a optimálního v&hledu divák( 
na hrací plochu. Novou tribunu si lze 
nejlépe vychutnat p'i ve$erním fot-
balovém zápasu uvnit' stadionu nebo 
zvenku jako vzná)ející se "lutou stuhu.
V polovin! )edesát&ch letech byla 
na západní stran! h'i)t! vybudována 
tribuna krytá mohutnou klenutou 
st'echou z betonu od Borise Pipana.
Úkolem bylo prom!nit h'i)t! na fotba-
lov& stadion, roz)í'it stávající budovu o 
kryté tribuny pro 12500 divák( a p'idat 
dal)í ve'ejné slu"by jako jsou 4 velké 
t!locvi$ny, fitness klub s bazény, ob-
chody a restaurací. Vít!zn& návrh p'i)el 
s prstencem tribun vlnících se nad 
kompaktním soklem s ve'ejn&mi funk-
cemi. Nejvy))í a nejni")í body tribuny 
jsou ur$ovány kvalitou v&hledu diváka.  
Do roh( h'i)t!, kde jsou pohledy ome-
zené, byly p'emíst!ny vstupy na tri-
buny. Prstenec je tu sní"en na úrove% 
nástupní roviny. Poté se za$ne jemn! 
zvedat a svého nejvy))ího bodu dosáh-
ne uprost'ed h'i)t!. V této $ásti, kde 
se nabízí nejlep)í v&hledy na h'i)t!, je 
umíst!no nejvíce sedadel. Chodba k 
tribunám má dvojí plá)+, kter& skr&vá 
místo pro VIP, noviná'e a ob$erstvení.
Ve spodní $ásti stavby se nachází kryté 
sportovní haly a obchody. Ze st'echy 
soklu a nástupní úrovn! se nabízí 
v&hled na tréninkové h'i)t!.

Pr(b!"n& ochoz za tribunami divák( s neru)n&m v&hledem na ob! strany

V&chodní pohled na stadion z tréninkového fotbalového h'i)t!

,ezy stadionem

Situace
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Bytov! d"m Seník
autor: OFIS arhitekti
klient: Gradis G group
místo: Cesta v polico 31, Cerklje
projekt: 2005
realizace: 2006-07
u!itná plocha: 7000 m"
celkové náklady: 4,2 mil. euro

Hledání pravé tvá#e místa
Ve Slovinsku se rodí spousta zajíma-
v$ch projekt% sociálního bydlení, které 
ve v$sledku nedávají najevo, !e by jejich 
auto#i museli v$razn& bojovat s nap-
jat$m rozpo'tem. V!dy se poda#í najít 
prost#edky, které projekt pov$(í na ob-
divuhodné architektonické dílo. Bytov$ 
d%m ‘Seník’ v Cerklje pat#í navíc mezi 
ty p#íklady, které se rozhodly namáhat 
zkoumáním a interpretací tradi'ní archi-
tektury v oblasti Julsk$ch Alp.
Tak pestrou sm&sici funk'ního 
vyu!ití, jaká se nachází v okolí stav-
by, by si nedokázal nikdo vymyslet. 
K sou'asnému stavu se dosp&lo po 
mnohalet$ch p#e(lapech obecních 
ú#edník% podce)ující nástroj územního 
plánování.
Na severu le!í z poloviny zapln&n$ 
h#bitov, tak!e jeho velká 'ást zatím 
slou!í jako francouzsk$ pak s pe'liv& 
zast#i!en$m trávníkem i buksusy. Na 
západ& si nevzhledn$ supermarket 
Mercator vyasfaltoval rozm&rnou zá-
sobovací zónu. Jejich zákazníci parkují 
parkují spole'n& s náv(t&vníky h#bitova. 
Ji!n& le!í ‘(moulí’ domek s p#edpisovou 
sedlovou st#echou. Ve tomto slepenci 
dvou katalogov$ch rodinn$ch domk% 
se prodává elektronika. Zb$vající 'ásti 
ji!ní oblasti je infikována zástavbou 
nevzhledn$ch rodinn$ch domk%. K 
byt%m v p#ízemí pat#í také t#ímetrov$ 
pás zelen&, kter$ p#ísn& ohrani'uje 
ve#ejn$ chodník, tak!e obyvatel%m není 
dop#áno p#íli( soukromí. V$chodní stra-
na do tohoto neut&(eného prost#edí 
v%bec nezapadá. P%sobí jako z po-
hádky. Za polní cestou se pod mohut-
nou lípou ukr$vá kamenn$ k#í!. Louku 
posetou pampeli(kami v dálce lemují 
skalisté hory se zasn&!en$mi vrcholky 
(byl jsem tam v dubnu). Jedin& kv%li to-
muto pohledu se vyplatí, aby si zde lidé 
kupovali svoje byty. Do 'ty# podla!í se 
architekt%m nakonec poda#ilo rozumn& 
vt&snat 54 byt%.

Malebná kompozice bytového domu a kostela po#ízená z parkovi(t& supermarketu

Zam#í!ované balkony byt% dnes slou!í k zav&(ení kv&tiná'% s mu(káty

P%dorys p#ízemí        P%dorys 3.NP

Ji!ní fasáda

foto: Toma! Gregori'
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Rektorát univerzity Primorska 
a fakulta humanitních v!d
autor: Plusminus30
klient: Univerza na Primorskem
místo: Titov trg 4, Koper
sout!": 2003
projekt: 2004-05
realizace: 2005-07
velikost pozemku: 1300 m#
u"itná plocha: 3290 m#
zastav!ná plocha: 980 m#
web: www.upr.si

V roce 2003 byla vypsána anonymní 
sout!" na rektorát univerzity Primorska 
a fakultu humanitních studií. Univerzita 
tou dobou vlastnila v historickém centru 
Koperu t$i budovy, p$i%em" dv! z nich 
jsou vysoce cen!nou kulturní památk-
ou – paláce Armerija a Foresterija. T$etí 
budovou bylo roz&í$ení paláce Pretor-
ska, co" je radnice. Tuto p$ístavbu m!la 
nahradit v!t&í objekt, kter' by slou"il 
pot$ebám Fakulty humanitních studií, 
zatímco paláce Armerija a Foresterija 
m!ly b't pouze citliv! zrekonstruovány.
Hlavní pozornost p$i projektování 
renovace dvou palác( a nové budovy, 
bylo zachovat a vy%istit stávající kval-
ity místa a zárove) vhodn! do této 
citlivé m!stského území vlo"it nov' 
stavební program rektorátu a fakulty 
humanitních studií. Armerija je ur%ena 
pot$ebám rektorátu a je kompletn! 
uzav$ená, Foresterija spole%n! s nov! 
navr"enou budovou jsou ur%eny pro 
Fakultu humanitních studií v Koperu a 
jsou mezi sebou propojeny dvoupatro-
vou sklen!nou pasá"í. Do Foresterie je 
umíst!na ve$ejná %ást jako nap$íklad 
knihovnu, informace a studentská 
jídelna, zatímco nová p$ístavba obsa-
huje posluchárny, kabinety pedagog( 
a správu fakulty. Návrh pro Armerija 
a Forestrija vypl'vá z kombinace pro-
storov'ch nárok( klienta a po"adavk( 
Ú$adu na ochranu slovinského kul-
turního d!dictví, kter' usiloval o 
prezentaci historick'ch prvk( jako 
sv!dk( prom!ny palác( v pr(b!hu jeho 
historie. Nová budova má jasné funk%ní 
roz%len!ní. Uprost$ed domu se nachází 
komunika%ní %ást s denním sv!tlem 
dopadajícím prosklenou st$echou a" do 
p$ízemí. Sm!rem do ulice jsou u%ebny 
a dv! stup)ovité p$edná&kové míst-
nosti. Na stran! do vnit$ního dvora jsou 
nad zachovan'mi v!ze)sk'mi celami z 
rakousko-uherské doby umíst!ny míst-
nosti pro pedagogy a v horní mansard! 
je správa fakulty. B'valé v!ze)ské kob-
ky nyní slou"í jako kancelá$e pro studi-
jní odd!lení.

Otev$en' v'hled ze schodi&*ové %ásti na okolní domy

Nová p$ístavba v centru st$edov!kého m!sta

P(dorysy p$ízemí 

Podéln' $ez

P(dorysy 3.np
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Roz!í"ení m#stské knihovny
autor: A.Biro
klient: m!sto Grosuplje
místo: Adami"eva cesta 15, Grosuplje
realizace: 2007
u#itná plocha: 1820m$
celkové náklady: 2,6 mil. euro
web: www.gro.sik.si

Dvacetitisícové m!sto Grosplje le#í 
patnáct minut od Lublan! na dálnici 
sm!rem Záh%eb. Obec se za posled-
ních 15 let rozrostla o t%icet procent, co# 
jí zp&sobilo %adu komplikací po"ínaje 
nedosta"ujícími kapacitami ve%ejn'ch 
slu#eb v"etn! knihovny. V'p&j"ky knih 
se ve m!st! nabízely ji# p%ed druhou 
sv!tovou válkou, ale jako nezávislá 
ve%ejná instituce za"ala p&sobit a# od 
roku 1962. V 70. letech se knihovna 
p%est!hovala do vyvlastn!ného domu 
po místním podnikateli, ale a# v roce 
2003 se stavba do"kala v'znamné 
rekonstrukce. S nár&stem kni#ních 
svazk& a rozvojem moderních tech-
nologií vyvstala pot%eba p%ístavby, 
kterou v roce 2007 provedlo lubla(ské 
A.Biro. Nejsnaz)í cestou, jak získat více 
místa, bylo p%istav!t dal)í hmotu na 
dvo%e za historicky chrán!n'm domem 
z konce 19. století. P&vodní d&m se 
nachází na kopci v ose kon"ící na 
opa"né stran! #elezni"ní stanicí. P%ední 
"ást domu dotvá%í "tve%ice vzrostl'ch 
líp. Sou"ástí projektu byla také citlivá 
rekonstrukce p&vodního objektu, kde 
se nyní nachází kavárna, p%edná)ková 
místnost a v'stavní sál. Nové roz)í%ení, 
kam byly p%est!hovány ve)keré knihy, 
je koncipováno jako samostatn' objekt 
propojen' s historickou budovou po-
mocí sklen!né lávky. V porovnání se 
starou budovou nabízí nová p%ístavba 
dvojnásobn! více místa. V'sledná 
forma p%ístavby p%ipomíná rozta#enou 
harmoniku. Tvar zubaté st%echy, která 
následn! p%echázejí v obvodov' plá)*, 
vychází z okolní za)pi"at!l'ch st%ech. 
St%ídání pln'ch a prosklen'ch ploch 
p%isp!lo krom! vnit%ní sv!telné po-
hody také k velkorysému otev%ení in-
teriéru s v'hledem na dv&r a p&vodní 
knihovnu. V projasn!ném interiéru 
p%evládá sv!tlé d%evo pou#ité na pod-
lahy, schodi)t! a regály. +erveno-
bé#ové barevné schéma vychází op!t z 
materiál& pou#it'ch v p&vodní stavb!. 
Knihovna za"ala plnit funkci velkého 
m!stské ob'vacího pokoje, kter' 
nemá co skr'vat. Objekt ka#dodenn! 
nabídne své slu#by a# 750 náv)t!vník&, 
p%i"em# po"et stoupá a 35% obyvatel& 
m!sta ji# vlastní pr&kazku.

V interiéru p%evládá sv!tlé d%evo a bílé omítky

Historická budova v pop%edí a za ní nová p%ístavba knihovny

P&dorys p%ízemí                 P&dorys patra

Podéln' %ez se slune"ní osv!tlením

foto: Miran Kambi"

foto: Miran Kambi"
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Ekonom. !kola Murska Sobota
autor: R. Benda, P. Ho!evar, M. Zorc
klient: Ministerstvo vzd"lávání SR
místo: Nor#inska ulica 13, M. Sobota
projekt: 2004-07
realizace: 2006-07
u$itná plocha: 9360 m%
velikost pozemku: 28670 m%
celkové náklady: 10 mil. euro
web: www.ekonomskasolams.si 

St&ední ekonomická #kola se nachází 
v Murské Sobot", dvacetitisícovém 
m"st" v Panonské ní$in" na samém 
v'chod" Slovinska. Zdej#í oblast se 
pot'ká se slab#í ekonomikou ne$ ve 
zbytku zem", co$ se místní ú&ady i 
státní instituce pokou#í zm"nit &adou 
opat&ení, mezi n"$ pat&í také investice 
do vzd"lanosti. (kola le$í na p&edm"stí, 
a p&esto$e jí spole!nost d"lají nákupní 
zóny a pr)myslové areály, tak stále 
doká$e t"$it z v'hody blízkosti les) a 
luk. (kolní areál je koncipován jako jedi-
nolitá protáhlá hmota meandrující podél 
celého pozemku. Vlastní budova skládá 
ze t&í vzájemn" propleten'ch provoz) s 
rozdíln'mi funkcemi. Vstupní !ást obsa-
huje hlavní univerzitní sál, p&edná#kové 
místnosti a knihovnu. Prost&ední !ást, 
která slou$í st&ední #kole, má samo-
statn' vstup a obsahuje víceú!elov' 
sál, men#í p&edná#kové místnosti, 
#atny, jídelnu a administrativní zázemí. 
V poslední !ásti se nachází sportovní 
hala s n"kolika dal#ími cvi!ebnami. 
Meandrovit' tvar zárove* definuje ven-
kovní prostory slou$ící jako autobusová 
zastávka, park, zahrada, odpo!inková 
zóna a atletick' ovál. Celá budova je 
zvenku oblo$ena tmav" #ed'm re$n'm 
zdivem, !ím$ se cht"la jasn" vymezit 
v)!i pestrobarevn'm fasádám nákupní 
zóny a sou!asn" poskytnout neutrální 
pozadí p&i venkovních aktivitách. Ci-
heln' obklad zárove* vytvá&í odkaz na 
zdej#í keramickou a hrn!í&skou tradici. 
Rozd"lení velkého objemu #koly do 
men#ích !ástí spole!n" s vyu$itím 
drobného keramického obkladu napo-
mohlo ke zmírn"ní celkového dopadu 
a zlid#t"ní m"&ítka stavby. Dlouhé pásy 
oken napomáhají k lep#ímu provázání 
interiéru s vn"j#ím prost&edím a 
zárove* rámují v'hledy do okolní 
krajiny. Interiér, kter' tvo&í nedílnou 
sou!ást projektu, je v porovnání s tma-
v'm zdr$enliv'm zevn"j#kem daleko 
jasn"n"j#í a barevn'. R)znobarevné 
schéma dve&í, obkladov'ch panel) i 
nábytku napomáhá k lep#í orientaci 
uvnit& #koly. Kv)li nízkému rozpo!tu 
byly pou$ity b"$n" dostupné stavební 
prvky s jednoduch'mi detaily.

Venkovní b"$ecká dráha p&ed cihelnou #kolní st"nou

Hlavní vstup do budovy

P)dorys 1.np

foto: Miran Kambi!

foto: Miran Kambi!
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D!m D
autor: Bevk Perovi! arhitekti
místo: Ro"na dolina, Cesta IX, Lubla#
velikost pozemku: 628 m$
projekt: 2005-07

D%m D se nachází ve v&hlasné vilové 
'tvrti Ro"na dolina nedaleko centra 
Lublan&. Stavební program ur'oval 
specifick( "ivotní styl klienta. Bezd&tn( 
pár si p)ál d%m s jedním ob(vacím poko-
jem, jednou lo"nicí a t&locvi'nou. Navz-
dory jednoduch(m po"adavk%m, byl 
úkol velmi komplikovan( – na relativn& 
malém pozemku bylo vy"adováno p)íli* 
mnoho funkcí. Velká 'ást domu je pro-
to ukrytá pod zemí a tvá)í sv%j vlastní 
vnit)ní sv&t odlou'en( od okolí. Ka"dé 
poschodí domu nabízí jinou úrove# 
soukromí a vztah k okolnímu prost)edí. 
Podzemní t&locvi'na zahrnující pra-
covnu, posilovnu, saunu, plaveck( ba-
zén, hudební místnost a t)i atria vytvá)í 
rozm&rnou základnu domu pokr(vající 
tém&) cel( pozemek. Ve spodní 'ásti 
p)eru*ované atrii se odehrává neustálá 
interakce vnit)ních a vn&j*ích prostor%. 
Jednotlivé místnosti a plaveck( bazén 
jsou rámovány sklen&n(mi st&nami, 
které umo"#ují dennímu sv&tlu proni-
kat hluboko do interiéru.
V prvním poschodí se nachází ob(vací 
pokoj s recepcí, otev)enou kuchyní a 
jídelní zónou, která pak pokra'uje na 
venkovní terasy a zdvojnásobuje cel-
kov( prostor. Ozelen&ná atria, která 
lze obcházet, p%sobí jako malé zahrady 
nabízející letmé pohledy do spodní 
'ásti. Z teras je v(hled do sousední ne-
upravované zelen&, která je pod ochra-
nou a ve vlastnictví m&sta, z ní" se 
stává ‘vizuální roz*í)ení’ zahrady domu.
V horním pat)e s lo"nicí a sanitárním 
p)íslu*enstvím se objevuje dal*í 
plynul( p)echod mezi vnit)kem a 
vn&j*kem, kde terasa má stejnou plo-
chu jako lo"nice. Z této terasy je pan-
oramatick( v(hled sm&rem na m&sto 
a okolí. D%m je koncipován jako )ada 
pe'liv& uspo)ádan(ch prostorov(ch 
sekvencí po'ínaje p)edzahrádkou. Tato 
zahrada je otev)ená, není oplocená 
jako zahrady v sousedství a vytvá)í 
tém&) polove)ejn( prostor, kter( 
nále"í sou'asn& ulici i domu. Venkovní 
plo*ina z brou*eného betonu vede k 
pozvolnému schodi*ti vedoucímu do 
úrovn& ob(vacího pokoje domu. R%zné 
oblasti vyu"ití uvnit) domu jsou mezi 
sebou odli*eny také pou"itím r%zn(ch 
materiál%. Teracové podlahy vyzna'ují 
spí*e ve)ejné zóny, zatímco soukromé 
oblasti mají d)ev&né podlahy z doug-
lasky.

