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Průvodní správa:

Krajina je pretváraná v čase - človekom a sama sebou. Človek ju prispôsobil svojim 
potrebám - materiálnym, fyzickým a duchovným. Význam krajiny a vzťah človeka k 
nej je premenlivý. 

Miesto bývalého ťažobného lomu Bankov (pri Košiciach) obsahuje viac vrstiev, ktoré 
boli prekryté antropogénnou činnosťou. Pôvodná krajina niesla silný duchovný výz-
nam prepísaný do pútnej cesty lemovanej sakrálnymi objektami, ktoré identifikovali 
človeka s krajinou a miestom. Exploatácia krajiny však mení jej hodnoty. Ťažba 
spôsobila stratu pôvodných stôp v krajine - nielen stratu ich hmotnej podstaty, ale 
najmä významovej. Miesto sa uzatvára do seba a vzťah človeka k nemu sa vytratil.

Počas ťažby si krajina prešla radikálnou zmenou morfológie - vytvorila sa fascinu-
júca a dynamická geologická diverzita, ktorá utvára špecifický charakter miesta. Je 
opusteným, tajomným územím vyvolávajúcim protichodné pocity nebezpečia a up-
okojenia zároveň. Percepia a prežívanie krajiny je motívom obnovy, ktorá sa týka 
človeka - jednotlivca. Práca chápe obnovu ako ozdravnú premenu organizmu, ktorou 
je aj po ťažbe zotavujúca sa krajina. Čas, priestor a životné podmienky sú činiteľmi 
prirodzenej obnovy krajiny, z ktorej koncept analogicky čerpá inšpiráciu pre fyzickú 
a duševnú obnovu človeka v tomto mieste, a to odhalením a znovuinterpretovaním 
stratených hodnôt, skrz ktoré sa človek bude s miestom identifikovať a prežívať ho.

Bankov býval miestom liečivým, vďaka svojim prameňom. Kedysi vyhľadávaným aj 
pre ozdravné kúpele. Krajinou prechádzali pocestní a pútnici zastavujúc sa v krajine 
na miestach duchovného významu. Miesta taktiež spájaného s fyzickým prežitkom 
miestnych prameňov, ktoré pre nich znamenali osvieženie. V romantizme bolo miesto 
rekreačnou krajinou určenou pre ozdravný pobyt. Zámerom práce bola reinterpretá-
cia tradícií a významov, ktoré kedysi miesto malo, avšak v súčasnom kontexte, a tiež 
využitie hodnôt a charakteru, ktorý miestu určilo obdobie ťažby.

Návrh vytýčuje 3 miesta vrámci areálu, ktoré majú odlišný, no veľmi silný charakter. 
Rozprestrením programov po rôznych miestach areálu vytváram cesty skrz krajinu. 
Človek ju spoznáva a utvára si k nej vzťah. Programový okruh je každodenným 
liečebným procesom. Skladá sa z miesta pre pobyt - celly, terapeutickej liečebne a 
kúpeľov. Tieto miesta sú navzájom prepojené a vytvárajú cestu, ktorá prechádza tiež 
cez bývalý tažiarenský areál.



Pobytová cella:

Cella je jedným článkom rutinného cyklického liečebného procesu prežívania miesta. 
Priestorová  a programová koncepcia liečebného procesu čerpá inšpiráciu v pro-
gramovej a architektonickej štruktúre kláštora. Jeho uzavrený charakter vymedzuje 
svoj vlastný kontext, čo je analogické k miestu samotnému. 

Pobytová časť liečebne sa nachádza v ťažko prístupnom hustom lese v svažitej 
morfológií, ktorá sa vymedzuje voči okoliu. Rozptýlenie pobytových ciel určuje pre 
každú jednotku dostatočný samostatný vonkajší priestor. Cesta hĺbená do svahu je 
koridorom spájajúcim jednotlivé pobytové jednotky.

Cella je miestom pre jednotlivca. Je odprostená od všetkého prebytočného. je to 
utilitárna miestnosť, v ktorej človek pobýva v samote. Je priestorom, ktorého stredom 
je človek. Z centrálneho pôdorysu vystupuje kónická hmota so svetlíkom smerom na-
hor. V hustom a tmavom lese dostáva svetlo dovnútra. Jediné okno rámuje výhľad do 
fragmentu vonkajšej uzavrenej krajiny. Je analógiou vymedzeného dvoru kláštornej 
celly.

