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Fenomén loftu vo filme 
                  
 

Ing. arch. Marek Peťovský 
Fakulta architektúry STU v Bratislave 

Predmet dizertačnej práce 
Práca sa zaoberá konvertovanými priestormi – loftami.  

Obývanie niečoho konkrétneho je vlastne vzťah so svetom. Predtým ako môžeme 
niečo postaviť, musíme v sebe nájsť schopnosť to obývať, čo vlastne znamená, že 
musíme reflektovať seba samého pomocou obývania priestoru. Slovné spojenie „byť 
doma“ je psychologický a  sociologický vzťah našej mysle s miestom, v ktorom je 
zakomponovaná koncepcia našej budúcnosti (entita časovosti79). 

Aktuálna situácia vo svete je podmienená transformačnými procesmi 
v spoločnosti, ktoré žiaľ majú za následok, že človek stratil „interiérovosť“. 
Komunikačné média (internet, Skype, atď.), posúvajú reálny prežitok do virtuálneho 
sveta. Dnešný človek je psychicky a fyzicky chorý80. Celá spoločnosť,   prechádza 
výraznými zmenami, ktoré sa prejavujú aj v oblasti bývania, ale aj v rádovo iných 
sférach spoločenského života. Čelíme civilizačným, politickým a ekonomickým 
problémom - čelíme revolúcií. Loft predstavuje revolučné hnutie svojej doby.  

 
      Termín „loft“ 
Pre ďalšie posun tejto práce je vhodné zadefinovať definíciu termínu - loft, 

s ktorou budeme pracovať počas celého priebehu výskumu. 
Hnutie mladých rebelujúcich študentov a umelcov, ktoré sa sformovalo v okrese 

SOHO (odvodené od SOuth HOuston street) v päťdesiatych rokoch 20. st. prešli na 
okupáciu priemyselných stavieb za účelom  bývania81. Takto sa etabloval termín loft. 

Loft - jedná sa o cudzie slovo, ktoré bolo na Slovensko importované z Ameriky, 
kde má jasne stanovený význam. S termínom „loft“ sa na Slovensku často 
nestretneme. Vyskytuje sa prevažne v odborných periodikách o architektúre. Ak sa 
náhodou termín loft vyskytne v slovenských médiách, často krát je chybne 
označovaný a jeho význam sa vzťahuje na apartmánové bývanie. Termín loft dostal 
nálepku – veľkorysosti, ktorú spropagovali najmä developerské spoločnosti za účelom 
zatraktívnenia a zlepšenia predajnosti obytných jednotiek.  

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (v preklade: Cambridge - pokročilý 
študijný slovník) definuje „loft“ ako relatívne veľký a otvorený priestor, ktorý sa 

                                                 
79Z. Bauman, Tekutá modernita, Mladá Fronta 2002 
80 T. W. Adorno, Schéma masovej kultúry, OIKOYMENH, 2009 
81 HUDSON, J. R. 1987. The Unanticipated City, Loft Conversions in Lower Manhattan. The University 
of Massachusetts Press, Amherst, 1987, s. 19. 
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nachádza vo viac podlažných priemyselných objektoch a skladoch v USA82. Týmto 
termínom môžeme opísať aj podkrovné alebo horné (najvyššie) poschodie. V týchto 
dňoch sa však loft pretransformoval do pojmu, ktorý je použiteľný pre akúkoľvek veľkú  
plochu, ktorej pôvodná konštrukcia slúžila prevažne priemyslu a v tomto duchu bola 
konvertovaná a upravená pre potrebu bývania. 

Technický prekladový slovník, anglicko-slovenský preklad83, uvádza túto definíciu 
slova loft: 

Loft -  1. povala, pôjd, 2. podkrovie, 3. senník, 4. chór (v kostole), 5. lod. rysovňa. 
Na základe analýzy terminológie môžeme následne vytvoriť definíciu 

konvertovaných priestorov - loftov, ktoré budeme používať v priebehu výskumu. Ako 
základ nám budú slúžiť spoločné znaky pri slovenskej a anglickej definície slova - loft. 
Z analýz definície vyplýva, že termín loft je otvorený priestor, kde výšková entita 
prevláda nad pôdorysnými rozmermi. Znamená to, že za prvé_ hovoríme o celkovom 
objeme (m3), za druhé_ hovoríme o vzdušnosti priestoru (otvorenosť – zatvorenosť, 
loft - luft, germánske slovo pre vzduch, priestor), za tretie_ hovoríme o nečlenenom 
priestore (deliacimi priečkami, konštrukčnými prvkami), za štvrté_ hovoríme 
o situovaní vo viac podlažnom priemyselnom objekte ( jedná sa o nenáročný výrobný 
proces ako pranie, tlač, čalúnenie, výroba potravín a podobne), za piate_ priestor loft 
neslúži výhradne na účel bývania.  