V(hled z pracovny p)es otev)ené atrium na vnit)ní bazén

Meandrovitá betonová hmota jasn& vy'nívá z okolní zástavby rodinn(ch dom% z 80. let

Podéln( )ez

P%dorys obytného podla"í 

foto: Miran Kambi'
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Nám!stí s venkovním oltá"em
autor: Maru!a Zorec, Martina Tepina
klient: Franti!kánsk" klá!ter Brezje
místo: Brezje, Slovinsko
projekt: 2005
realizace: 2008
u#itná plocha: 1790 m$
celkové náklady: 478.000 euro
web: www.rkc.si 

Úprava nám%stí s venkovním oltá&em 
pro kostel svatého Vida v Brezje, kter" je 
nejv%t!ím poutním kostelem na Slovin-
sku. Architektka musela brát v úvahu 
r'zná historická období a spl(ovat 
&adu p&ísn"ch po#adavk' a ochran-
n"ch p&edpis'. Poutní kostel svatého 
Vida byl postaven na konci 19. století. 
Nám%stí p&ed kostelem je nejhlavn%j!í 
)ástí církevního areálu, pon%vad# 
zde se ve&ejnost shroma#*uje p&i 
bohoslu#bách a dal!ích venkovních 
katolick"ch ob&adech. B%hem 20. 
století vzniklo pro úpravu nám%stí 
n%kolik projekt'. Jedním z t%ch, které 
byly nakonec realizovány, je hladká ka-
menná po obvodu nám%stí navr#ená 
Jo#e Ple)nikem ve 30. letech minulého 
století. Maru!a Zorec se spolupra-
covnicí Martinou Tepina rozhodly pou#ít 
tuto ze* jako ‘podp'rn"’ prvek nové-
ho objektu. Ve&ejné záchody a dal!í 
obslu#né místnosti byly umíst%ny za 
tuto ze* a elegantn% tak zastín%ny p&ed 
zraky. Oltá&, kter" stál dlouhá desetiletí 
p&ed hlavním pr')elím kostela, byl také 
umíst%n podél zdi; ve skute)nosti byl 
do ní vlo#en. Toto zvlá!tní rozhodnutí 
m%lo zásadní dopad na celé území. 
Kostel se nyní na nám%stí t%!í je!t% 
v"sadn%j!ímu postavení a barevná 
mozaika, navr#ená v 60. letech Ivanem 
Vurnikem, nab"vá na v%t!ím ú)inku.
V%&ící nyní p&i venkovních ob&adech 
sedí blí#e k oltá&i a mohou si vytvo&it 
d'v%rn%j!í vztah k d%ní na pódiu. A co 
je mo#ná nejd'le#it%j!í, následkem to-
hoto &e!ení se nám%stí stalo úst&edním 
sjednocujícím prvkem celého kom-
plexu. ‘Funguje’ dv%ma sm%ry, spo-
juje kostel s volnou krajinou a spojuje 
oltá& s parkem na opa)né stran%, kter" 
byl dosud od zbytku areálu opticky 
odd%len". Samotn" oltá& je zhotoven" 
z oceli a betonu, ale jeho vnit&ek je cel" 
oblo#en" b&ezov"m d&evem. Návrh 
úpravy nám%stí je stejn% jednoduch": 
p'vodn% m%lo b"t celé vydlá#d%no 
kamenem, ale z finan)ní d'vod' bylo 
nám%stí vydlá#d%no betonov"mi des-
kami. Pouze schody vedoucí k oltá&i a k 
samotnému nám%stí jsou zhotoveny z 
místního kamene. 

+elní pohled na polootev&en" oltá&

Otev&en" oltá& s kamenn"m schodi!t%m do nám%stí

Situace nám%stí

+elní pohled

foto: Miran Kambi)

foto: Miran Kambi)
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Dot envelope_low cost shopping
autor: OFIS arhitekti
klient: Mercator d.d.
místo: Mesarska cesta, Lubla!
projekt: 2006
realizace: 2008
celková u"itná plocha: 2000 m#

V posledních letech se kultura naku-
pování ve v$chodní Evrop% neb$vale 
vzmáhá. V p&ípad% projektu Dot enve-
lope byli OFIS ostaveni op%t p&ed hoto-
vou v%c, kdy m%li pouh$mi kosmetick-
$mi zásahy zachránit celou budovu. 
'erstv% dokon(en$ supermarket ob-
chodního &et%zce Mercator se nachází 
na v$chodním okraji m%stského centra 
Lublan%. Zdej)í historické haly jatek 
musely ustoupit komer(ním zájm*m 
obchodních &et%zc*. Architekt byli 
p&izváni na poslední chvíli ke ztvárn%ní 
obvodového plá)t%. Ti si dokázali 
vtipn$m zp*sobem poradit s napjat$m 
rozpo(tem, kter$ by b%"n% vysta(il jen 
na zakrytí jedné fasády. Prostou meto-
dou odebírání materiálu vytvo&ili dekor, 
odpadov$ materiál znovu zrecyklovali 
na fasád% v podob% kruhov$ch ter(* a 
motiv te(ek poslou"il spole(nosti Mer-
cator v reklamní kampani. Jednoduch-
ou my)lenkou se poda&ilo vylep)it cel-
kov$ v$raz prefabrikovaného objektu.

Kaple pro poslední rozlou!ení
autor: OFIS arhitekti
místo: Kra)nja, Slovinsko
sout%": 2005
realizace: 2008-09
zastav%ná plocha: 135 m#

Kaple ur(ená k poslednímu rozlou(ení 
se nachází ve vesnici nedaleko Lublan%. 
Pozemek le"í vedle stávajícího h&bitova. 
Kaple je za&ezána do sva"ujícího se 
terénu. Tvar kaple sleduje vrstevnice 
krajiny kolem h&bitova. Zak&ivené st%ny 
obepínají a zárove! rozd%lují stavební 
program. Vn%j)í k&ivka odd%lující kopec 
od roviny kolem kaple zárove! tvo&í 
hlavní nosnou ze+. Podél vnit&ní stra-
ny této st%ny jsou umíst%ny servisní 
místnosti. Vnit&ní k&ivka obepíná hlavní 
prostor pro rozlou(ení s poz*stal$m. 
Prosklená (ást tohoto prostoru se ote-
vírá sm%rem k venkovní plo)in%, kde 
se mohou konat letní shromá"d%ní. 
Ve strop% nad hlavním prostorem k 
poslednímu rozlou(ení je umíst%n 
katolick$ symbol v podob% le"ícího 
k&í"e. B%hem dne tento k&í" slou"í také 
k osv%tlení vnit&ního prostoru a b%hem 
noci naopak sv%tlo vyza&uje. Na stavb% 
pou"it$ le)t%n$ beton, mod&ínové 
d&evo a sklo. No(ní pohled na h&bitovní kapli (áste(n% zapu)t%nou do terénu

Nízkonákladová puntíková fasáda obepínající typologizovanou nákupní halu 

Axonometrie

P*dorys p&ízemí

foto: Toma" Gregori(

foto: Toma" Gregori(
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Pohrani!ní obchod Gru"kovje
autor: Enota /  Dean Lah, Milan Tomac
klient: Regal GH
místo: Gru!kovje, Slovinsko
projekt: 2005
realizace: 2009
u"itná plocha: 550 m#
budget: 450.000 euro

Stejn$ jako v!echny ostatní bedny 
podél silnic na hrani%ních p&echodech 
vytvá&ejí specifické prost&edí, které se 
ne&ídí obvykl'mi prostory utvá&ejícími 
pravidly. Jde rovn$" o prost&edí, ve 
kterém je v!echno vytvo&eno tak, 
aby se pod&ídilo funkci, zatímco es-
tetika je neprávem zanedbávaná. 
Ka"dá stavba umíst$ná do takového 
prost&edí musí vy%nívat, aby byla sama 
rozpoznatelná. Obchod na hrani%ním 
p&echodu Gru!kovje le"í na stísn$ném 
pozemku mezi dv$ma cestami. Tvo&í 
jej nenáro%n' stavební program a je 
chápán jako jednoduch' objem, u 
n$ho" je s povrchy zacházeno dv$ma 
r(zn'mi zp(soby. St&echa a del!í stra-
ny jsou zabaleny do zlatého balicího 
papíru, zatímco dv$ zb'vající plochy 
jsou nálevkovit$ zformovány jako hlavní 
vstup a zásobování obchodu.

Sportovní hala Pod!etrtek
autor: Enota / Dean Lah, Milan Tomac
klient: Obecní ú&ad Pod%etrtek
místo: Zdravili!ka cesta, Pod%etrtek
projekt: 2007
realizace: 2010
u"itná plocha: 3570m#
celkové náklady: 3,6 mil. euro

M$stská sportovní hala se nachází na 
hlavní p&íjezdové cest$ do Pod%etrteku 
poblí" láze)ského st&ediska Terme 
Olimia. Hala je umíst$na p&ímo za 
p(vodním silni%ním náspem. Hlavní 
vstup je sm$&ován do silnici a p&ichází 
se k n$mu mezi dv$ma cestami na 
opa%n'ch koncích náspu. Kv(li sv'm 
rozm$r(m v'razn$ p&ekra%ujícím 
m$&ítko tradi%ních místních budov, 
není mo"né halu srovnávat s p(vodní 
okolní architekturou. Zdá se v!ak 
logické hledat podobnosti mezi v$t!ími 
láze)sk'mi soubory, zejména pak s 
objektem Termalija, kter' se nachází 
p&ímo p&es ulici. Mezi ob$ma stavbami 
vzniká specifick' dialog. Termalija 
na jedné stran$ p(sobí prázdn$, le-
hce, barevn$, hrav$, zatímco hala na 
druhé stran$ vystupuje spí!e vá"n$, 
t$"ce, monolitn$. A%koli je hala ur%ená 
p&edev!ím ke sportovním aktivitám, 
m("e b't rovn$" vyu"ívána ke kulturním 
akcím s v$t!ím po%tem náv!t$vník(.

Dynamická rozlámaná zlatá fasáda na hrani%ním p&echodu

*erven' nástupní terén do sportovní haly

Fasády

P(dorys p&ízemí

foto: Miran Kambi%

foto: Miran Kambi%
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Páte!ní vesnické domy 
autor: OFIS arhitekti
místo: Podpe!
projekt: 2006
realizace: 2008-10

Lubla" obklopuje #ada r$zn% velk&ch 
venkovsk&ch soubor$. Spole!n% s 
rozv%tven&m hlavním urbanistick&m 
jádrem vytvá#ejí m%sto. Jak se m%sto 
zevnit# rozr$stá, tak m%stské a ven-
kovské formace mezi sebou vzájemn% 
spl&vají. Nekontrolovan& rozvoj m%st 
m%l za následek, 'e historická ven-
kovská typologie pomalu ztratila sv$j 
vzor, charakter a kvalitu.
Vesnice Podpe! se pomalu stává typ-
ickou p#edm%stskou oblastí. A!koli je 
opklopena rozlehl&mi zelen&mi plocha 
s poli a divokou p#írodou, nemají místní 
stavení 'ádné kvality t%'ící z nov% vzni-
kajícího 'ivotního prost#edí.
Projekt je sou!ástí urbanistické studie 
na p#estavbu p#edm%stsk&ch oblastí 
na vn%j(ím okraji rychlostního ok-
ruhu Lublan%. Hlavní navrhovanou 
my(lenkou je zahu()ování vesnick&ch 
jader - tradi!ním rozv%tvujícím se vesn-
ick&m rozvr'ením úzk&ch podlouhl&ch 
budov #adících se podél cesty s okolní 
zelení. Vnit#ní cesta se chová jako páte#, 
osm pozemk$ s podéln&mi domy se 
v%tví jako 'ebra.
Tento druh pozemk$ s domy je zací-
len na mladé rodiny, které si nemohou 
dovolit 'ít v centru a hledají svou vlatní 
zahradu pomalu se ztrácející v okolní 
zeleni. Na druhou stranu p#iná(í do 
vesnické struktury nov& 'ivot.
Za celkovou sumu 180.000 euro vznikl 
t#ípokojov& d$m se zahradou a t#emi 
parkovi(ti. Jde o rozpo!et, kter& si 
mladé páry mohou dovolit vyp$j!it od 
banky za rozumn& úrok. Základní kon-
cept musel b&t proto zalo'en na eko-
nomick&ch, racionálních a flexibilních 
p#ínosech. Ka'dá bytová jednotka má 
dv% poschodí, ka'dé o velikosti 55 m*. 
V&stavba ka'dé jednotky je ukon!ena 
ve fázi bez dokon!en&ch podlah a 
za#izovacích prvk$ v koupelnách.
P#ízemí tvo#í centrální ob&vací pokoj 
a kuchyn% se spí'í. Obytná !ást má 
mo'nost p#i!lenit k sob% dal(í místnost 
jako je pokoj pro hosta nebo pracovna. 
Obytná  !ást se otevírá k vyv&(ené 
verand% a do malé zahrady.První 
nadzemní podla'í slou'ící jako klidová 
!ást tvo#í t#i lo'nice se dv%ma koupel-
nami a (atnou. Podél lo'nic je dlouhá 
terasa s pergolou. Navr'ená sedlová 
st#echa umo'"uje místo pro chodbu 
nebo sklad. Pou'it&mi materiály jsou 
mod#ínové d#evo, omítka a sklo.

Detail urbanistické struktury s v&hledem na kostel svaté Anny na vrcholku kopce

Obytn& soubor p#i pohledu od #eky

Situace

foto: Toma' Gregori!

foto: Toma' Gregori!

Typické p$dorysy rodinn&ch dom$
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Obytn! soubor Razgledi Perovo
autor: Dekleva Gregori! arhitekti
místo: Perovo, Kamnik
klient: SAVA IP d.o.o.
realizace: 2011
u"itná plocha: 1760 m#

Ve m$st$ Kamnik na úpatí Savinjsk%ch 
Alp v sou!asnosti vzniká &ada obyt-
n%ch resort' t$"ících z krásné p&írodní 
scenérie s v%hledem na druhou 
nejvy((í horu Slovinska. Obytn% sou-
bor od lubla)ského páru Dekleva 
Gregori! p&edstavuje poveden% p&íklad 
moderní zástavby, která rovn$" reaguje 
na charakter p'vodní zástavby. Auto&i 
se p&i koncipování nového areálu 
na ji"ním okraji m$sta pot%kali se 
dv$ma úkoly: p&edev(ím bylo d'le"ité 
vytvo&it pro budoucí obyvatele kvalit-
ní "ivotní prost&edí, ale také pokusit 
se nov$ zcelit vzhled osady Perovo, 
kterou dosud p&edstavovala r'znorodá 
sm$sice rodinného bydlení.
Jejich návrh p&edstavují pom$rn$ 
vysoké a jednodu(e koncipované ob-
jekty s následujícím architektonick%m 
uspo&ádáním: p&ízemí se chová jako 
podstavec, z n$ho" vy!nívají dv$ 
p&íkré pultové st&echy. Tento zp'sob 
horního zakon!ení oblo"eného d&evem 
a v%raznou mírou definuje celkov% 
v%raz obytného souboru utvá&eného 
dv$ma &adami dvojdomk', p&i!em" 
hustota horních pater je sní"ená z 
d'vodu lep(ího v%hledu na Kamnisko-
Savinjsk%ch Alp. P&es pom$rn$ hus-
tou zástavbu rodinn%ch dom' z'stalo 
d'le"ité zachování základního stupn$ 
soukromí v zahradách. D&ev$né zah-
radní terasy, které p&ímo sousedí s ob%-
vacím pokojem, jsou orientované tak, 
aby se obyvatelé dvojdomk' b$hem 
svého venkovního pobytu vzájemn$ 
neru(ili. 
P&esto"e na situaci domky vypadají 
tém$& identicky, dal(ím z klí!ov%ch 
prvk' návrhu byla variabilita dispozic, 
aby se p'dorysné schéma mohlo dle 
p&ání klienta zm$nit. V(echny nosné zdi 
jsou tak umíst$ny po obvodu, !ím" lze 
místnosti uvnit& v p&ízemí i horní pat&e 
libovoln$ upravovat.

V%hled ze st&e(ní terasy na okolní identické domy

Celkov% pohled na obytn% soubor Perovo

P'dorys p&ízemí

P'dorys 1.NP

foto: Miran Kambi!

foto: Miran Kambi!
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Sportovní centrum Stopi!e
autor: Jereb in Budja arhitekti
místo: Stopi!e 37, Stopi!e
klient: M"stsk# ú$ad Novo Mesto
sout"%: 2007
realizace: 2011
u%itná plocha: 2350 m&

Sportovní centrum le%í v malé obci 
Stopi!e jihov#chodn" od Novo Mes-
to, které je hlavním m"stem re-
gionu Dolenjska. St$ed obce dosud 
p$edstavovala jen 'kola s venkovním 
h$i't"m. V roce 2007 uspo$ádal 
m"stsk# ú$ad architektonickou sout"% 
na novou podobu sportovní haly, v ní% 
zvít"zila mladá lubla(ská dvojice Rok 
Jereb a Bla% Budja. Prvenství v sout"%i 
a získání zakázky jim tak umo%nilo 
opustit kancelá$ Ravnikar Potokar a 
zalo%it si vlastní architektonick# ateliér.
Projekt má nabídnout novou odpov") 
na otázky, jak by m"la vypadat sou!asná 
ve$ejná vybavenost na slovinském 
venkov". Objekt slou%í p$edev'ím jako 
krytá sportovní hala pro stávající základ-
ní 'kolu a sou!asn" v odpoledním !ase 
ho místní komunita vyu%ívá jako spor-
tovní centrum. Centrum se svojí archi-
tekturou sna%í hmotov", orientací ke 
sv"tov#m stranám i pou%itím materiál* 
reagovat na specifika zdej'ího prost$edí 
s mal#mi venkovsk#mi domy, kostelní 
v"%í a okolním zalesn"n#m kopcem. 
Obslu%né provozy sportovního cen-
tra, stejn" jako napojení na p*vodní 
'kolní budovu, jsou rozmíst"ny po 
obvodu stavby, která se sv#m tvarem 
p$izp*sobuje sva%ujícímu terénu. Tento 
lemující prstenec vyrovnává v#'kové 
nerovnosti a sou!asn" zakr#vá hlavní 
hmotu sportovní haly. Místnosti uvnit$ 
objektu jsou rozesety kolem hlavní 
sportovní haly. Propojující vstupy, 
chodby a pasá%e jsou navr%eny tak, aby 
byly co nejvíce otev$ené a prostupné. 
Okna mezi jednotliv#mi !ástmi centra 
umo%(ují náv't"vník*m pr*hledy skrze 
celou budovu. Krom" hlavního ji%ního 
vstupu se lze do objektu dostat je't" 
západním slu%ebním vchodem. Hlavní 
sportovní hala nabízí posezení pro 220 
divák*. 
Auto$i se p$i navrhování sportovního 
centra obrátili na místní tradice a ro-
zhodli se vyu%ít místní materiály, 
kter# nejlépe zapadají do vesnického 
prost$edí. Ke snadn"j'ímu za!len"ní na-
pomohlo rozsáhlé vyu%ití d$eva, pohle-
dového betonu a plechové st$echy. 
Fasády tvo$í kvalitní mod$ínové d$evo 
a okna jsou zasazená do hliníkov#ch 
rám*. V"t'ina podlah je z teracca a% na 
sportovi't", kde jsou parkety. 