Konštrukcia celly je tvorena tenkou betónovou škrupinou na ktoru sa nanesie vrstva 
striekanej polyuretánovej izolácie. Objekt spočíva na oceľovom ráme, ktorý roznáša 
zaťaženie do základových injektážnych pilótov.

Cesta areálom:

Miesto odhaľuje silné a rozličné charaktery. Pobytová časť v lese sa spája s liečebno-
kúpeľným areálom v lome na východnej strane areálu. Tieto miesta su spojené cestou, 
ktorá prechádza umelou krajinou bývalého ťažobného areálu. Ten je sučasťou gradácie 
rozmanitých atmosfér miesta.

Ťažobný areál je symblom úpadku a povýšenia materiálnych hodnôt nad človeka. 
Prebieha pomalým procesom rozpadu, až kým bude znovu pohltený krajinou. Návrh 
dopomáha krajine dekonštrukciou určitých častí vybraných stavieb, ktorými je vedená 
cesta. Kedysi vnútorný priestor sa stáva vonkajšou krajinou. Fragmenty pôvodných 
stavieb areálu sú postupne v čase dekonštruované a sprístupnené človeku.

Liečebňa:

Koncept sa snaží reflektovať spôsob života človeka v súčasnosti. Mojim cieľom je 
vytrhnutie človeka z jeho každodenného prostredia a automatizovaného fungovania, 
ktoré na neho majú patologické duševné a fyzické následky. Človek zameriava svoju 
pozornosť na prostredie a sám na seba. dostáva sa mu priestor a čas na premýšľanie.
Program dlhšieho pobytu je spojený s odbornou terapeutickou a klinickou liečbou, ktorá 
prebieha formou spoločných a tiež individuálnych sedení s terapeutmi v priebehu dňa. 
Liečebňa je tvorená ako separátna stavba v svahu lomu, ktorá pozostáva z nutného 
hygienického zázemia, privátnej terapeutickej miestnosti a spoločného priestoru, ktorý 



sa svojim hmotovým riešením sústreduje do svojho stredu a svojou uzavrenou obálkou 
nerozptyľuje človeka výhľadmi smerom von. 

Kúpele:

Fyzická rehabilitácia je článkom v cyklickom procese obnovy. Nadväzujem na pôvodnú 
tradíciu liečebného kúpeľníctva v mieste. Vodné banky vryté do skaly reinterpretujú 
dávnu povesť, podľa ktorej je miesto pomenované po staroslovanskom slove ‘banka’, 
ciže diere v zemi určenej na kúpeľ.
Kúpele sú skladbou viacerých intervencií rôznych merítok. Rozprestrením vytváram 
gradáciu atmosfér, vytýčujem miesta. Nechávam ľudom priestor a odstup, aby mohli 
miesto prežívať čo najviac nerušene.

Do kamenistého svahu sa zarezáva schodistá cesta smerujúca na dno lomu. Je jedinou 
prestupnou cestou drsným terénom. Bránou do kúpeľnej časti areálu je horizontálna 
nízka hmota ktorá slúži ako šatne a hygienické zázemie.

Smerom nadol zo svažitého terénu zalesneného lomu vystupujú kónické hmoty 
so svetlíkmi natáčajúc sa za svetlom. Hmoty sú uzavreným intímnym priestorom 
vnútorného kúpeľa, ktorý slúži pre jednotlivca. Prevažným obsahom priestoru je holá 
vodná plocha. Samota, ticho, telesný prežitok. Inverziou kónickej hmoty sú tvorené 
vonkajšie privátne kúpeľné jednotky.

Dno lomu sa stáva kľudnou vodnou plochou. Výška hladiny je premenlivá. Do vodnej 
plochy priamo vstupuje a postupne klesá cesta, ktorá prechádza koridorom dvoch 
zrezaných hmôt spoločných kúpeľov. zázemie je utilitárne. Priestor jednoznačne 
smeruje do premýšenej hmoty s celistvou vodnou plochou. Zrkadlovým obrazom je 
vymedzenie vonkaješ otvorenej vodnej plochy, ktorá ponúka rozhľad do prostredia 
kráteru.