Zhrnutie a slovné vyjadrenie definície by znelo nasledovne: 
Loft je akýkoľvek priestor s neštandardne veľkým objemom, ktorý nie je členený 

deliacimi priečkami alebo inými konštrukčnými prvkami. Situovaný je na určité 
konkrétne miesto a svojou funkciou reflektuje budúceho užívateľa. 

Ako sme už spomínali s pojmom „loft“ sa dá oboznámiť prostredníctvom publikácií 
ale predovšetkým  prostredníctvom filmu. Architektúra a film zohrávajú významnú 
úlohu v tvorbe a chápaní starých a nových priestorov. Každý z nás si určite dokáže 
vybaviť loftové bývanie z filmu Flashdance, Duch, Philadelphia a iných...Vzťah medzi 
médiom filmu a loftom, dokáže vytvoriť zmeny vo vnímaní a chápaní opustených 
industriálnych areálov. Z tohto aj vyplynul názov témy: Fenoménu loftu vo filme so 
zameraným na architektúru a dizajn. 

 
Ciele dizertačnej práce 
 

 Cieľom práce je odprezentovať doterajší výskum filmových loftov, sumarizáciu, 
kategorizáciu a ich následnú analýzu. Pokúšame sa zadefinovať loftový priestor, jeho 
proporcie, otvorenosť (zatvorenosť), zážitkovosť a jeho novú metafyzickú stránku. 
Cieľom je zistiť úlohu architektúry vo filme, ako a prečo dokáže priestor ovplyvniť 
herecké postavy a ako dokáže inšpirovať iné kreatívne odvetvia. Téma vytvára snahu 
prejsť históriu cez film, lepšie uchopiť tému pomocou obrazu a doplniť a zachytiť inak 

                                                 
82 Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, Cambridge University Press (tretia edícia), 2008 
83 Sube, R. 1985. Technický prekladový slovník, Anglicko – Slovenský, K – Z, Alfa, 1985 
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roztrúsené informácie a fakty. Chceme vytvoriť katalóg loftov, ktoré sprostredkúvajú 
nevšedné reálie. V neposlednom rade tu vznikne možnosť zmapovať presah 
horizontu samotnej architektúry, ktorá zahŕňa vedecké poznatky, umenie, dizajn, 
filozofiu, technológiu... 

 
Metódy dizertačnej práce 
 

1. voľba komparácie, definície slova loft   
2. selekcia odsledovaných filmov (scén), kde sa problematika týkajúca loftu 

nachádza (film musí obsahovať určitý prínos – koncepčný, dizajnový, časový, 
atď.). 

3. pochopenie priestoru (zostrojenie 3D modelu, overovanie prostredníctvom 2D 
a 3D zobrazenia, literatúra a dostupné informácie)  

4. bilancovanie, kategorizovanie (tabuľkové zaradenie, delenie na základe 
zistených atribútov...)  

 
Nasledujúca osnova bližšie približuje metódy skúmania: 
 

- Porovnávanie aktuálnych definícií na Slovensku a v zahraničí (z toho 
vyvodiť „hranice“  pre samotnú prácu, ktoré budú využívané v priebehu 
celého výskumu, 

- selekcia a charakteristika vybratých modelových príkladov (vytvorenie 
časovej osi, každé časové obdobie obsiahne 1-3 zástupcov), 

- selekcia trendov (klasický, formálny, transparentný, ikonický), 
- analýza modelových príkladov so zameraným na funkčno – prevádzkové 

a proporcionálne vzťahy (podlahová a výšková výmera, tvar strechy 
a podobne), 

- syntéza a vyhodnotenie analýz vybraných modelových príkladov 
(tabuľky), 

- formulácia záverov z analýz vybraných modelových príkladov 
(vymedzenie a aktualizovanie terminológie), 

- selekcia charakteristických typov a ich následná kategorizácia, 
- vyhodnotenie a vyvodenie záverov. 