Oto!né st"ny umo%(ují roz'í$ení a propojení vnit$ních prostor*

Pta!í pohled na sportovní halu, z ní% uprost$ed vyr*stá d$evem oblo%en# box

Podéln# $ez

P*dorys p$ízemí

foto:Bla% Budja

foto:Bla% Budja
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V!stavní a prodejní 
pavilon v jeskyni Postojná
autor: Studio Stratum
místo: Jamska cesta 30, Postojna
klient: Postojnska jama, d.d.
realizace: 2011
web: www.postojnska-jama.eu

Mezi nejv!t"í perly Dinárského krasu 
na západ! Slovinska jist! pat#í Posto-
jenská jeskyn!. Dvacetikilometrov$ 
podzemní labyrint, kter$ pat#í mezi 
nejv!t"í v zemi, b!hem sezóny p#iláká 
denn! a% 14000 turist&. Z toho d&vodu 
bylo t#eba zrekonstruovat p#esluhující 
zázemí pro náv"t!vníky. Sou'ástí 
nového v$stavního a prodejního pa-
vilonu v jeskyni Postojná je nyní také 
první podzemní po"tovní ú#ad na 
sv!t!. Úkolem pro architekta byla ob-
nova p&vodního pavilonu v koncertním 
sálu, u n!ho% se projevila jeho funk'ní 
i materiálová nevhodnost. Nov$ návrh 
nahradil nevhodn! umíst!né hy-
gienické zázemí pro náv"t!vníky ze 
zv$"ené platformy dovnit# dispozice a 
p#ímo jej propojil s novou biologickou 
'istírnou odpadních hmot. Cel$ ob-
jekt mohl vzniknout pouze na míst! 
z'ásti zbourané p&vodní stavby. Reg-
ulace pro v$stavbu uvnit# jeskyn! 
navíc vy%adovala vyu%ití anorganick-
$ch materiál&, které budou vyhovo-
vat jednoduchému p#evozu podzem-
ním vlakem na místo a umo%ní ru'ní 
montá% bez pot#eby slo%ité techniky. 
Celá stavba do nejmen"ích detail& vy-
hovuje p#ísn$m p#edpis&m na ochranu 
%ivotního prost#edí a má nejmen"ím 
mo%n$ dopad na zdej"í ekosystém. 
Koncept trvalé udr%itelnosti se promítl 
také do návrhu vytáp!ní, ventilace a 
první podzemní 'istírny odpadních vod 
ve Slovinsku.
V$stavní a obchodní pavilon je rozd!len 
do dvou 'ástí. Kompletn! prosklená 
'ást pavilonu s p#ístupy na 'ty#ech 
místech, kopíruje sv$m tvarem 
st!ny podzemní jeskyn!. Uspo#ádání 
hmoty odpovídá nejoptimáln!j"ímu 
nasm!rování proudu náv"t!vník& od 
vstupu i k v$chodu. Do renovované 
'ásti pavilonu bylo umíst!no nové hy-
gienické zázemí náv"t!vník& jeskyn! 
Postojna. Interiér v$stavního pavilonu 
slou%í jako univerzální prostor s inte-
grovan$mi otvory a zásuvkami v pod-
laze pro libovolnou instalaci exponát& 
a v$stavních panel&. V$stavní 'ást 
s prodejem suven$r& je kompletn! 
prosklená a slou%í jako dal"í roz"í#ení 
v$stavní sín!.

Sklen!né st!ny od podlahy ke stropu zaru'ují co neju%"í kontakt mezi interiérem a jasnyní

Prosklená hmota pavilonu se jako zá#iv$ 'erv line v temné jeskyni Postojná

P&dorys p#ízemí

P#í'n$ #ez

foto: Miran Kambi'

foto: Miran Kambi'
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Mate!ská "kola Ajda
autor: Arhitektura Jure Kotnik
místo: Javornik, Ravne na Koro!kem
realizace: 2011
u"itná plocha: 73 m#
web: www.vrtec-ravne.si

Ravne na Koro!kem je dvanáctitisícové 
m$sto na severu Slovinska, které se 
m%"e krom$ bohatého sportovního 
vy"ití a jedné z nejv$t!ích knihovnick-
&ch sbírek v zemi, pochlubit více ne" 
'ty(setletou tradicí ve v&rob$ oceli.
Mate(ská !kola Ajda, která se nachází 
na jednom z panelov&ch sídli!) z 80. 
let minulého století, nahradila do'asn& 
p(ístavek z roku 2009 od stejného au-
tora. Rychl& nár%st po'tu mal&ch d$tí 
ve m$st$ tehdy Jure Kotnik vy(e!il 
pou"itím t(í levn&ch ISO kontejner% 
p(ipojen&ch ke stávající !kolce. Konte-
jnerové (e!ení, které dokázalo b$hem 
jediného dne roz!í(it kapacitu o 'trnáct 
d$tí, se místním osv$d'ilo a místní 
ú(ad souhlasil s trval&m p(ipojením 
dal!ích t(inácti prefabrikovan&ch dílc%. 
Nová p(ístavba o celkové plo!e 73 
'tvere'ních metr% tak nabízí tém$( 
dvojnásobek po"adovan&ch ploch na 
d$tskou hernu. Kontejnery jsou pod 
spole'nou st(echou spojeny do jedi-
ného celku, p(i'em" prostory mezi 
jednotliv&mi kontejnery jsou vyu"ívány 
jako !atny, kryté terasy a vstupní hala. 
Stavba z kontejner% m$la tu v&hodu, "e 
po(izovací náklady byly podstatn$ ni"!í 
ne" u jin&ch nov$ vznikajících !kolek ve 
Slovinsku.
*kolku Ajda tvo(í t(i hrací místnosti, 
dv$ kryté terasy, dv$ um&várny, !atna 
a víceú'elová vstupní hala. Vnit(ní míst-
nosti nejsou pouze prostorn$j!í ne" 
ve stávající !kolce, ale rovn$" lépe 
osv$tlené. Dlouhé prosklené fasády 
umo"+ují d$tem lep!í kontakt s okol-
ní zahradou. Univerzální vstupní hala 
slou"í také p%vodní !kolce k po(ádání 
v&stav a divadelních p(edstavení, 
spole'nému 'tení i hraní. Na jednom 
z náro"í !kolky byla vybudována krytá 
terasa z t&kového d(eva, kde si mohou 
d$ti hrát na 'erstvém vzduchu b$hem 
celého roku i p(i nep(íznivém po'así. 
Podobn$ jako u do'asného p(ístavku 
je i zde sou'ástí návrhu tzv. ‘didak-
tická fasáda’ tvo(ená antracitov$ zbar-
ven&mi izola'ními panely, na nich" 
jsou rozlo"eny barevné magnetické 
pásky umo"+ující lehkou manipulaci k 
podpo(e d$tské p(edstavivosti. Fasáda 
tak napomáhá k lep!í motorice, pod-
poruje tvo(ivost a d$ti se mohou ka"d& 
den t$!it do !kolky, proto"e poka"dé 
vypadá trochu jinak.

Krytá celoro'n$ obyvatelná terasa s podlahou z t&kového d(eva

Nov& pavilon !kolky uprost(ed sídli!t$ z 80. let

,ezy

P%dorys p(ízemí

foto: Miran Kambi'

foto: Miran Kambi'
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Rodinn! d"m Suha
autor: Arhitektura d.o.o. 
místo: Suha, !kofja Loka
realizace: 2010-12
celkové náklady: 450.000 euro

Rodinn" d#m le$í ve vesnici Suha na 
okraji proslulého st%edov&kého m&sta 
!kofja Loka. D#m nahradil jedno k%ídlo 
b"valého statku s typick"m nádvo%ím. 
Místní p%edpisy p%edem ur'ily tvar sed-
lové st%echy i maximální rozm&ry, které 
(lo zastav&t po zbouraném objektu. In-
vestorem je syn vlastníka b"valé farmy, 
kter" má univerzitní vzd&lání a ryze 
m&stské pot%eby. D#m je umíst&n na 
jihozápadním svahu klesajícímu k %ece 
Sora s panoramatick"m v"hledem na 
st%edov&k" hrad nad m&stem !kofja 
Loka. Hmota domu je orientována 
kolmo k vrstevnicím. Suterén se svojí 
terasou otevírá k %ece, zatímco p%ízemí 
se prosklen"mi plochami obrací do 
b"valého hospodá%ského dvora a 
nejvy((í podla$í s lo$nicemi sm&%uje na 
v"chod. Pro p&(í i auto je p%ístup k domu 
z ji$ní strany. Zatímco auta jsou zavede-
na do suterénu, p&(í se po pohodlném 
vn&j(ím schodi(ti dostanou k hlavnímu 
vstupu v p%ízemí. Západní strana domu 
je zano%ena do travnatého svahu. D#m 
sv"m situováním dodr$uje kompozici 
p#vodní farmy s velk"m dvorem, kde 
se stále nachází majitelova usedlost 
a nové domy jeho d&tí. P%í'n" %ez se 
podobá písmenu Z: zatímco p%ízemí 
se kompletn& otevírá na západní stra-
nu, horní poschodí hledí v"chodním 
sm&rem. Prostorové rozd&lení domu 
je jednoduché a logické: v p%ízemí 
domu se nachází velká gará$, sklad, 
posilovna, kotelna a dílna. P%ízemí tvo%í 
dvanáct metr# dlouh" západn& orien-
tovan" obytn" prostor, k n&mu$ je ze 
severu p%ipojeno schodi(t&, toaleta 
a vstupní 'ást. V horním podla$í jsou 
na chodbu podél západní st&ny s pan-
oramatick"m oknem napojeny lo$nice 
s koupelnami. Chodba a lo$nice jsou 
mezi sebou odd&leny dlouhou (atní 
st&nou. Lo$nice rodi'#, která se m#$e 
chlubit nejlep(ím v"hledem na jih, se 
nachází na samém konci dlouhé chod-
by.

Obytná 'ást domu s v"hledem na v"chod do b"valého hospodá%ského dvora

Ji$ní fasáda domu s v"hledem do údolí

P#dorysy v(ech podla$í 

P%í'n" %ez

Marko Zoranovi'

Marko Zoranovi'
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7.   SWOT anal!za

7.1   Silné stránky
V historii nedostali Slovinci nic zadarmo. V prost#edí geopoliticky 
ovliv$ovaném ze v%ech stran se museli nau"it nepolevovat a jít soustavn& 
za sv'm cílem. Tuto zarputilost lze pova(ovat za kladnou do té míry, pokud 
je usm&r$ována zdrav'mi pochybnostmi. 
Slovinsko t&(ilo v'hody ze spojenectví v jugoslávské federaci, která nebyla 
natolik v podru"í Sov&tského svazu a mohla udr(ovat styk se zahrani"ím 
a to nejen po ekonomické stránce, ale také se západními odborníky 
v r)zn'ch oborech. P#ed zb'vající zem&mi rozpadlé Jugoslávie si získalo 
díky v"asnému vystoupení z federace a ukon"ení vále"ného konfliktu, 
kter' jinak neblaze postihl zbytek Balkánu. 
Ji( na p#íkladu vícejazy"n'ch domácností, v nich( vyr)stali Maks Fabiani "i 
Boris Podrecca lze vylí"it dobrou znalost cizích jazyk). Slovinci si uv&domují, 
(e malá zem& si ve styku s okolím nevysta"í pouze s jednou #e"í a ovládání 
více jazyk) je nutnost. Silné sebev&domí podlo(ené jazykov'mi znalostmi 
pak slovinsk'm architekt)m usnad$uje ú"ast v zahrani"ních sout&(ích, kde 
poslední dobou sklízí úsp&chy. V'hodou malé zem& je, (e se v ní lze rychle 
zorientovat, snadno pokr't a mít aktuální p#ehled o celkovém d&ní.
Dal%í pozitivní vlastností je otev#enost, co( se projevuje v p#ísunu 
zahrani"ních investor), ale také, (e neuzavírají p#ed zahrani"ními 
architekty. Po#ádáním mezinárodních sout&(í se zvy%uje celková kvalita, 
nutí místní ateliéry neustále se zlep%ovat a neusnout na vav#ínech.

7.2   Slabé stránky
To, co bylo v p#edchozím bodu zmi$ováno jako v'hoda, lze z druhé 
strany pova(ovat za slabinu. P#íli% malá zem&, jakou je Slovinsko, m)(e b't 
v dne%ní dob& jen velmi málo sob&sta"ná a t&(ko se jí vzdoruje vn&j%ím 
vliv)m. Mal' trh a svázaná architektonická scéna zárove$ p#íli% nepodpo-
ruje konkuren"ní prost#edí a brání ke vzniku alternativ a dal%ích proud). 
Úzk' okruh architekt) zp)sobuje, (e v%ichni se hned o v%em dozví.
P#íli%né sebev&domí m)(e zp)sobovat, (e se ateliéry nekriticky chlubí i 
podpr)m&rnou produkcí. V'sledky prezentované v ro"enkách "eského 
nakladatelství Prostor "astokrát slovinskou produkci p#ekonávají, ale 
nedávají o sob& dostate"n& v&d&t. 

7.3   P!íle"itosti
Slovin%tí architekti nabízené p#íle(itosti v&t%inou vyu(ívají. Velmi dob#e 
si uv&domují konkurenci, která na trhu panuje a díky spolupráci a* u( 
na domácí nebo zahrani"ní scén& se jim da#í podávat na tak malou zemi 
nevídan' v'kon. A* se podíváme na Sixpack sdru(ující ateliéry se zcela 
odli%n'mi zku%enostmi, zp)sobem navrhování i v'sledn'mi realizacemi. 



Petr !mídek | Sou"asná slovinská architektura

151

Po"etní p#evahy vyu$ili p#i prosazování slovinsk%ch zájm& v zahrani"í. 
Potenciál sp#ízn'n%ch a etablovan%ch architekt& v zahrani"ní efektivn' 
vyu$ívají k v%stavním nebo edukativním "innostem.

7.4   Hrozby 
Na #ad' p#íklad& historick%ch staveb se lze p#esv'd"it, s jakou rychlostí 
místní architekti reagují na d'ní na zahrani"ních scénách a odtud p#ejímají 
moderní trendy do své tvorby. Za kladn% lze pova$ovat p#ínos víde(ské 
secese Maksem Fabiani, naopak nekritické p#evzetí my)lenek funkcio-
nalismu Ivanem Vurnikem na konci 20. let stálo za poh#bením my)lenky 
na zalo$ení vlastního národního slohu a hledáním vlastní identity, co$ 
zárove( zp&sobilo mezigenera"ní jisk#ení nejen na akademické p&d', 
ale také na poli architektonick%ch realizací. Stejn% problém pak nas-
tal po"átkem 90. let, kdy se slovin)tí architekti pokou)eli za ka$dou 
cenu a co nejrychleji dostat na úrove( západoevropské produkce, která 
v)ak neza$ila úpadek zp&soben% komunistickou periodou. Se vznikem 
samostatného slovinského státu se musela zrodit také nová gener-
ace pou"en%ch klient& a zru"n%ch #emeslník&, co$ mohli sami archi-
tekti jen t'$ko ovlivnit. Na #ad' historick%ch p#íklad& lze dohledat, jak 
podobná povrchní architektura zastarává a t'$ko se pak  t'chto módních 
v%st#elk& zbavuje. Dal)í hrozbou se ztráta tvá#e slovinské architektury. 
To, co je z velké "ásti prezentováno v zahrani"ních médiích, by také 
mohlo vzniknout kdekoliv jinde v Evrop'. Sou"asné stavby um' reagují 
na místo a pot#eby, ale trpí neduhem univerzálního slohu, p#esto$e jsme se 
v historii mohli p#esv'd"it, $e slovin)tí architekti um'li p#ijít s vlastním 
jazykem. Nejde o to, vytvá#et za ka$dou cenu jasn' odli)iteln% rukopis, 
po vzoru hv'zd sv'tové architektury, ale reflektovat vlastní historii a vycházet 
z ducha místa. Za vzor by mohla nejen slovinsk%m architekt&m poslou$it 
soudobá tvorba ve )v%carském kantonu Graubünden, kde je v sou"asn%ch 
realizacích stále cítit duch engandinsk%ch dom&, co$ t#eba reflektovali 
v 70. letech Edvard Ravnikar v Kranji nebo jeho syn Vojteh Ravnikar se 
skupinou Kras na v%chod' zem'. Evropa je obecn' velmi diverzifikovaná. 
Nep#ekvapují p'timilionové zem', které hrají v globálním m'#ítku v%z-
namnou roli. V p#ípad' Slovinska se v)ak jedná o jednu z nejmen)ích 
evropsk%ch zemí a o silné pozici nem&$e b%t #e". O tuto oblast se v histo-
rii neustále p#etahovaly sousedící mocnosti. V devatenáctém století exis-
tovaly tendence k p#echodu na chorvatsk% jazyk. B'hem 2. sv'tové války 
za$ila násilnosti ze strany Itálie i N'mecka a p#i rozpadu jugoslávské fede-
race od sv%ch b%val%ch partnersk%ch zemí. S uvoln'ním geografick%ch a 
ekonomick%ch hranic zemí hrozí rozprodaní zahrani"ním investor&m. Ji$ 
od po"átku 90. let lze spat#ovat masivní p#ísun rakousk%ch financí násle-
dovan% dal)ími zem'mi. Tyto finance na jedné stran' pomáhá v enormním 
rozvoji, ale i naopak zap#í"i(ují ztrátu svobody pot#ebné ke kvalitní tvorb'.
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8.   Záv!ry, v"sledky #e$ení, p#ínos pro praxi

8.1 Shrnutí 
O slovinském úsp#chu se u nás nehovo$í ji% pouze v odborn&ch kruzích. Dis-
kuze, které nemohly minout ani architektonickou profesi, se v'ak v#t'inou 
zakládaly na povrchním zprost$edkování na dálku. Tato dizerta"ní práce si 
kladla za úkol podat zprávu p$ímo z místa. Nezatí%en&m pohledem se zma-
povala kontinuita panující ve slovinské architektu$e ji% od Fabianiho "as(. 
Poda$ilo se tak dolo%it, %e se za sou"asn&m úsp#chem skr&vají dlouhé roky 
kultivace spole"nosti, udr%ování zahrani"ních vztah( a osvícená politika. 
Kvalitní architektura p$edstavuje v celoro"ní produkci ka%dého státu mi-
noritní podíl, p$esto v p$ípadu tak malé zem# a svázaného okruhu architek-
tonické elity, se da$í jak vzniku $ady nadpr(m#rn&ch realizací, tak i následná 
informovanost o t#chto po"inech. Slovinsko by se tak dalo p$irovnat k malé 
rodinné firm#, která t#%í ze své flexibility a trpí neduhy z nedostatku zdravé 
sout#%ivosti více názorov&ch proud(. Zárove) poukazuje, %e za sou"asnou 
pozicí Slovinska v evropském kontextu je dlouhodobá a usilovná snaha 
o evropskou integraci a uznání západu, co% by mohl b&t recept i pro úsp#ch 
na'í scény, aby se v&razn#j'í prosadila v evropském pov#domí.

8.2   P!ínos práce
V&sledná práce, která zaznamenává, shrnuje a vyhodnocuje, by m#la 
poslou%it p$edev'ím dal'ím koleg(m, kte$í budou mít zájem zab&vat se do 
hloubky sou"asnou o slovinskou architektonickou scénu. Krom# spolehlivé-
ho a detailního pr(vodce po stovce vybran&ch realizací z uplynulého století 
práce p$ichází také s v&kladem propojujícím slovinské d#jiny do jednoho 
kontinuálního p$íb#hu. Dizerta"ní práce p$edkládá v&voj, souvzta%nosti 
a historické paralely, které usnad)ují pochopení dne'ní architektonické 
tvorby. Jedná se o první ucelen& v&klad moderní slovinské architektury 
"eskému publiku, p$ichází s v *eské republice doposud neznám&mi jmény 
autor( i jejich realizace. V&sledná práce nep$edkládá univerzální recept 
na prosazení se ve st$edoevropském regionu, ale mo%nost vzít si ponau"ení 
z úsp#'ného p$íkladu a obohatit se zku'enostmi z jiné kultury, která je nám 
p$esto tak blízká, zcela jist# napom(%e k reflexi a zamy'lení na vlastní tvor-
bou $adu "esk&ch architekt(.

8.3   V"znam pro praxi
Hlavním cílem práce bylo p$inést 'ir'í pov#domí o sou"asné architektonické 
tvorb# a ne tak, jak byla "eskému publiku p$edkládána aktuálními autory 
a na nejzá$iv#j'ích realizacích. Práce zbavuje tématiku závoje mediální 
dokonalosti. K dizerta"ní práci jsem nashromá%dil co nejv#t'í mno%ství 
informací k $e'enému tématu, které se od roku 2006 pr(b#%n# objevu-
jí na internetov&ch stránkách archiweb.cz slou%ících dal'ím p$ípadn&m 
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zájemc#m s touhou vycestovat a p$esv%d"it se na vlastní o"i, co& dokládá 
$ada ji& konan'ch odborn'ch exkurzí "erpajících práv% z m'ch zdroj#. Krom% 
student# a akademik# se v'sledky práce dostávají mezi "eské architekty, 
kte$í se tak p$ímo a v celé (í$i dozvídají informace o tam%j(í scén%. 

8.4   Záv!r
Zatímco se dnes nad osudem spole"né m%ny Euro vzná(í sousta otazník#, 
je(t% více ekonom# varuje na nad jeho p$ijetím a &iví debaty o ztrát% národ-
ní identity, se Slovinci postavili "elem a zp#sobem sob% (mal'm zemím) 
vlastní. Nejen&e p$evzali v'hody plynoucí ze zavedení Eura, tak si dokázali 
podr&et vlastní identitu a historick'. Na po"átku roku 2007, kdy Slovinsko 
p$e(lo z tolar# na evropskou m%nu, se na rubové stran% deseticentové 
mince objevil nerealizovan' návrh slovinského parlamentu od Jo&e Ple"nika 
z pozdních 40. let. Ple"nikova tvorba se na slovinsk'ch bankovkách neob-
jevila prvn%. Ji& d$íve zdobil jeho portrét spole"n% s projektem Národní a 
univerzitní knihovny p%ti set tolarovou bankovku. I v p$ípad% evropského 
platidla se Slovinc#m poda$ilo udr&et vlastní identitu a nechat o&ít nikdy 
nerealizovan' Ple"nik#v vrcholn' projekt, kter' m%l b't sídlem slovin-
ské vlády. To by mohlo b't pou"ením pro "eskou architekturu: nebát se 
nov'ch v%cí, ale nezapomínat p$itom na vlastní historii, z#stat otev$en' a 
uv%domovat si, &e velikost národa lze pom%$ovat i jinak ne& po"tem obyva-
tel nebo rozlohou.

Rubová strana slovinské deseticen-
tové euromince znázor)uje druhou 
verzi Ple"nikova nerealizovaného 
návrhu Slovinského parlamentu 
(té& Slovinská Akropole "i Katerdála 
Svobody) z pozdních 40. let minulého 
století.



ARNAUTOVI! Ilija (*1924 Ni!, Srbsko – †23.1.2009 Lubla")
Narodil se v srbském m#st# Ni!. V období 1945-48 studoval architekturu na Vysokém u$ení tech-
nickém v Praze a následn# studium architektury 1948-53 na univerzit# v Lublani. Diplomoval u 
prof. E.Ravnikara. V#t!inu profesního %ivota strávil Lublani a jeho tvorbu lze najít po celé Jugo-
slávií a v Al%írsku. Ovzdu!í vrcholného socialismu mu p&esto umo%nilo vytvá&et budovy, jejich 
podstata vycházela z promy!len'ch konstruk$ních princip( a uvá%eného vyu%ití materiál(. V jeho 
panelov'ch domech 60. - 80.let dodnes %ije 57000 Slovinc(.

BENDA Rok (*1974 Kranj)
Vystudoval architekturu v roce 2000 u prof. M. Bon$a na univerzit# v Lublani. Od promoce pracuje 
jako samostatn' architekt. Mezi jeho nejznám#j!í projekty pat&í lékárna v Menge! (2003), rekon-
strukce márnice  (2004) a h&bitova v Menge! (2007), ekonomická !kola v Murske Sobote (2007) 
a tr%nice v Mariboru (2008).

BEVK Matija (*1972 Lubla")
V roce 1999 vystudoval architekturu u prof. J.Ko%elje na univerzit# v Lublani. Od roku 1997 vede s 
V.Perovi) spole$n' ateliér Bevk Perovi) arhitekti. Za svoji tvorbu získal !estkrát Ple$nikovu cenu, 
dvakrát Piranesiho cenu a zvlá!tní uznání Mies van der Rohe Award 2007.

BITENC Anton (*6.1.1920 *entvid pri Ljubljani – †14.6.1977 Lubla")
Vystudoval v roce 1947 architekturu u prof. J.Ple$nika na univerzit# v Lublani a posléze se stal na 
!kole jeho posledním asistentem. Od roku 1967 vyu$oval na Fakult# architektury kreslení zprvu 
jako odborn' asistent a pozd#ji jako profesor. Mezi jeho nejv'znamn#j!í realizace pat&í památník 
národního osvobozeneckého boje, kter' Bitenc odvozoval z Ple$nikov'ch motiv(. Za rekonstruk-
ci kostela Narození Panny Marie získal v roce 1973 Ple$nikovu cenu. V letech 1969-75 b#hem 
v'stavby Ravnikarova nám#stí republiky se podílel na obnov# vor!ilského klá!tera, na jeho% zah-
radách nám#stí vznikalo. Krom# revitalizace a rekonstrukce star'ch kostel( navrhl také celou &adu 
nov'ch kostel( (Dra%go!e, Idrija, Koseze v Ljubljani, Poljane) a p&evzal tak po Ple$nikovi %ezlo v 
navrhování sakrálních budov ve Slovinsku.

BLENKU" Matej (*1971 Lubla")
V letech 1997-98 byl v redak$ní rad# $asopisu List. V roce 1998 vystudoval architekturu u prof. 
M.Bon$a na univerzit# v Lublani. V letech 1998-2002 získal stipendium pro mladé badatele a 
p(sobil na Fakult# architektury v Lublani. V roce 1999 obhájil magisterskou práci na technické 
univerzit# v Helsinkách. Od 2000 se p&ipojil do architektonické kancelá&e A.Biro. V roce 2003 
obhájil doktorskou práci na Fakult# architektuy v Lublani. V roce 2003 získal +upan$i$ovu cenu za 
administrativní budovu *martinka v Lublani a v roce 2007 získal Ple$nikovu cenu za p&ístavbu ke 
knihovn# v Grosuplje.

BON#A Milo$ (*29.5.1932 Lubla" –  †24.7.2006 Lubla")
Po absolvování st&ední !koly v Lublani roku 1950 vystudoval Fakultu architekturu v roce 1958 u 
prof. E.Ravnikara na univerzit# v Lublani. Svoje pracovní dovednosti si vylep!il b#hem praxe ve 
*védsku a v roce 1979 doktorát získal na Fakult# architektury ve Skopje. Od roku 1960 pracoval 
na Fakult# architektury v Lublani nejprve jako odborn' asistent E.Ravnikara, od roku 1980 byl do-
centem a od 1985 &ádn' profesor, kde p(sobil a% do své smrti. Spole$n# s E.Ravnikarem pracoval 
jako spole$ník na projektu nám#stí Revoluce (dnes nám#stí Republiky, 1960-73) v Lublani. Bon$a 
pat&il po boku S.Severa, S.Kristla, M.Miheli$e a O.Jugovce mezi první povále$nou generaci Ravni-
karov'ch %ák(. P&esto%e velkou $ást svého %ivota zasv#til pedagogické práci, tak sta$il vytvo&it 
&adu ocen#n'ch staveb. V roce 1987 získal Pre!erenovu cenu za celo%ivotní dílo a 1994 Zlatou 
medaili univerzity v Lublani. V roce 2002 vydal p&ední slovinsk' historik Stane Bernik souhrnn' 
katalog s názvem ‘Arhitektura Milo!e Bon$e’.
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BRATE Toma! (*1963 Novo Mesto – †16.10.2008 Lubla!)
Vystudoval architekturu v roce 1987 na univerzit" v Lublani. Následn" pokra#oval v postgraduál-
ním studiu, publikoval odborné #lánky pro Oris, Hi$e, AB a Piranesi. V letech 1988-98 spolupra-
coval s televizní stanicí TV Slovenia na po%adech o architektu%e Studio City a Osmi dan. V roce 
1991 se podílel na expozici slovinského pavilonu na benátském bienále a v roce 1996 putovní 
v&stavy Slovinsko: 9 architekt' (Madrid, Barcelona,Záh%eb,...). Byl spoluzakladatelem #asopisu 
pro st%edoevropskou architekturu Piranesi, kde p'sobil jako redaktor do roku 1998. V roce 2006 
pomáhal ateliéru Sadar Vuga s expozicí Formula New Ljubljana, která reprezentovala Slovinsko na 
10. bienále v Benátkách. V letech 1998-2001 byl poradce ministra kultury a od roku 2002 poradce 
na Ministerstvu kultury. Od roku 2003 byl zam"stnán na lubla!ském magistrátu (v odboru kultury, 
následn" hospodá%ství a dopravy).

BUDJA Bla! (*Slovinsko)
Diplomoval v roce 2000 na Fakult" architektury univerzity v Lublani a za#al pracovat v ateliéru 
Ravnikar Potokar. Od roku 2007 provozuje s R.Jereb vlastní ateliér Jereb in Budja arhitekti. Krom" 
architektury a urbanizmu se v"nuje také architektonické fotografii.

"EFERIN Petra (*1969 Slovinsko)
Vystudovala Fakultu architektury na univerzit" v Lublani, získala magistersk& titul na Fakult" ar-
chitektury v Helsinkách, kde pokra#ovala v doktorském studiu na Fakult" humanistick&ch studií s 
tezemi „Constructing a Legend: The International Exhibitions of Finnish Architecture 1957-1967“. 
Je autorkou %ady #lánk' o moderní architektu%e a kriti#kou sou#asné architektury.

"ELIK Matev! (*1971 Slovinsko)
V roce 1998 vystudoval architekturu na lubla!ské univerzit". V letech 1997-2004 pracoval v 
lubla!ské kancelá%i Ravnikar Potokar. Sou#asn" v$ak v letech 1999-2010 provozoval vlastní ateliér 
mcArhitekt, kter& za deset let své existence vytvo%il p%es t%icet projekt'. V b%eznu 2003 zalo(il 
kulturní projekt TrajekT, kter& v roce 2004 získal Ple#nikovu cenu za d'le(it& p%ínos ve v&voji 
slovinské architektu%e. Jeho odborné #lánky otiskují chorvatsk& Oris, slovensk& Arch nebo japon-
sk& A+U. V letech 2002-04 byl #lenem územního plánování m"sta Bled. V srpnu 2010 byl zvolen 
%editelem MAO (Muzea architektury a designu) v Lublani.

"ERNIGOJ Andrej (*1948 Maribor)
Narodil se v Mariboru do architektonické rodiny. V roce 1968 vystudoval architekturu u prof. 
E.Ravnikara na univerzit" v Lublani. V roce 1973 p'sobil jako asistent prof. E.Ravnikara (Urbanis-
mus a ve%ejné stavby) a v roce 1974 jako asistent prof. M.Mu$i#e (D"jiny architektury) následn" 
se ú#astnil Urban Inovace Group v Los Angeles (CH.Moore, F.Gehry, C.Pelli,..). V roce 1978 mag-
istersk& titul na UCLA v Los Angeles, získal Fulbrightovo stipendium k dal$ímu studium. V roce 
1981 p'sobil jako asistent prof.Kamnitz na UCLA v Los Angeles. V roce 1982 pracoval v lond&n-
ské kancelá%i Mellvin Praxe & Partners. V letech 1985-92 pracoval jako samostatn& architekt. Od 
roku 1992 vede v Lublani ateliér Genius Loci.

"ERNIGOJ Jaroslav (*1.6.1905 Bovec – †10.1989 Maribor)
Star$í bratr architekta Milana )ernigoje. Vystudoval architekturu v roce 1929 u prof. J.Ple#nika 
na Technické fakult" v Lublani. Na po#átku 30. let minulého století zalo(il spole#n" s A.Devem 
ateliér, jeho( tvorba p%edstavoval základ moderní architektury v Mariboru. Na p%íklady spo%itelny 
Drava (1931) je patrn& odklon od svého u#itele sm"rem k funkcionalismu. V roce 1935 se podílel 
na stavb" m"stského ú%adu a v roce 1938 vytvo%il regula#ní plán Mariboru a n"kolika dal$ích 
m"st. Po druhé sv"tové válce se v"noval rekonstrukcím sakrálních památek, vytvá%el grafick& 
design a v"noval se (urnalistice.
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!ERNIGOJ Milan (*9.3.1912 Tolmin – †4.4.1978 Maribor)
Mlad!í bratr architekta Jaroslava "ernigoje. Vystudoval architekturu v roce 1934 u prof. J.Ple#nika 
na Technické fakult$ v Lublani. Jako samostatn% architekt tvo&il v 50. letech minulého století v 
Mariboru a jeho okolí ('elezni#ní stanice, hotel Slavija a sídlo d&evozpracující firmy v Limbu!).

!ERPES Ilka (*2.4.1957 Maribor)
Po vystudování gymnázia v Mariboru s vyznamenáním promovala v roce 1982 u prof. J.Ko'elje 
na Fakult$ architektury univerzity v Lublani. Poté pracovala jako odborn% asistent pod dohledem 
P.Gabijel#i#a a J.Ko'elje. V letech 1984-2000 pracovala na Slovinském urbanistickém institutu. 
Podílela na p&íprav$ dlouhodobého plánu rozvoje Lublan$. Na dv$ volební období p(sobila a' do 
roku 1992 jako p&edsedkyn$ Svazu architekt(. V letech 1990-92 byla #lenkou #etného v%boru 
Mezinárodního architektonického seminá&e v Piranu. Od roku 1992 p(sobí na Fakult$ geodézie a 
pozd$ji na Fakult$ architektury univerzity v Lublani.

CIMOLINI Mika (*31.7.1971 Lubla)) 
Vystudovala architekturu na lubla)ské univerzit$, kde pozd$ji p(sobila jak odborná asistentka. 
Byla um$leckou zpravodajkou slovinské národní televize (TV Slovenia) a v roce 2001 promovala 
na amsterodamském Berlage Institute s v%zkumnou prací “Whatever You Want“ soust&e*ující se 
na implementaci produktového designu a marketingov%ch strategií do architektonick%ch struktur. 
V roce 2004 zalo'ila v Lublani spole#n$ s I.Kebel vlastní ateliér Elastik. +ije v Lublani, je hostující 
profesorkou na Berlage Institute, mezinárodn$ publikuje &ady #lánk( a produkovala n$kolik krát-
k%ch dokumentárních film( z oblasti médií a designu. 