 
Analýza modelových príkladov 

 
Pre lepšie pochopenie skladby filmových loftov (dispozičnej, konštrukčnej, 

estetickej, atď.)  je  potrebné urobiť analýzu modelových príkladov. Analýzy obsahujú 
prehľadné dispozičné schémy, z ktorých je možné rýchlo získať prehľad o koncepte 
dispozície, ako aj tvare a umiestnení jednotlivých miestností. 

Uvádzame príklady riešenia: 
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Obr. 1 analýza filmu The Fly (1986). Réžia: David Cronenberg, zdroj: autor príspevku. 
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Obr. 2 analýza filmu Philadelphia (1993). Réžia: Jonathan Demme, zdroj: autor príspevku. 
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Záver 
 

Načrtli sme si oblasť kde a ako je možné špecifikovať konvertovaný priestor – loft. 
Môžeme na týchto príkladoch odsledovať, ako z niekoľkých malých experimentov 
vznikla vlna konverzií a nastolila trendy, ktoré sú aktuálne až dodnes.  

Dokumentácia potrieb flexibility priestoru, flexibility konštrukčného systému, bez 
ktorého by tieto projekty neboli uskutočnené má mnohé iné prednosti, ktoré pre ich 
početnosť nemožno vymenovať. Úspech tejto vlny konverzií len dokazuje to, že ľudia 
sú ochotní žiť v oblasti, ktorá slúžila pôvodne len pre účely výrobného 
a administratívneho, poprípade obchodného rázu. Proces, ktorý vznikol spontánne 
vďaka úzkej komunite ľudí so špecifickými potrebami. Proces, ktorý viedol až ku 
konverzii celej zóny a jej revitalizácií. 

 

Slovník 
 

Brownfield / množné číslo_  Brownfields – opustený alebo opotrebovaný, až 
znehodnotený výrobný alebo obchodný areál, vhodný na nové využitie v inej novej 
funkcii (konverzia). Nový rozvoj takéhoto územia môže byť komplikovaný reálnymi 
alebo vnímanými záťažami z hľadiska ochrany životného prostredia a udržateľného 
rozvoja* 
Dictionary - slovník 
Konvertovať - obrátenie, premena na inú funkciu* 
Loft - priestor s neštandardne veľkým objemom 
Loft building - nositeľka spomínaného priestoru (loftu) 
street – ulica 
Main street – hlavná ulica 
SOHO – South Houston street – SOHO je skratka od South (južná) Houston ulica 
Telepod – prístroj umožňujúci teleportáciu 
2D – 3D model – dvojdimenzionálny a trojdimenzionálny model 

 

* prevzaté z knihy od autorky: doc. Ing. Eva Kráľová, PhD., Stopy priemyselného 
dedičstva na Slovensku, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2010, ISBN 
978-80-227-3308-3 
Všetky ostatné termíny za pomoci: slovnik.azet.sk/preklad/anglicko-slovensky 

 

Zoznam sledovaných filmov (za obdobie od 1.11.2012 – 31.1.2013): 
Metropolis (1927), Just Imagine (1930), M (1931), The Fountainhead (1949), Rear Window (1954), 
Contempt (1963), Dr. Strangelove or How I learned to stop worrying and love the bomb (1964), Blow-
Up (1966), Playtime (1967), 2001: Space Odyssey (1968), Romeo and Juliet (1968-1996), Clockwork 
orange (1971), Solaris (1972), Star Wars (1977-2005), Alien (1979), Blade Runner (1982), Flash 
Dance (1983), The Fly (1986), Hannah and her sister (1986), Akira (1988), It (1990), Europa (1991), 
Neha (1991), Philadelphia (1993), Pulp Fiction (1994), Seven (1995), Bottle rocket (1996), Gattaca 
(1997),  Matrix (1999), American Psycho (2000), Spirited away (2001), Metropolis - anime (2001), Lord 
of the rings (2001-2003), Unfaithful (2002), Panic room (2002), Simpsons – 14 sezóna, 11 časť (2003), 
Five Obstructions (2003), Dogville (2003), Fountain (2006), Zodiac (2007), Dark knight (2008), Loft 
(2008),  500 Days of Summer (2009), Mammoth (2009), Inception (2010), Dom (2011), Pina (2011). 