COSTAPERARIA Josip (*1876 Krapje pri Novski, Chorvatsko – †1951 Lubla))
Po absolutoriu na záh&ebském gymnáziu ode!el do Vídn$, kde nejprve studoval architekturu na 
Technické univerzit$ ve Vídni a pak v akademickém roce 1899/1900 na Akademii v%tvarn%ch um$ní 
u prof. O.Wagnera. Studium nedokon#il, ale je!t$ v roce 1927 absolvoval na víde)ské Akademii 
jeden rok prof. C.Holzmeistera. Do rozpadu Rakouska-Uherska 'il v Terstu spole#n$ se slovinskou 
koncertní p$vkyní Mira Dev, s ní' se pozd$ji o'enil. Nejprve spolupracoval s architektem Maksem 
Fabianim, kdy vedl stavbu slovinského národního domu v Terstu a obchodního domu v Gorici. 
Pozd$ji spolupracoval se sdru'ením benátsk%ch in'en%r( a designer( v Terstu, ale také sám real-
izoval n$kolik men!ích projekt( jako st&ední chlapeckou !kolu v Postojne (1907-09), !koly Cyrila a 
Metod$je a +ivnostenské banky v Terstu. B$hem Království SHS po první sv$tové válce p(sobil 
p&edev!ím v Lublani, kde navrhl Palác Lubla) (1923-25), d(m ,uklje (1928), vilu Dular (1930-32) a 
p&edev!ím bytov% d(m Vrta#a (1931-33), kterému se p&ezdívá ‘!achovnice’ a je prvním moderni-
stickou bytovkou ve Slovinsku. Pat&il do skupiny oponující Ple#nikovi. Po druhé sv$tové válce byl 
obvin$n ú#asti na Fiera di Lubiana b$hem italské okupace, ale pozd$ji byl osvobozen. Pracoval 
na rekonstrukci a nové v%stavb$ Lublan$, p&i#em' nejv%znamn$j!í je nástavba Justi#ního paláce 
(1949-53). Zem&el osamocen a v zapomn$ní. A' p(l století po jeho smrti p&ipravil Bogo +upan#i# 
Costaperariovy v%stavu, kterou doprovodil katalogem jeho projekt(.

DEKLEVA Aljo"a (*1972 Postojna)
V letech 1996-98 pracoval pro lubla)skou kancelá& Sadar Vuga Arhitekti. V roce 1998 vystudoval 
architekturu u prof. V.Ravnikara na univerzit$ v Lublani. V letech 1998-2003 zalo'il spole#n$ s 
D.Lah a M.Tomac architektonickou kancelá& Enota. V roce 2001 vystudoval u P.Schumachera a 
Ch.Highta na AA v Lond%n$, kde následn$ zalo'il mezinárodní architektonickou sí- RAMTV. Od 
2003 vede v Lublani spole#n$ s T.Gregori. vlastní architektonickou kancelá&. V roce 2003 získal 
Ple#nikovu studentskou cenu za nejlep!í magistersk% projekt. V roce 2004 se spole#n$ s p$ti 
dal!ími mlad%mi kancelá&emi zú#astnil v%stavy Sixpack. V roce 2004 získal Ple#nikovu cenu za 
kulturní p&ínos s projektem Trajekt.org

DE#MAN Miha (*1956 Gornji Grad) 
Vystudoval architekturu u prof. M.Mu!i#e na univerzit$ v Lublani a v postgraduálním studiu 
pokra#oval na IUAV v Benátkách. Od roku 1982 p(sobí jako samostatn% architekt a je #lenem 
DESSA. Byl #lenem redak#ní rady kni'ní série Krt. Která v roce 1988 získala Ple#nikovu cenu v 
oblasti teorie architektury. Od roku 1986 je #lenem redak#ní rady #asopisu AB a od roku 1995 
jeho !éfredaktor. Je autorem více ne' 150 odborn%ch #lánk(. V letech 2003-06 byl prezidentem 
DAL (Lubla)ská arch. spole#nost) a od roku 2006 p&edsedou Ple#nikovy správní nadace. Za 
svoje realizace získal v roce 1990 #estné uznání Piranesi a v roce 2004 Ple#nikovu cenu. Od 
roku 2004 vede v Lublani spole#n$ s K.De!man ateliér Dans arhitekti.
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DE!MAN PIRKMAJER Katarina (*1957 Lubla!)
Vystudovala architekturu u prof. M.Mu"i#e na univerzit$ v Lublani a poté pokra#ovala v post-
graduálním studiu na IUAV v Benátkách. Od roku 1982 p%sobí jako samostatná architekta a #lenka 
DESSA. Za svoje realizace získala v roce 1990 #estné uznání Piranesi a v roce 2004 Ple#nikovu 
cenu. Od roku 2004 vede v Lublani spole#n$ s M.De"man ateliér Dans arhitekti.

DODD Nicholas (*1968 Shrewsbury, Anglie)
V roce 1990 získal bakalá&sk' titul z architektury na LeicesterSchool of Architecture. V roce 1993 
získal stipendium NUFFIC nizozemského ministerstva kultury. V roce 1994 získal magistersk' 
titul na Berlage Institute v Amsterdamu. Od roku 1998 p%sobí v lond'nském ateliéru Bennetts 
Associates. 

FABIANI Maks (*29.4.1865 Kobdilj u (tanjelu - †18.8.1962 Gorica, Itálie)
Narodil se jako jedenácté ze #trnácti d$tí v notá&ské rodin$ ve vesnici Kobdilj v regionu Kras. 
Vyr%stal v kosmopolitním prost&edí, kde se mluvilo italsky, slovinsky a n$mecky. Po studiích na 
n$meckém reálném gymnáziu v Lublani ode"el do Vídn$, kde v letech 1883-89 studoval u prof. 
K.Königa na Vysoké technické "kole. Po úsp$"ném zakon#ení získal cestovní stipendium, které 
mu umo)nil pob'vat t&i roky (1892-94) v *ecku, Itálii, N$mecku, Francii, Belgii a Anglii. Po návratu 
z cest pracoval na pozvání prof. O.Wagnera dva roky (1894-96) v jeho víde!ském ateliéru. Po této 
praxi se stal v roce 1896 asistentem u prof. K.Koniga na víde!ské Technické vysoké "kole, kde se 
v roce 1902 stal jedním z prvních absolvent% tam$j"ího doktorského studia. V období 1896-1917 
p%sobil ve Vídni jako samostatn' architekt. Jedním z jeho v$t"ích projekt% byl urbanistick' pro-
jekt p&estavby Lublan$ t$)ce poni#ené zem$t&esením v roce 1895. V sout$)i porazil historizující 
návrh C.Site. M$stská rada jmenovala Fabianiho hlavním m$stsk'm architektem a za podpory 
tehdej"ího starosty I.Hribara realizoval v Lublani &adu v'znamn'ch budova. Blízk' vztah ke stran$ 
slovinsk'ch nacionalist% mu otev&el cestu k Národním dom% v dne"ní italské Gorici (1903) a 
Terstu (1904). V období 1910-17 p%sobil jako profesor ornamentalistiky a interiérového dekoru na 
víde!ské technice, kde vychoval celou generaci rakousk'ch architekt% J.Frank, O.Strnad, O.Wlach 
a dal"í.  V letech 1915-18 absolvoval vojenskou slu)bu a po skon#ení první sv$tové války byl ve-
doucím kancelá&e na obnovu Gorice (1917-22). Jeho urbanistické zásady spojené s modernis-
tick'mi metodami jsou nejlépe patrné na projektech Lublan$ a území Gorice, kde stanovil zásady 
budoucího rozvoje pro 80 vesnic poni#en'ch b$hem 1. sv$tové války. V roce 1919 ho I.Vurnik, 
jeden z jeho víde!sk'ch )ák%, neúsp$"n$ zval do Lublan$ vyu#ovat architekturu na nov$ zalo)ené 
univerzit$. Fabiani odmítl a p&est$hoval svoji architektonickou praxi do Gorice, kde setrval a) do 
konce )ivota. V letech 1924-27 vyu#oval na gymnáziu v Gorici d$jiny um$ní. Na konci roku 1935 
byl zvolen za národní fa"istickou stranu starostou v rodném Kobdilj, kde setrval po celou druhou 
sv$tovou válku. Spole#n$ s C.M.Kochem p&inesl do Lublan$ víde!skou secesi do Lublan$, kde 
mezi jeho nejznám$j"í realizace pat&í palác Mladika (1896), Hribar%v d%m (1903) a p&estavba 
Pre"erenova nám$stí s pomníkem (1905).

FILIPI" Polona  (*16.8.1972 (empeter pri Gorici)
V roce 1999 vystudovala architekturu u prof. J.Ko)elje na univerzit$ v Lublani. Po n$kolika letech 
stráven'ch v ateliéru J.Kobe a pozd$j"í spolupráci s M.Gu)i# se rozhodla v roce 2003 pokra#ovat v 
magisterském studiu na Berlage Institute v Rotterdamu. V roce 2003 zalo)ila s Peterem (enkem 
vlastní praxi Studio Stratum. Od roku 2006 spolupracuje s J.Ko)eljem na kated&e urbanismu, kde 
se podílí se na po&ádání mezinárodních workshop% a seminá&%. Její realizace i v$decké práce byly 
publikovány v &ad$ zahrani#ních titul%.

FLORIJAN"I" Milo# (*1955 Lubla!)
V roce 1980 vystudoval architekturu u prof. M.Bon#a na univerzit$ v Lublani. V letech 1981-93 
p%sobil u prof. M.Bon#a jako asistent. V letech 1989-91 zalo)il #asopis a vedl #asopis List. V 
roce 1993 získal docenturu a 1998 profesuru na Fakult$ architektury v Lublani. 1994-97 vyu#oval 
také na Ústavu krajinné architektury pod P&írodo-technologickou fakultou. V letech 1995-97 byl 
presidentem Asociace slovinsk'ch architekt%. Od 1999 vede spole#n$ s M.Blenku"em v Lublani 
vlastní architektonick' ateliér A.Biro, n$m) pracují také N.Slokar, B.Rupar #i T.Kobe. V roce 2003 
byl jeho parkovací d%m (martinka nominován na cenu Mies van der Rohe a v roce 2006 získal 
Ple#nikovu cenu za knihovnu v Grosuplje.
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FÜRST Danilo (*6.4.1912 Maribor - †5.8.2005 Lubla!)
Vystudoval architekturu v roce 1935 u prof. J.Ple"nika. Je jedním z pr#kopník# panelové v$stavby 
obytn$ch blok#, %kolních budov i pr#myslov$ch areál# po celém Slovinsku. Jeho tvorba osciluje 
mezi vyvá&enou architektonickou kompozicí v duchu J.Ple"nika a napln'ní v%ech podmínek pro 
kvalitní &ivot po vzoru E.Ravnikara. D.Fürst je autorem prvního %kolního pavilonu ve Stra&i%"i, 
kter$ se následn' stal vzorem moderního %kolství ve Slovinsku. Tém'( dvacet let p#sobil jako 
urbanista v Bosn' a Hercegovin'. Na sklonku kariéry se v'noval p(edev%ím komorní v$stavb' 
sakrálních budov. V roce 1997 získal Ple"nikovu cenu za celo&ivotní tvorbu.

GABRIEL!I! Peter (*12.4.1947 Maribor)
Po absolvování gymnázia v Mariboru se v roce 1966 zaspal ke studiu architektury na univerzit' v 
Lublani. Promoval v roce 1973 u prof. E.Ravnikara a o rok pozd'ji získal místo asistenta na Fakult' 
architektury. V roce 1982 byl zvolen p(edsedou Dru&stva architekt# v Lublani. 1983 se habilitoval 
docentem v oboru urbanismus a 1993 jmenován profesorem v oboru krajinné architektury. V roce 
1995 nastoupil do funkce d'kana na Fakult' architektury univerzity v Lublani. Je také vedoucím 
arch. kancelá(e Arhitektura d.o.o. Byl hostujícím profesorem v B'lehrad' (1990), )t$rském Hradci 
(1990), Milán' (1993-94), Birminghamu (1994), New Yorku (1995), Benátkách (1995) a Oxfordu 
(1995).

GASPARI Oton (*1911 – †1991)
V roce 1934 vystudoval architekturu u prof. J.Ple"nika a posléze pracoval v nejv't%í slovinské 
architektonické  kancelá(i Slovenija projekt. P(ed II. sv'tovou válkou za"al navrhovat spole"n' s 
T.)trukelj budovu Radio Slovenije, která bylo dokon"ena a& po válce. Jeho budova paláce PPT 
(1953) je pova&ována za nejmonumentáln'j%í p(íklady povále"ného funkcionalismu ve Slovinsku. 
Mezi jeho nev$znamn'j%í stavby pat(í kulturní domy v Trbovlje (1956) a Velenje (1962).

GAZVODA Davorin (*1965 Novo mesto)
Vystudoval obor krajinné architektury na Biotechnologické fakulty Univerzity v Lublani - bakalá(sk$ 
(1989), magistersk$ (1993). V roce 1996 získal doktorsk$ titul Graduate School of Design na Har-
vardské univesit'. Od roku 1989 p#sobil jako asistent a v'deck$ pracovník na Ústavu krajinné ar-
chitektury Biotechnologické fakult' Univerzity v Lublani, 1999 se stal profesorsk$m asistentem, 
2004 (ádn$m profesorem a 2006 prod'kanem. B'hem sv$ch studií na Harvardu, p#sobil také 
jako u"itel. Pozd'ji jako pedagog p#sobil jako hostující profesor na Zonguldak University (Tu-
recko), Utah State University (USA) a Beijing University (*ína). Krom' akademické dráhy m'l 
také vlastní ateliér (1993-98), kter$ spolupracoval na projektech s (adou v$znamn$ch architek-
tonick$ch kancelá(í. Jeho nejv$znamn'j%í realizací je vít'zn$ projekt h(bitova Srebrni"e, za n'j& 
se t(emi dal%í spolupracovníky získal v roce 2000 Ple"nikovu cenu a o rok pozd'ji se dostal do 
u&%í nominace na evropskou cenu Mies van der Rohe. V sou"asnosti p#sobí jako (ádn$ profesor 
Katedry krajinné architektury na Biotechnologické fakult' univerzity v Lublani a hostující profesor 
na Bejing University of Technology.

GLANZ Vinko (*31.7.1902 Kotor, *erná Hora – †20.2.1977 Lubla!)
Po ukon"ení studia v Zah(ebu ode%el do Lublan' studovat strojní in&en$rství, s "ím& v%ak nebyl 
spokojen a v roce 1923 p(e%el studovat architekturu k J.Ple"nikovi, kde v roce 1927 získal diplom. 
Na Ple"nikovu p(ímluvu p#sobil v letech 1930-41 na obnov' Dubrovnika a t'sn' p(ed kapitulací 
Jugoslávie ode%el nazp't do Lublan'. Po osvobození se stal v roce 1953 radním ve v$konném 
v$boru Socialistické republiky Slovinsko. U p(edvále"n$ch realizací (obnova fasády Konviktu v 
)ibeniku, restaurace Avala "i Trubarjev#v pomník) je patrn$ Ple"nik#v vliv. Po válce pak tvo(il 
v duchu socialistické realismu, kdy navrhl (adu obytn$ch a obchodních staveb v Brioni. Jeho 
nejslavn'j%í realizací je budova Národního shromá&d'ní Slovinské republiky na nám'stí Republiky 
v Lublani.

GLA"AR Tadej (*1964 Kranj)
V roce 1990 vystudoval architekturu u prof. J.Ko&elje na univerzit' v Lublani. V roce 1992 získal 
magistersk$ titul u prof. H.Herzbergra na Berlage institute v Amsterdamu. Byl asistentem prof. 
J.Ko&elje na Fakult' architektury v Lublani. Získal Ple"nikovu studentskou cenu za ú"ast na Pi-
ransk$ch dnech. V letech 2000-03 byl jedním z autor# projektu EU WINDS na v$zkumu propojení 
sou"asn$ch technologií a systému v$uky (spol. J.Ko&elj, R.Gole a M.Studen). V roce 2003 zalo&il 
Europan Slovenia (spol. M.Studen a T.Brate). V sou"asné dob' p#sobí jako docent na Fakult' 
architektury univerzity v Lublani.
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GREGORI! Tina (*1974 Kranj)
V roce 2000 vystudovala architekturu u prof. H.Njiri!e a V.Ravnikara na univerzit" v Lublani. V roce 
2001 vystudovala architekturu u P.Schumachera a Ch.Highta na AA v Lond#n" a spoluzalo$ila mez-
inárodní architektonickou sí% RAMTV. V letech 2002-04 vyu&ovala u prof. H.Njiri!e na TU Graz. Od 
roku 2003 vede v Lublani spole&n" s A.Deklevou vlastní architektonickou kancelá'. V roce 2003 
získala Ple&nikovu studentskou cenu za nejlep(í magistersk# projekt. V roce 2004 se spole&n" 
s p"ti dal(ími mlad#mi kancelá'emi zú&astnila v#stavy Sixpack. V roce 2004 získala Ple&nikovu 
cenu za kulturní p'ínos s projektem Trajekt.

HO!EVAR Primo" (*1974 Lubla))
Vystudoval architekturu v roce 2000 u prof. M. Bon&a na univerzit" v Lublani. Od promoce pracu-
je jako samostatn# architekt a od roku 2001 je odborn#m asistentem na univerzit" v Lublani. 
Mezi jeho nejznám"j(í projekty pat'í prefabrikované d'ev"né domy Peterlin-Ma(i& v *lebe (2006), 
rekonstrukce stadionu v Kamniku (2007), ekonomická (kola v Murske Sobote (2007), tr$nice v 
Mariboru (2008).a víceú&elov# objekt Planina jug v Kranji (2007).

JAKI Jo"e (*1970 Novo m"sto)
V roce 1996 vystudoval architekturu u prof. J.Ko$elje na univerzit" v Lublani, které sou&asn" 
provozuje vlastní architektonickou praxi. Spole&n" s J.Ko$eljem navrhl v roce 2003 supermarket 
Portoval nominovan# na Cenu Mies van der Rohe 2004.

JAVORNIK Luka (*1980 Lubla))
Vystudoval v roce 2006 krajinnou architekturu na biotechnologické fakult" univerzity v Lublani 
a ve stejném roce 2006 zalo$il spole&n" s A.Ku&an vlastní studio AKKA. Je &lenem skupiny 
PAZ!PARK. Jeho ateliér spolupracuje na návrzích krajiny s p'edními slovinsk#mi architekty.

JEREB Rok (*Slovinsko)
Diplomoval v roce 2002 na Fakult" architektury univerzity v Lublani. Následn" pracoval v 'ad" 
ateliér+, p'i&em$ nejdéle v Ravnikar Potokar arhitekti. Od roku 2007 provozuje s B.Budja vlast-
ní ateliér Jereb in Budja arhitekti. Nejv"t(í podíl práce v jejich ateliéru je v"nován anal#zám a 
rozbor+m zadání.

JUGOVEC Oton (*19.10.1921 Radlje ob Dravi – †21.8.1987 Sremska Kamenica)
Narodil se v rodin" poji(%ovacího agenta, která se v roce 1926 p'est"hovala do Lublan". V roce 
1941 za&al Jugovec nav(t"vovat hudební konzervato' a krom" toho vedl úsp"(nou jazzovou kape-
lu. Na za&átku okupace se p'idal k partyzánskému hnutí. Krátce po válce byl dopisovatelem listu 
Tanjug z italské Gorizie. V listopadu 1945 získal od &eskoslovenské vlády stipendium ke studiu 
architektury Vysokém u&ení technickém v Praze. Po dokon&ení (esti semestr+ se v &ervnu 1948 
vrátil do Lublan", kde nastoupil ke studiu architektury u prof. E.Ravnikara. V roce 1950 zalo$il 
sdru$ení Kolektiv B (Bunker), které bylo první povále&nou architektonickou skupinou. V roce 1953 
promoval u prof. E.Ravnikara s diplomov#m projektem Úst'ední technické knihovny v Lublani. 
Mezi lety 1954-61 pracoval v architektonické kancelá'i Slovenija Projekt. V letech 1961-65 projek-
toval nukleární institut Jo$efa Stefana v Podgorici, za n"j$ v roce 1967 získal Pre(erenovu cenu. 
Ve stejné dob" odjel na dva roky pracovat do Libye. Po návratu v roce 1969 se stal 'editelem 
Regionálního institutu pro ochranu památek, kde z+stal a$ do svého penzionování v roce 1976.         
V tomto období vytvo'il svoje nejv#znamn"j(í stavby jako rekonstrukce kostela v Re&e a ochrann# 
p'íst'e(ek archeologick#ch vykopávek Gutenwerth v Otoku p'i Dobravi. V roce 1978 za&al zn-
ovu pracovat a získal místo v in$en#rské spole&nosti Pionir. V roce 1979 získal Ple&nikovu cenu 
za celo$ivotní tvorbu. V roce 1986 získal stavební povolení k realizaci hlavního objektu Baza 20            
v Ko&vski Rog. O rok  1987 navrhl fontánu do lubla)ského parku Tivoli.
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KALAMAR Andrej (*1966 Murska Sobota)
Andrej Kalamar vystudoval architekturu na univerzit! v Lublani, studium zakon"il v roce 2003 
specifikací na uzemní plánování. Ve stejném roce zalo#il vlastní architektonickou kancelá$ – Studio 
Kalamar, jeho# projekty získaly $adu mezinárodních ocen!ní. Zatímco v!t%inu realizací ateliéru 
p$edstavují administrativní a ve$ejné stavby, tak projekty se pohybují od urbanismu po design 
nábytku. V ateliéru usilujeme o spojení dokonalého návrhu s technologickou inovací a funk"ností. 

KEBEL Igor (*1970 Murska Sobota)
Vystudoval architekturu v roce 1997 na univerzit! v Lublani, kde pozd!ji p&sobil jako odborn' asis-
tent. V roce 1999 získal na amsterodamském Berlage Institute magistersk' titul za práci “Just in 
Time Infrastructure“ zab'vající se prototypy odvozen'mi od nov'ch zp&sob&, jak dnes #ijeme a 
pracujeme. Krátk' "as pracoval jako vedoucí projekt& v UN Studio (2000-03), p&sobil jako hostu-
jící profesor na Berlage Institute a vyu"oval na Staedelschule ve Frankfurtu (2004-07). Spole"n! 
s M.Cimolini zalo#il v Lublani vlastní ateliér Elastik. V roce 2008 spoluzalo#il think-thank “InBe-
tween“. V sou"asnosti #ije a pracuje v Amsterodamu. 

KERIN Miha (*1945 Lubla()
Vystudoval v roce 1971 architekturu u prof. E.Ravnikara na univerzit! v Lublani, s ním# se pak 
podílel na projektu Babylon. V roce 1969 se spojil s E.Ravnikarem ml. a M.Kregar na rekonstruk-
ci lubla(ského hradu. Pozd!ji zalo#il spole"né s M.Kregar a E.Ravnikarem studio Ambient. Je 
dr#itelem t$í Ple"nikov'ch medailí a jedné Ple"nikovy ceny.

KLANJ!"EK Rok (*1967 )empeter)
Vystudoval v roce 1991 architekturu u prof. M.Bon"a na univerzit! v Lublani. V letech 1994-98 
p&sobil v lubla(ském ateliéru Real Enginnering, kter' od roku 1998 vede a vlastní.Za projekt 
prázdninového areálu Nebesa získal v roce 2004 Ple"nikovu medaili.

KOBE Jurij (*1948 Lubla()
V roce 1972 se zú"astnil letní %koly na lond'nské AA (vedl A.Boyarski) a rok pozd!ji pob'val na 
AA u B.Ansona jako student v'm!nného programu. V roce 1973 získal diplom u prof. E.Ravnikara 
na univerzit! v Lublani. V letech 1973-74 studoval filosofii na univerzit! v Lublani. Od roku 1973 
spolupracoval s $adou r&zn'ch architekt&. V roce 1986 zalo#il vlastní studio Atelier (od roku 2004 
nese název ATELIERarhitekti). V roce 1996 byl jmenován docentem a 2007 jmenován $ádn'm 
profesorem v oboru architektura. 

KOCH Ciril Metod (*31.3.1867 Kranj – †6.5.1925 Lubla()
Po studiích architektury v Lublani, )t'rském Hradci skon"il na víde(ské Akademii, kde promoval 
v roce 1890. Pracoval jako kresli" u P.Supan"i"e a# do roku 1893, kdy získal místo v lubla(ské 
m!stské plánovací kancelá$i. Spole"n! s M.Fabianim p$ivezli z Vídn! secesi do Lublan!. V se-
cesním slohu postavil v pobo$eném m!st! $adu vil, obytn'ch dom& i ve$ejn'ch budov. V letech 
1895-1910 navrhl Koch regula"ní plány Bled, Radovljica a, okolí Bohinjského jezera.
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KORPNIK Nande (*10.5.1962 Velenje)
Po maturit! na gymnáziu ve Velenje se v roce 1985 zapsal na Fakultu architektury univerzity 
v Lublani, kde v roce 1989 diplomoval u prof. V.Brezara. Na "kole ho v"ak nejvíce ovlivnil prof. 
J.Ko#elj vycházející z Rossiho ‘Architectura della Citta’, co# zu#itkoval ve sv$ch teoretick$ch tex-
tech na po%átku kariéry. Od roku 1990 #ije v Celje, kde také provozuje vlastní architektonickou 
praxi, po&ádá p&edná"ky, pí"e %lánky do odborn$ch publikací a usiluje o rehabilitaci povále%n$ch 
architekt' a pr'kopník' moderního urbanismu v jeho rodném Velenje. V roce 1995 získal d'm 
Acman Ple%nikovu cenu a jeho tvorba byla ji# t&ikrát nominována na Cenu Mies van der Rohe. Od 
roku 2007 je odborn$m asistentem na kated&e architektury univerzity v Mariboru.

KO!AK Ale" (*8.7.1974 Lubla()
Na základní "kolu chodil v lubla(ské %tvrti Trnovo. V #ivot! ho nejvíce ovlivnil jeho otec, kter$ 
provozoval stavební spole%nost a %asto ho bral na staveni"t!. Ze slovinsk$ch architekt' to byl 
Ple%nik'v #ák D.Fürst. B!hem studia architektury pracoval v ateliérech Ravnikar Potokar, Avci Ju-
rca Architects a s prof. A.Vodopivcem se zú%astnil sout!#e na bytové domy Kodeljevo v Lublani. 
V roce 2003 vystudoval architekturu u prof. J.Kobeho na univerzit! v Lublani. Od roku 2000 vede 
se ).Leskovic v Lublani vlastní ateliér AKSL arhitekti, s ním# vytvo&il ji# p&es stovku spole%n$ch 
projekt'.

KOTNIK Jure (*1980 Slovinsko)
V roce 2000 studoval na Akademii architektury a urbanismu v Rotterdamu a 2003 na polytechnice 
ve Valencii. 2006 si otev&el vlastní praxi a o dva roky pozd!ji dokon%il studium architektury u prof. 
J.Ko#elje na univerzit! v Lublani. P&ed dv!ma lety otev&el pobo%ku své kancelá&e v Pa&í#i a stal se 
konzultantem Sv!tové banky. V sou%asnosti zde absolvuje doktorské studium u prof. J.Ko#elje.

KO#ELJ Jo$e (*25.3.1931 Metlika – †1995 Lubla()
Vystudoval architekturu v roce 1958 architekturu u prof. E.Ravnikara na univerzit! v Lublani. 
Doktorskou práci obhájil v roce 1977 na univerzit! ve Skopje. Pracoval ve víde(ském ateliéru 
H.Schmidta a byl ve vít!zném t$mu prof. E.Ravnikara na návrh nám!stí Republiky v Lublani. Od 
roku 1960 p'sobil na Fakult! architektury, kde se postupn! stal docentem (1978) a &ádn$m pro-
fesorem (1984). V roce 1989 se stal na p!t let d!kanem Fakulty architektury a od univerzity získal 
Zlatou medaili.

KO#ELJ Janez (*19.8.1945 Lubla()
Vystudoval architekturu v roce 1973 u prof. E.Ravnikara na univerzit! v Lublani a poté p'sobil 
na "kole jako jeho asistent, 1983 získal docenturu a 1996 se stal profesorem. V letech 1973-
94 p'sobil jako "éfredaktor %asopisu Arhitektov bilten. Postavil &adu vysoce hodnocen$ budov 
jako nap&. polyfunk%ní d'm Poljanska cesta (1988), bytov$ d'm Novi Tabor (1991) v Lublani nebo 
bytové domy ve )t$rském Hradci (1998). Spole%n! s A.Hrausky a D.Prelov"kem vydali n!kolik 
publikací o Ple%nikovi. Je autorem urbanistick$ch studii &ady slovinsk$ch m!st. Na podzim 2006 
se stal místostarostou Lublan!. 

KREGAR Majda (*1941 Lubla()
V roce 1968 vystudovala architekturu u prof. E.Ravnikara na univerzit! v Lublani. V roce 1969 se 
spojila s E. Ravnikarem ml. a M.Kerin, aby rekonstruovali lubla(sk$ hrad a posléze zalo#ili vlastní 
studio Ambient. Mezi její hlavní realizace pat&í Be#igradski dvor v Lublani (2003), hotel Babylon v 
Bagdádu (1997), lázn! v Radenici (1993), rekonstrukce Sv.Stefana v *erné Ho&e (1980). Za svoje 
projekty byla t&ikrát ocen!na Ple%nikovou medailí a jednou Ple%nikovou cenou.
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KRISTL Stanko (*29.01.1922 Ljutomer)
Vystudoval v roce 1945 st!ední "kolu v Mariboru a v roce 1954 získal diplom u prof. E.Ravnikara 
na Kated!e architektury Technologické univerzity v Lublani, poté v letech 1954-59 p#sobil jako 
Ravnikar#v asistent. Následn$ vedl projekt univerzitního léka!ského centra (1969-76) a realizoval 
!adu dal"ích nemocnic doma i v zahrani%í. V roce 1980 byl jmenován docentem v oboru ve!ejn&ch 
staveb a 1981 získal titul doktor v$d v oblasti architektury a od roku 1982 vyu%oval na univerzit$ v 
Lublani. V roce 1986 byl zvolen !ádn&m profesorem a u%il do 1993, následn$ 1996-2007 p!edná"el 
na kated!e krajinné architektury Biotechnologické fakulty. Je autorem 61 realizací a 70 projekt#. V 
roce 1970 získal Pre"erenovu cenu za celo'ivotní dílo, 1974 pak získal (upan%i%ovu cenu a 2009 
Ple%nikovu a Trendovu cenu. Od 2005 je !ádn&m %lenem Slovinské akademie v$d a um$ní (SAZU).

KRU!EC Lena (*1976 Celje)
V letech 1995-2001 studovala architekturu na univerzit$ v Lublani, kde diplomovala u prof. 
A.Vodopivce. Od roku 2002 vede spole%n$ s T.Kru"cem vlastní architektonickou praxi. 

KRU!EC Toma" (*1972 Trbovlje)
V roce 1997 studoval architekturu u P.Zumthora na univerzit$ ve "v&carském Mendrisio. Po osmi 
letech studia architektury získal diplom v roce 1998 u prof. A.Vodopivce na univerzit$ v Lublani. 
V letech 1999-2009 p#sobil jako asistent prof. A.Vodopivce na lubla)ské Fakult$ architektury. 
Od roku 2002 vede spole%n$ s L.Kru"ec vlastní architektonickou praxi. V roce 2002 dokon%il 
na Fakult$ architektury v Lublani svoji doktorskou práci a od roku 2010 tu vede architektonické 
navrhování.

KU#AN Ana (*1964 Lubla))
Vystudovala v roce 1990 krajinnou architekturu u prof. D.Ogrin na biotechnologické fakult$ uni-
verzity v Lublani. V roce 1992 absolvovala postgraduální studium na Harvard University, School of 
Design. V roce 1996 obhájila doktorskou práci na biotechnologické fakult$, kde od té doby p#sobí 
jako docentka (1998) a následn$ jako profesorka (2005). Od roku 2001 p!edná"í krajinnou archi-
tekturu postgraduálním student#m Fakulty architektury univerzity v Lublani. V roce 2006 zalo'ila 
v Lublani spole%n$ s L.Javornik vlastní studio AKKA. Je %lenkou Slovinské a Evropské asociace 
krajinn&ch architekt# i sít$ Le:Notre sdru'ující evropské "koly krajinné architektury. Spolupracuje 
s p!edními slovinsk&mi architekty, s nimi' ji' dvakrát získala Piranesiho cenu a jednu Ple%nikovu 
cenu.

KURIN#I# Vid (*1980 Lubla))
V letech 1997-2007 studoval architekturu na univerzit$ v Lublani, kde diplomoval u prof. 
A.Vodopivce. V letech 2003-04 pracoval v lubla)ském ateliéru Ravnikar Potokar a 2008-09 praco-
val v amsterodamském ateliéru Knevel Architecten. Od proku 2004 pracuje v ateliéru T.Kru"ec.

LAH Dean  (*1971 Maribor)
Vystudoval architekturu v roce 1998 na univerzit$ v Lublani. V prosinci 1998 zalo'il spole%n$ s 
A.Dekleva a M.Tomac architektonickou kancelá! Enota. Od roku 2004 je %lenem v&konné rady 
Komory architektury a územního plánování Slovinska. Nejv$t"í úsp$ch sklidil jeho projekt hotelu 
Sotelia v Pod%etrteku, kter& v roce 2006 získal Ple%nikovu i Piranesiho cenu.
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LESKOVIC !pela (*27.9.1976 Lubla!)
Po základní "kole v Krakovo a gymnáziu v Be#igradu se jí nepoda$ilo dostat ke studiu architektury. 
P$íle#itostn% pracovala na kost&mech a scénografii pro S.Korun. V roce slo#ila zkou"ky víde!skou 
Angewandte, kde studovala scénografii u prof. Klebera. V roce 2003 vystudovala architekturu u 
prof. M.Florijan'i'e na univerzit% v Lublani. Od roku 2000 vede s A.Ko"ak v Lublani vlastní ateliér 
AKSL arhitekti, s ním# vytvo$ila ji# p$es stovku spole'n&ch projekt(.

MÄCHTIG Toma" (*1968 Lubla!)
Syn v&znamného slovinského designera Sa"i Mächtiga. V roce 1998 vystudoval architekturu na 
univerzit% v Lublani. V roce 2000 pokra'oval ve specializovaném studiu na Gnomon School for 
Visual Effects and Computation v Hollywoodu.  Od roku 1995, kdy zvít%zili v sout%#i na obytn& 
soubor Mostec, spolupracuje s U.Vrhunc a v roce 2003 zalo#il v Lublani spole'n& ateliér Maechtig 
Vrhunc Arhitekti. 

MEDVE!#EK Emil (*1911 Terst – †1993 Lubla!)
Vystudoval architekturu v roce 1937 u prof. J. Ple'nika. Po válce získal zam%stnání v architek-
tonické kancelá$i Slovenija Projekt, kde spole'n% s O.Jugovcem vytvo$il v roce 1956 administra-
tivní budovu Glavna zadru#na zveza. Mezi jeho dal"í v&znamné stavby pat$í pr(myslové objekty 
Sáva v Kranji (1948), Fyzikální institu v Lublani (1948), Intereuropa v Koperu (1956), Hotel Lev v 
Lublani (1958) a úprava teplárny v Lublani (1960).

MIHELI# Milan (*20.7.1925 Dolenji Lazi pri Ribici)
Po válce nastoupil roku 1946 ke studium architektury u prof. E.Ravnikara. V letech 1947-48 stu-
doval na technice v Praze. Promoval v roce 1954 s projektem Slovinského technického muzea. 
Po studiích pracoval ve skupiny zab&vající se v&stavní architekturou. V roce 1959 získal spole'n% 
s E.Sim'i'em a I.Arnautovi'em Pre"erenovu cenu za halu A na lubla!ském v&stavi"ti. Od roku 
1955 p(sobil jako v&zkumn& pracovní Institutu bytové v&stavby OLO v Lublani, kter& po roce 
1962 vedl a s nim# zvít%zil v 11 arch. sout%#ích. V letech 1963-67 byl p$edsedou Svazu architekt( 
ve Slovinsku. V roce 1979 se spojil s architektonickou kancelá$í AB a 1990 ode"el oficiáln% do 
d(chodu, p$i'em# se stále podílí na projektování. V roce 2008 mu byla ud%lena Pre"erenova cena 
i Ple'nikova medaile za celo#ivotní dílo.

MIHEVC Edo (*8.7.1911 Terst – †4.6.1985 Izola)
Narodil se jako Eduardo Adolfo Corradini do minoritní slovinské rodiny v italském Terstu. V roce 
1931  odmaturoval na lubla!ském gymnáziu a zapsal se ke studiu architektury na univerzit% v 
Lublani. V roce 1932 se stal 'lenem Komunistické strany Slovinska (KPS) a 1.8.1936 diplomov-
al u prof. J.Ple'nika. V letech 1937-40 pracoval v $ad% lubla!sk&ch architektonick&ch ateliér( a 
p$ed Druhou sv%tovou válkou slo#il autoriza'ní zkou"ky. B%hem války se od roku 1941 aktivn% 
ú'astnil vojensk&ch operací, byl 'lenem hlavního armádního "tábu a velitelem brigády Gub'ev. 
Po skon'ení války byl od kv%tna do listopadu 1945 delegátem Jugoslávie v Terstu a posléze rok 
vedoucím Ú$adu slovinského ministra pr(myslu a hornictví. V listopadu 1946 se stal docentem 
pr(myslov&ch a obytn&ch budov na kated$e architektury Fakulty in#en&rství univerzity v Lublani. 
V roce 1949 zvít%zil spole'n% s M.Gregori'em v sout%#i na továrnu Litostroj, v roce 1959 získal 
ocen%ní za projekt tovární haly Belinka. 1958 byl jmenován profesorem architektury na univezit% 
v Lublani. V letech 1958-74 projektoval v%t"inu turistick&ch st$edisek po celém 42km dlouhém 
slovinském pob$e#í. V roce 1964 postavil v Lublani mrakodrap Metalka. V roce 1965 získal cenu 
m%sta Lubla! za vynikající v&sledky v architektu$e a 1969 získal Pre"erenovu cenu za urbanistické 
$e"ení areálu Lucija v Portoro#i. V roce 1981 ode"el do d(chodu a p$est%hoval se z Lublan% do 
Portoro#e. O 'ty$i roky pozd%ji mu Fakulta architektury univerzity v Lublani ud%lila titul emeritní 
profesor. Zem$el roku 1985 v p$ímo$ském m%st% Izola.
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MU!I" Marko (*30.1.1941 Lubla!)
Marko Marijan Mu"i# se narodil 30. ledna 1941 v Lublani jako nejstar"í syn akademického ar-
chitekta, historika a teoretika Marjana Mu"i#e. V roce 1966 diplomoval u Edvarda Ravnikara na 
univerzit$ v Lublani, posléze získával pracovní zku"enosti v Dánsku u Ejnar Dyggve a v USA u 
Louise I. Kahna. Jeho architektonické dílo lze rozd$lit na t%i období: nejprve to byla %ada úsp$ch& 
v architektonick'ch sout$(ích koncem 60. let, kdy mohl experimentovat s urbanisticko-architek-
tonick'mi vizemi a budovat bohaté filozofické i duchovní zázemí pro vlastní tvorbu. Následující ob-
dobí realizoval v regionech b'valé Jugoslávie %adu kulturní objekt&, p%i#em( se sna(il obsáhnout 
téma domoviny a sou#asného venkova, co( ho v 70. letech dovedlo k prohloubení nov'ch forem 
kriticky reagujících na v"eobecnou adoraci prost'ch forem. Od po#átku 80. let probíhá postupná 
symbióza jeho tvorby s hudbou a tv&r#í p%etlak ústí do %ady utopick'ch projekt&. Od roku 2008 je 
vice-president Slovinské akademie v$d a um$ní (SAZU) a v roce 2011 byl zvolen #lenem Evropské 
akademie v$d a um$ní a také )ernohorské akademie v$d a um$ní.

MU!I" Vladimir Braco (*1930 Sevnica)
Je profesorem urbanismu na univerzit$ v Lublani, vede urbanistick' institut Slovinské republiky. 
Od 70. let je úst%ední postavou urbanistického plánování ve Slovinsku. V 80. letech sehrál klí#ovou 
roli p%i plánování urbanistické rozvoje Lublan$. Je #estn'm #lenem Slovinské akademie v$d a 
um$ní (ZAPS).

NJIRI# Helena Paver (*1963 Vara(din, Chorvatsko)
V letech 1982-89 studovala Fakultu architektury univerzity v Záh%ebu, poté pracovala v %ad$ 
záh%ebsk'ch architektonick'ch kancelá%í (1989-90) a následn$ jako samostatná architektka 
ve *t'rském Hradci (1990-95). V letech 1990-2001 vedla s H.Njiri+ v Záh%ebu spole#n' ateliér 
njiri++njiri+ arhitekti. Od roku 2002 vede vlastní kancelá% NPNj+. V období 1999-2001 p&sobila jako 
profesorka na "kole architektury v Záh%ebu. V letech 2001-03 p%edná"ela na Technické univerzit$ 
v Berlín$. V roce 2003 byla jmenována docentkou na Fakult$ architektury univerzity v Záh%ebu. 
Od roku 2003 je vice-prezidentkou Chorvatské svazu architekt&. V roce 2004 se stala kurátorkou 
chorvatského pavilonu na Benátském bienále. Ve "kolním roce 2004-05 byla hostující profesorkou 
na RWTH v Cáchách. P&sobila jako hostující kritik na  ETSAB v Barcelon$, Technické univerzit$ v 
Berlín$, AA School of Architecture v Lond'n$ a ETH Curych.

NJIRI# Hrvoje (*1960 Záh%eb)
V letech 1979-86 studoval na Fakult$ architektury univerzity v Záh%ebu, poté pracoval v %ad$ 
architektonick'ch kancelá%ích v Záh%ebu (1987-90) a následn$ pracoval jako samostatn$ #inn' 
architekt ve *t'rském Hradci (1990-96). V letech 1990-2001 vedl s H.P.Njiri+ v Záh%ebu spole#n' 
ateliér njiri++njiri+ arhitekti. Ve "kolním roce 1998-99 byl hostující profesor na Technické univerzit$ 
ve *t'rském Hradci. V roce 2000 byl hostující profesor na Fakultách architektury v Lublani a 
Ferra%e. V období 2000-05 byl d$kanem a vedoucím Ústavu arch. typologií na Technické univerzit$ 
ve *t'rském Hradci. Od roku 2001 vede v Záh%ebu vlastní ateliér njiric+ arhitekti. V roce 2005 byl 
hostující profesor na College of Architecture v dánském Aarhusu a následn$ 2006 byl hostující 
profesor na univerzit$ v italském Terstu. Od 2007 je nástupcem G.Domeniga na Fakult$ architek-
tury univerzity ve Splitu. P&sobil jako hostující kritik na HAB V'mar, ETSAB Barcelona, ETSAM 
Madrid, TU Víde!, AA Lond'n, ETH Curych,  Strathclyde University of Glasgow, Politecnico di 
Milano, Southeast University of Nanjing.

OGRIN Du$an (*1929 Slovinsko)
Du"an Ogrin je emeritní profesor zahradní architektury, kter' stál u zrodu studijního programu 
krajiná%ské architektury na Univerzit$ v Lublani, kde vyu#oval navrhování, teorii a historii krajiná%ské 
architektury. V roce 1972 zavedl obor krajiná%ské architektury na biotechnologické fakult$ na post-
graduální stupni a o #ty%i roky pozd$ji na vysoko"kolské úrovni. Jako hostující profesor vyu#oval 
obor krajinné architektury na %ad$ univerzit v Evrop$, Americe a Asii. 1983-92 vyu#oval na Harvard 
University. Je pravideln'm p%edná"ejícím o plánování a tvorb$ krajiny na univerzitách v Záh%ebu a 
Pekingu. Jeho v$decké práce jsou v první %ad$ zam$%eny na základní problému související s teorií 
krajinné architektury, generaci krajinn'ch forem, obtí(emi a projektov'm jazykem. Vede v'zkum-
né projekty v oblasti bydlení a plánovacích metod, hodnocením krajiny a teorií m$stské krajiny.
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OMAN Rok (*1970 Lubla!) 
V letech 1979-89 skákal závodn" na ly#ích. Spole$n" se %.Vide$nik zalo#il v roce 1996 vlastní atel-
iér OFIS. V roce 1998 vystudoval architekturu na %kola architektury v Lublani. V únoru 2000 získal 
diplom na Architectural Association v Lond&n" a následn" Piranesiho cenu za obytn& blok 16x68. 
V roce 2001 získal v Lond&n" ocen"ní Young Architect of the Year a Design Vanguard. V $ervenci 
2001 zvít"zil ve %t&rském Hradci v sout"#i Europan 6. Získal také ocen"ní AR+D Awards a v roce 
2006 nominaci na Cenu Mies van der Rohe. P'edná(í v Chorvatsku, Anglii, N"mecku, %v&carsku, 
Holandsku, Belgii, %pan"lsku, )ín" a USA.

PEROVI! Vasa J. (*1965 B"lehrad, Srbsko)
V roce 1992 vystudoval Fakultu architektury na univerzit" v B"lehradu. V roce 1994 získal mag-
istersk& titul na Berlage Institute v Amsterdamu. Od 1997 vede s M.Bevk spole$n& ateliér Bevk 
Perovi* arhitekti. Od 2010 je profesorem na Fakult" architektury na univerzit" v Lublani. Za svoji 
tvorbu získal (estkrát Ple$nikovu cenu, dvakrát Piranesiho cenu a zvlá(tní uznání Mies van der 
Rohe Award 2007.

PLE"NIK Jo#e (*23.1.1872 Lubla! – †7.1.1957 Lubla!)
Pocházel z truhlá'ské rodiny. Ve %t&rském Hradci se vyu$il truhlá'em a následn" pracoval ve 
víde!ské truhlá'ské firm" navrhující nábytek pro císa'sk& dv+r. V letech 1894-98 absolvoval 
studium na Akademii v&tvarn&ch um"ní u prof. O.Wagnera, kde se té# sp'átelil s J.Kot"rou. Za 
úsp"(né absolutorium získává po Kot"rovi ,ímskou cenu k dvouletému studijnímu pobytu v Itálii 
a Francii. Od roku 1900 samostatn" projektuje a staví ve Vídni. Roku 1910 odchází na Kot"rovo 
pozvání do Prahy jako profesor dekorativní architektury na Vysoké (kole um"leckopr+myslové. 
Tím za$ala jeho kariéra v )echách, která trvala tém"' $tvrt století a vyvrcholila v roce 1920, kdy byl 
vládou )SR ustanoven architektem Pra#ského hradu, kde spolu se sv&m #ákem O.Rothmayerem 
pracoval na úpravách Hradu a# do roku 1934. Od roku 1921 byl sou$asn" profesorem architek-
tury na lubla!ské technice, kde vychoval celou generaci mezivále$n&ch slovinsk&ch architekt+ a 
prop+j$il Lublani novou tvá'. B"hem druhé sv"tové války p'esunul v&uku do svého ateliéru. Po 
jejím skon$ení v(ak padl v nemilost nastupující komunistické strany a jeho role na univerzit" i 
architektonické scén" byla postupn" zmen(ována. Jeho tvorba $ekala na rehabilitaci a# do 80. let 
minulého století, kdy mu nastupující generace mlad&ch postmoderních architekt+ uspo'ádala po 
Evrop" v&stavy a p'edev(ím ho za$ala v n"kter&ch sv&ch projektech citovat. 

PODRECCA Boris (* 30.01.1940 B"lehrad, Srbsko)
Po absolvování základní (koly, studium gymnázia v Terstu a maturit" ve Vídni (1958) nastoupil 
nejprve ke studiu architektury na Technické univerzit" (1960-67) a pozd"ji ke studium socha'ství a 
architektury na Akademii v&tvarn&ch um"ní ve Vídni, kde v roce 1968 získal diplom v mistrovské 
(kole prof. R.Rainera. Od roku 1976 p+sobí ve Vídni jako samostatn" $inn& architekt. 1976-82 byl 
asistentem na technice v Mnichov" a víde!ské polytechnice. Od roku 1982 pob&val jako hostující 
profesor na universitách v Lausanne, Pa'í#i, Benátkách, Filadelfii, Bostonu, Lond&n", Harvardu, 
Záh'ebu, Lublani, Terstu a Vídni. V letech 1988-2006 byl 'ádn&m profesorem na universit" ve 
Stuttgartu a vedoucí Ústavu navrhování a prostorové tvorby. Byl 'editelem Mezinárodních archi-
tektonick&ch seminá'+ ve Vídni, Stuttgartu a Benátkách. Od roku 1996 je $estn& $lenem Spolku 
n"meck&ch architekt+. V roce 2000 získal $estn& doktorát na universit" v Mariboru.

POTOKAR Robert (*1965 Slovinsko)
V roce 1990 získal diplom na Fakult" architektury univerzity v Lublani. V roce 1994 slo#il autoriza$ní 
zkou(ky $. Projektanka 0735. Od roku 2006 je autorizovan&m auditorem. Je $lenem Slovinské 
akademie v"d a um"ní(ZAPS). Od 1999 je v redak$ní rad" architektonického $asopisu Piranesi. V 
kv"tnu 2008 vydal se %pelou Kuhar arch. pr+vodce Lublaní.
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RAVNIKAR Edo ml. (*1941 Lubla!)
Po vystudování architektury na univerzit" v Lublani absolvoval u R.Banham postgraduální studium 
lond#nské University College. Praxi získal v lond#nském ateliéru D.Stephen, milánském BBPR 
a benátském Studio Cappai. Spole$n" s M.Kregar a M.Kerin pracuje ve vlastním lubla!ském 
ateliéru Ambient. Mezi jeho hlavní realizace pat%í p%estavba lubla!ského hradu (1969), turistické 
centrum v Bohinj (1970), Palace Portoro& (1983) a hlavní autobusové nádra&í v Záh%ebu (1988). Je 
dr&itelem t%í Ple$nikov#ch medailí za svoje realizace a jedné Ple$nikovy ceny.

RAVNIKAR Edvard (*4.12.1907 Novo Mesto – †23.8.1993 Lubla!)
Je pova&ován za úst%ední postavu slovinské architektury druhé poloviny 20. století. Narodil se 
jako nejstar'í v rodin" velkobchodníka. Po absolvování lubla!ské reálky v roce 1926 se rozhodl ke 
studium architektury ve Vídni, kde po $ty%ech nep%íli' '(astn#ch semestrech se vrátil do Lublan". 
Ve Vídni se v'ak blízce seznámil s tvorbou J.Ple$nika a p%ihlásil se k n"mu do mistrovské 'koly na 
univerzit" v Lublani, kde diplomoval 18.5.1935 a následn" t%i roky pracoval v Ple$nikov" ateliéru. 
V roce 1937 zvít"zil v sout"&i na památník ob"tem první sv"tové války. V roce 1938 získal od 
I.Cankara zakázku na Galerii moderního um"ní, ale zárove! odcestoval na n"kolikam"sí$ní stá& 
do pa%í&ského ateliéru Le Crobusiera. Po návratu získal od magistrátu zakázku na p%epracování 
rozvojov#ch plán) Lublan". V dubnu 1941 obsadili Lubla! Italové a Ravnikar byl internován do Pal-
erma, b"hem cesty na otc)v poh%eb uprchul a zbytek války strávil v úkrytu. Po válce byl pov"%en 
slovinskou vládou rekonstrukcí poni$en#ch vesnic. V roce 1946 byl jmenován mimo%ádn#m profe-
sorem architektury na univerzit" v Lublani, kde se po následující 35 let ujal v#uky urbanistického 
plánování a navrhování ve%ejn#ch budov a vychoval celé generace slovinsk#ch architekt). V roce 
1947 vystoupil z komunistické strany, co& mu následn" zp)sobilo %adu profesních komplikací. 
Na za$átku 50. let p%evzal v#uku na Akademii v#tvarn#ch um"ní v Lublani, kde p%edná'el teorii 
um"ní. V roce 1958 se stal %ádn#m univerzitním profesorem a od akademického roku 1960/61 
se mu poda%ilo prosadit studijní reformu. Krom" toho od vít"zství v sout"&i na nám"stí Revoluce 
vedl od 60. let vlastní praxi, která se pozd"ji p%ejmenovala na studio Ambient dnes vedené jeho 
synem Edo ml. V akad. letech 1973/74 a 1980/81 vyu$oval jako hostující profesor na Technické 
univerzit" ve *t#rském Hradci. V roce 1985 mu byl lubla!skou univerzitou ud"len titul ‘zaslou&il# 
profesor’. Od roku 1969 byl mimo%ádn#m $lenem Slovinské akademie v"d a um"ní (ZASU) a v 
roce 1979 se stal %ádn#m $lenem. V letech 1975 a 1987 získal za svoji tvorbu Ple$nikovu cenu. V 
roce obdr&el 1988 $estn# doktorát univerzity ve *t#rském Hradci a sou$asn" ve Vídni Herderovu 
cenu ud"lovanou v#znamn#m st%edoevropsk#m osobnostem na poli um"ní.

RAVNIKAR Vojteh (*4.4.1943 Lubla! – †17.9.2010 Golnik)
Narodil se v Lublani. Je druh#m synem nejv#znamn"j'ího povále$ného slovinského architektova 
Edvarda Ravnikara. V"t'inu d"tství strávil v Nove Gorizi a na jihozápad" Slovinska v regionu Kras, 
podle n"ho& pojmenoval jedno z nejúsp"'n"j'ích architektonick#ch sdru&ení konce 70. let. Po 
absolvování st%ední 'koly v Nove Gorici ode'el studovat architekturu na univerzitu v Lublani, kde 
v roce 1973 získal diplom. Byl $lenem redakce $asopisu AB - Arhitektov bilten. Od roku 1983 
po%ádal Piranské dny architektury. V roce 1992 spoluzalo&il a byl 'éfredaktorem architektonického  
$asopisu Piranesi. Jeho nejv#znamn"j'í stavby vznikly na západn" Slovinska, mezi nimi& jsou 
po'tovní ú%ad ve Vremenski Britof, radnice v Se&an", hotel v Piranu $i národní divadlo v Nove 
Gorici. V roce 1987 získal Ple$nikovu cenu za celo&ivotní tvorbu a 2003 získal Pre'ernovu cenu, 
která je nejvy''ím slovinsk#m ocen"ním v oblasti kultury a um"ní. Od osmdesát#ch let vedl v Lu-
blani úsp"'n# ateliér. V roce 1990 se n"mu p%ipojil Robert Potokar a od roku 2003 nese kancelá% 
název Ravnikar Potokar arhitekturni biro realizující po celém Slovinsku velké administrativní a 
bytové soubory. Od roku 1993 a& do své smrti p)sobil jako profesor architektury na univerzit" v 
Lublani, ale také jako hostující profesor na univerzit" v italském Terstu (2002) a Trentu (2004-05). V 
roce 2006 získal Herderovu cenu ud"lovanou v#znamn#m st%edoevropsk#m osobnostem na poli 
um"ní. Byl dlouholet#m $lenem Slovinské akademie v"d a um"ní (ZAPS).

SADAR Jurij (*1963 Celje)
Vystudoval architekturu v roce 1987 u prof. J.Ko&elje na univerzit" v Lublaní, kde p)sobil v letech 
1993-97 jako profesorsk# asistent. Od roku 1992 spolupracuje s B.Vugou a v roce 1996 zalo&il v 
Lublani spole$n# ateliér Sadar Vuga Arhitekti. Získal Piranesiho cenu (1999) a  $ty%ikrát byl nomi-
nován na cenu Mies van der Rohe Award (2001,2003,2005,2007).
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!ENK Peter (* Slovinsko)
V roce 1998 vystudoval architekturu na univerzit! v Lublani. Po "ad! let práce v ateliéru Sadar 
Vuga Arhitekti se rozhodl pokra#ovat ve magisterskému studiu architektury na Berlage Institute v 
Rotterdamu a  doktorskému studiu filozofie a teorie vizuální kultury. Je spoluzakladatelem IPOP 
(nstitute for Policies of Space) a anga$uje se v um!lecko-sociální kritické platform!  FWC (First 
World Camp). P"edná%í na Fakult! pozemního stavitelství univerzity v Mariboru. V roce 2003 
zalo$il v Lublani s Polonou Filipi# vlastní arch. praxi Studio Stratum. Od roku 2003 spolupracuje s 
rotterdamsk&mi %kolami Berlage Institute a Willem de Koonig Academy. 

SEVER Savin (*27.6.1927 Kr%ko - †12.4.2003 Lubla')
Pocházel z právnické rodiny v p"ímo"ském Kr%ka, vyr(stal v%ak v Mariboru a Lublani, kde na-
konec vystudoval u prof. E.Ravnikara. V jeho tvorb! se promítá syntéza racionálního modernis-
tické p"ístupu jeho u#itele Edvarda Ravnikara a v%udyp"ítomn& Ple#nik(v tradi#ní d(raz na detail. 
Z toho pramenila Severova snaha dotvá"et pr(myslové objekty architektonick&mi prvky. Mezi 
jeho nejznám!j%í stavby pat"í prefabrikované parkovací domy Triplex a tiskárenské haly. Sever byl 
#lenem Slovinské akademie v!d a um!ní (SAZU). V roce 1971 získal Pre%erenovu cenu za v&zn-
amnou architektonickou tvorbu a v roce 2003 posmrtn! Ple#nikovu cenu za celo$ivotní tvorbu a 
p"isp!ní k rozvoji slovinské architektury.

!UBIC Vladimir (*23.05.1894 Lubla' – †16.11.1946 Br#ko, BiH)
V roce 1912 za#al studium strojního in$en&rství na Technické univerzit! ve Vídni. O rok pozd!ji 
za#al studoval lodní stavitelství na univerzit! ve )t&rském Hradci. Od roku 1919 se zapsal ke 
studiu architektury na Vysokém u#ení technickém v Praze. Po t"ech letech zde slo$il diplomové 
zkou%ky a vrátil se do Lublan!, kde za#al úsp!%nou architektonickou dráhu. Pro jeho tvorbu bylo 
typické zaujetí o nejposledn!j%í in$en&rské poznatky a moderní architektonické trendy. Mezi jeho 
nejznám!j%í realizace pat"i lubla'sk& Neboti#nik, kter& byl v dob! dokon#ení nejvy%%í stavbou 
na Balkánu. Po druhé sv!tové válce byl kv(li sv&m liberální názor(m shledán komunistick&mi 
ú"ady shledán nep"átelsk&m. V roce 1946 byl Titov&m re$imem poslán pracovat jako in$en&r na 
budování $elezni#ní trat! Br#ko-Banovi*i, kde ze nevyjasn!n&ch okolností zem"el. Pochován je na 
lubla'ském h"bitov! +ale.

TOMAC Milan (*1970 Piran)
V roce 1998 vystudoval architekturu na univerzit! v Lublani, kde poté v letech 1998-2001 p(sobil 
jako odborn& asistent. V roce 1998 zalo$il spole#n! s A.Dekleva a D.Lah architektonickou kancelá" 
Enota. Nejv!t%í úsp!ch sklidil jeho projekt hotelu Sotelia v Pod#etrteku, kter& v roce 2006 získal 
Ple#nikovu i Piranesiho cenu.

TOMA"I# France (*4.11.1899 Lubla' – †18.9.1968 Lubla')
Po studium osmiletého gymnázia v roce 1920 nastoupil na Fakultu architektury v Lublani, kde byl 
mezi první generací Ple#nikov&ch student(, kte"í promovali v roce 1924. Do roku 1930 p(sobil 
na %kole jako Ple#nik(v asistent. V roce 1932 slo$il in$en&rské zkou%ky a otev"el si vlastní ateliér, 
p"i#em$ ob#as pracoval s I.Vurnikem. P"esto$e si díky Ple#nikovy upevnil vztah k tradicím, tak jeho 
první samostatné projekty projevily naprost& obrat a dokonalou znalost soudob&ch konstrukci. 
Obytn& soubor Dermota (1931) p"esto$e je%t! odrá$í Ple#nik(v vliv, tak je jasn&m p"íkladem mod-
erní architektury. Po druhé sv!tové válce byl arch. konzultant pro p"estavbu zni#ené vesnice Bor-
jana. Rovn!$ se zaobíral tématikou levného bydlení, urbanismu a ochrany historick&ch památek v 
Mariboru. Následn! p(sobil na Ministerstvu stavebnictví a v letech 1946-66 vedl nejv!t%í kancelá" 
v zemi Slovenija projekt.

VEHOVAR Arne (*1964 Lubla')
Vystudoval architekturu v roce 1992 u prof. J.Ko$ejle na univerzit! v Lublani. V roce 1995 získal 
magistersk& diplom z nábytkového designu na Royal College of Art v Lond&n!. V roce 1991 zís-
kal Ple#nikovu studentskou cenu a následn! Piranesiho a Ple#nikovu cenu za %kolu v Ko#evje. V 
sou#asnosti $ije a pracuje v Lublani jako architekt a designer.

Petr )mídek | Sou#asná slovinská architektura

167



VIDE!NIK "pela (*1971 Lubla!) 
Spole"n# se R.Oman zalo$ila v roce 1996 vlastní ateliér OFIS. Architekturu vystudovala v 
roce 1997 na univerzit# v Lublani. V únoru 2000 získala diplom na Architectural Association 
v Lond%n#. V roce 2001 získala ocen#ní Young Architect of the Year, Design Vanguard a ve 
&t%rském Hradci zvít#zila v sout#$i Europan 6.

VODOPIVEC Ale# (*4.4.1949 Lubla!)
Za"al studovat na Filosofické fakult# v Lublani. V roce 1974 promoval u prof. E.Ravnikara na 
Fakult# architektury univerzity v Lublani. V roce 1978 pob%val na t'ím#sí"ní studijní stá$i na 
KTH ve Stockholmu. V letech 1978-80, 84-93 pracoval jako samostatn# "inn% architekt. 1981-84 
p(sobil jako samostatn% projektant v AB (Arhitektni biro). V roce 1988 byl habilitován docentem 
na Fakult# architektury Univerzity v Lublani, 1990-94 zde vyu"oval urbanistické navrhování,1994 
získal doktorsk% titul a od 1996 je 'ádn%m profesorem. P'edná)el a byl hostujícím profesorem v 
Rakousku, Francii, USA, Itálii, *eské republice, 'ecku a Izraeli. Jeho realizace získaly 'adu v%znam-
n%ch ocen#ní: Pre)erenovu cenu 1991, Piranesiho cenu 2000, finalista Mies van der Rohe Award 
2001, Ple"nikovu cenu 2001 a 2008.

VOZLI! Matej (*1957 Lubla!)
Vystudoval architekturu v roce 1981 u prof. E.Mihevce na univerzit# v Lublani. V letech 1982-
85 pracoval ve víde!ské kancelá'i B.Podreccy. Od 1986 je samostatn% architekt a "len DESSA. 
Spole"n# s V.Vozli"-Ko)ir vedou v Lublani vlastní ateliér. V roce 2005 byl "lenem poroty "eské 
Grand Prix OA. V roce 2003 získal Ple"nikovu centu za objekt Linde MPA a v roce 2007 získal 
Pre)erenovu cenu.

VOZLI!-KO"IR Vesna (*1956 Kr)ko)
Vystudovala architekturu v roce 1981 u prof. P.Fistera na univerzit# v Lublani. V letech 1987-89 pra-
covala ve víde!ské kancelá'i B.Podreccy. Od roku 1986 samostatná architektka a "lenka DESSA. 
Spole"n# s M.Vozli" vedou v Lublani vlastní ateliér.

VRHUNC Ur#a (*1969 Lubla!)
V roce 1998 vystudovala architekturu na univerzit# v Lublani a následn# získala v roce 2000 druh% 
magistersk% titul z urbanistického navrhování na UCLA v Los Angeles. Od roku 1995, kdy zvít#zili 
v sout#$i na obytn% soubor Mostec, spolupracuje s T.Mächtig a v roce 2003 zalo$ili v Lublani 
spole"n% ateliér Maechtig Vrhunc Arhitekti. 

VUGA Bo#tjan (*1966 Nova Gorica)
Vystudoval architekturu v roce 1982 na univerzit# v Lublani. Posléze absolvoval v Lond%n# post-
graduální studium na Architectural Association. V roce 1992 získal studentskou Ple"nikovu cenu 
a za"al spolupracovat s J.Sadarem, s ním$ 1996 zalo$il v Lublani spole"n% ateliér Sadar Vuga 
Arhitekti. Dvakrát získal Piranesiho cenu (1992,1999) a  "ty'ikrát byl nominován na cenu Mies van 
der Rohe Award (2001,2003,2005,2007). V roce 2003 studiov%m u"itelem na Berlage Institute v 
Rotterdamu. Je hostujícím kritikem na AA School of Architecture, Bauhaus Kolleg v Desav#, IAAC 
v Barcelon# a ETH v Curychu. Je jedním ze zakladatel( O.C.E.A.N. - mezinárodní sít# architekt(, 
urbanist( a designer(.
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VURNIK Ivan (*1.6.1884 Radovljica – †8.4.1971 Radovljica)
Pocházel ze zámo!né kamenické rodiny, která mu umo!nila po studiích v Kranji a Lublani nastoupit 
v roce 1907 na Technickou univerzitu ve Vídni, kde v roce 1912 diplomoval u prof. K.Mayredera. 
Za dobré studijní v"sledky získal n#kolikam#sí$ní cestovní stipendium do Itálie. Po návratu zís-
kal nabídku pracovat u víde%ského L.Baumanna. Zárove% v&ak pracoval na vlastních zakázkách 
ve Slovinsku. Vurnik byl ovlivn#n p'edev&ím secesní tvorbou svého u$itele prof. M.Fabianiho 
z víde%ské Techniky (v roce 1919 ho pozval u$it do Lublan#, v"zvu nakonec vysly&el J.Ple$nik). 
Vurnik byl spoluzakladatelem &koly architektury na univerzit# v Lublani a pr(kopníkem moderního 
urbanismu ve Slovinsku. V roce 1919 se p'est#hoval do Lublan#, kde nastoupil na místní univer-
zitu vyu$ovat technické kreslení a od roku 1921 zde p(sobil jako 'ádn" profesor architektury na 
Vysoké &kole technické v Lublani. B#hem svého nejplodn#j&ího období ve dvacát"ch letech se 
intenzivn# sna!il definovat národní architektonick" sloh, kter" po obeznámení se s Le Corbusi-
erovou tvorbou záhy opou&tí. Mezi Vurnikem a Ple$nikem vznikla na univerzit# profesní 'evnivost. 
Vurnik se domníval se, !e Ple$nik ovliv%oval okruhy konzervativních politik(, aby bránili v realizaci 
jeho funkcionalistick"ch projekt(. Po roce 1925 se Vurnik v#noval hlavn# v"uce. Projektova a! 
do konce !ivota, ale jeho práce z(staly v#t&inou jen na papí'e. V"jimkou jsou funkcionalistick" 
bazén a hotel v Radovljica a  rekonstrukce národních ostatk( v Brezje, kde se Vurnik vrátil zp#t 
k ‘národnímu slohu’, kter" ve 20. letech odvrhl. Vurnik je spole$n# s M.Fabianim, C.Kochem a 
J.Ple$nikem pova!ován za otce moderní slovinské architektury.

WAGNER Otto (*13.7.1841 Penzing – †11.4.1918 Víde%) 
Otto Koloman Wagner tvo'í úst'ední postavu stojící za zrodem moderní architektury ve st'ední 
Evrop#. Pocházel z notá'ské rodiny na uherském královském dvo'e. Pro slovinskou architekturu 
je d(le!ité, !e M.Fabiani byl Wagner(v spolupracovník a J.Ple$nik byl Wagnerov"m !ákem na 
víde%ské Akademii. V letech 1857-63 studoval architekturu na víde%ské polytechnice a p'edev&ím 
na Královskou akademii v Berlín#, kde se m#l mo!nost seznámit s dílem K.F.Schinkela. V roce 
1863 dostudoval na víde%ské Akademii u E. van der Nüll a A.S. von Siccardsburg. V roce 1864 
si ve Vídni otev'el sv(j vlastní ateliér a byl jmenován 'editelem speciální sekce pro architekturu 
na víde%ské Akademii. V roce 1894 nastoupil na víde%skou Akademii  na profesorské místo po 
zesnulém baronovi K. von Hasenauerov. V roce 1896 publikuje první edici spisu Moderne Archi-
tektur, které dopln#né vy&lo s nov"m názvem Baukunst unserer Zeit (1913).  V roce 1911 vydává 
st#!ejní urbanistické dílo Die Grosstadt.

ZORC Mitja (*1974 Kranj)
Vystudoval architekturu v roce 2000 u prof. M.Bon$a na univerzit# v Lublani, kde je od roku 2001 
odborn"m asistentem. Od roku 2005 p(sobí jako samostatn# $inn" architekt. Za realizace zís-
kal 'adu ocen#ní podobn# jako vít#zn"ch sout#!í. Mezi neslavn#j&í pat'í prefabrikované d'ev#né 
domy Peterlin-Ma&i$ v )lebe (2006), rekonstrukce stadionu v Kamniku (2007), ekonomická &kola 
v Murske Sobote (2007) a tr!nice v Mariboru (2008).

ZOREC Maru!a (*1955 Maribor)
Vystudovala architekturu na univerizt# v Lublani, kde p(sobí od roku 2007 pedagog. Spole$n# s 
V.Ravnikarem, T.Gregori$ a N.Koselj dlouhob# dokumentuje slovinskou architekturu v období 1945-
70. V roce 2001 uspo'ádala obsáhlou v"stavu O.Jugovce. Zprvu spolupracovala s V.Ravnikarem 
a od 1992 má vlastní praxi. P'esto!e je známá hlavn# sv"mi citliv"mi renovacemi historick"ch 
budov, má spole$n# k krajinnou architektkou A.Ku$an na sv#domí 'adu odvá!n"ch m#stsk"ch 
intervencí. Mezi její nejznám#j&í realizace pat'í knihovna v hradu Ravne (2004) a h'bitovní kaple 
*marje Sap (2007).

"UPAN# Marjan (*1964 Novo Mesto)
Vystudoval architekturu v roce 1989 u prof. M.Bon$a na univerzit# v Lublani. V roce 1993 se 
zú$astnil architektonického seminá'e s E.Mirallesem ve Vídni. Od roku 1995 p(sobí v Lublani jako 
samostatn# architekt. Zú$astnil se 'ady sout#!í a  prof. J.Kobe zvít#zil  projektem nové budovy 
opery a baletu v Lublani.Vuga Arhitekti. Dvakrát získal Piranesiho cenu (1992,1999) a  $ty'ikrát byl 
nominován na cenu Mies van der Rohe Award (2001,2003,2005,2007). V roce 2003 studiov"m 
u$itelem na Berlage Institute v Rotterdamu. Je hostujícím kritikem na AA School of Architec-
ture, Bauhaus Kolleg v Desav#, IAAC v Barcelon# a ETH v Curychu. Je jedním ze zakladatel( 
O.C.E.A.N. - mezinárodní sít# architekt(, urbanist( a designer(.
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11.   Seznam symbol! a zkratek

AB (Ahitektov Bilten) – Architektonick! buletin – "asopis vydávan! od roku 1974

ARK (In#titut za arkitekturo in kulturo) – Architektonick! a kulturní institut

BIO (Bienale oblikovanja) – Bienále designu v Lublani

BTC (Blagovno Trgovski Center) – Obchodn$ zábavní centrum na v!chod$ Lublan$ 

CIAM (Congrès International d’Architecture Moderne) – Mezinárodní kongres moderní architektury

"KA – %eská komora architekt& 

DAL (Dru'tvo arhitektov Ljubljana) – Sdru'ení lubla(sk!ch architekt&

DESSA (Delovna skupnost samostojnih arhitektov) – Um$lecké sdru'ení samostatn$ "inn!ch architekt&

FA "VUT – Fakulta architektury na %eském vysokém u"ení technickém v Praze 

IABL (International Architecture Biennale of Ljubljana) – Mezinárodní architektonické bienále v Lublani 

MAO (Muzej za Arhitekturo in Oblikovanje) – Muzeum architektury a design

NUK (Narodna in univerzitetna knji'nica) – Národní a univerzitní knihovna

SAZU (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) – Slovinská akademie v$d a um$ní 

SVA (Sadar Vuga Architekti) – Architektonick! ateliér Jurije Sadara a Bo#tjana Vugy

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) – Silné stránky, slabé stránky, p)íle'itosti, hrozby

UL FA (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo) –Fakulta architektury univerzity v Lublani

UL TF OA (Univerza v Ljubljani, Tehni#ka fakulteta, Oddelek za arhitekturo) –Ústav architektury na Technické 
fakult$ univerzity v Lublani

TACE (Theatre Architecture in Central Europe) – Divadelní architektura ve st)ední Evrop$

TV# (Tehni#ka visoka #oka) – Vysoké u"ení technické v Lublani

UIA (The International Union of Architects) – Mezinárodní svaz architekt&

ZAPS (Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenie) – Komora architektury a prostorového plánování Slovinska

"R %eská republika 
"SR %eskoslovenská republika 
"SSR %eskoslovenská socialistická republika 
SLO Slovinsko
USA Spojené státy americké 

RD rodinn! d&m 
BD bytov! d&m 
OS obytn! soubor 

kol.  kolektiv 
obr.  obrázek
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