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 Na vybrané miesto, prieluky do 
vnútrobloku na Kongresovom námestí, 
bola v roku 1989 usporiadaná súťaž, ktorej 
zadaním bolo do vnútrobloku navrhnúť 
hotel. Víťazom sa stal architekt Boris 
Podrecca, avšak kvôli zmene režimu sa tu 
žiadny z projekt nerealizoval. V súvislosti 
s touto súťažou sa opäť rozpútala diskusia 
nad kvalitným verejným priestorom a 
dôležitosťou doriešiť toto miesto, ktoré 
tvorí súčasť centrálneho námestia vrátane 
urbanistických zásahov Josipa Plečnika.

Zvolená téma nového divadla je vzhľadom 
k významnosti miesta a samotnej podstaty 
divadla logická.

ÚVOD
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Anotace 
(česká): 

Na vybrané miesto, prieluka do vnútrobloku na Kongresovom námestí, bola 
v roku 1989 usporiadaná súťaž, ktorej zadaním bolo do vnútrobloku 
navrhnúť hotel. Víťazom sa stal architekt Boris Podrecca, avšak kvôli zmene 
režimu sa tu žiadny z projekt nerealizoval. V súvislosti s touto súťažou sa 
opäť rozpútala diskusia nad kvalitným verejným priestorom a dôležitosťou 
doriesiť tohto miesto, ktoré tvorí súčasť centrálneho námestia vrátane 
urbanistických zásahov Josipa Plečnika. 
Zvolená téma nového divadla je vzhľadom k významnosti miesta a samotnej 
podstaty divadla logická. 

Anotace (anglická): 

At the chosen place, the building gap to the inner courtyard of the Congress 
Square, a competition was organized in 1989, which topic was to design a 
hotel to the inner courtyard . The winner was architect Boris Podrecca, but 
none of the projects was implemented to change the scheme. In connection 
with this contest, the debate over the quality of the public space and the 
importance of dwelling on this place, which forms part of the central square, 
including the urban interventions of Josip Plečnik, was again discussed. 
The chosen topic of the new theater is logical due to the significance of the 
place and the essence of the theater itself. 
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ĽUBĽAŇ / LJUBLJANA / LAIBACH

Ľubľana je hlavným a najväčším mestom Slovinska. Mesto sa rozkladá na približne 160 km2 a žije tu okolo 
300 tisíc obyvateľov. Svojou menšou rozlohou a počtom obyvateľom mesto pôsobí provinciálnym dojmom.

GEOGRAFIA

Ľubľana sa nachádza v centrálnej časti Ľubľanskej nížine neďaleko Álp. Blízkosť hôr má vplyv na zvlásnění 
krajiny mesta,  nadmorská výška mesta kolíše medzi 260 m.n.m. a 670 m.n.m. Rieky LUBLAŇKA a Sáva majú 
významný vplyv na atmosféru mesta. Južná časť mesta je najviac ovivněna hrozbou povodní. Ľubľana spadá 
do oceáského klímy hraničiaceho s kontinentálnym a subtropickým podnebím. Zaujímavé je, že sa radí medzi 
hlavné mestá Európy s najvyšším množstvom zrážok za rok.

HISTÓRIA ĽUBĽANE

Oblasť bola osídlená už od doby bronzovej, ale na významnosti získala až počas doby Rímskeho impéria, 
v roku 35 př.n.l., kedy bolo na území pri rieke LUBLAŇKA založené rímske castrum Emona. Castrum sa 
označuje rímsky vojenský tábor, v ktorom sídli celá légie. Slúži k ochrane 5-6 tisíc vojakov. Castra bola stavaná 
podľa rovnakej schémy - obdĺžnikový pôdorys s dvoma na seba kolmými hlavnými cestami, námestím a 
čtyřimi vstupnými bránami. Emona bola niekoľkokrát napadnutá Vizigótmi, Hunmi či Longobardmi. Od 
polovice 6. storočia n.l. je tábor opustený.
Územie, na ktorom sa rozvíja mesto Ľubľana sa v prvej polovici 12. storočia dostáva do majetkov korutánskej 
rodiny vojvodov zo Sponheimu. Od tejto doby tiež dochádza k urbanizácii územia. V tej dobe sa mesto 
skladá z troch okrskov; starého námestia (Stari trg), mesta (Mesto) okolo dnešnej katedrály a nového 
námestia (Novi trg) na druhej strane rieky LUBLAŇKA. Mestské privilégiá získava Ľubľana v prvej polovici 
13. storočia. Od 14. stoeltí preberajú vládu nad väčšinou územia Slovinska Habsburgovci.
V 15. storočí získava Ľubľana na význame predovšetkým vďaka svojmu umenia. V roku 1461 je tu založené 
arcibiskupstva pri kostolu sv. Mikuláša, ktorý sa stáva katedrálou. Po zemetrasení na začiatku 16. storočia je 
mesto prestavané v renesančnom štýle a je postavené nové opevnenie. Časté požiare počas Stredoveku 
tiež viedli k zákazu drevených domov v meste od roku 1524. Počet obyvateľov Ľubľany v tomto období sa 
pohybuje okolo 5000 z ktorých 70% hovorí slovinsky ako svojím prvým jazykom.
16. storočie je storočie vzrastajúci protestantskej komunity, ktorá je však roka 1596 vyhostená a nastáva 
protireformácie. Na území prichádzajú Jezuiti, ktorí tu šíria katolícke vyznanie. Okrem iného tiež organizujú 
prvý divadelné predstavenia, zakladajú školy a stavia kostoly a kláštory.
Prvá železnica bola do mesta privedená z Viedne v roku 1849 a o niekoľko rokov bola predĺžená do Terstu. 
V roku 1985 Ľubľana postihlo silné zemetrasenie, po ktorom bolo niekoľko štvrtí prestavané vo viedenskom 
secesnom štýle. Toto obdobie sa označuje za “Oživenie Ľubľany” a je spojené s reformami aj ďalších odvetví 
(administratíva, vzdelávanie, cestovný ruch).
Po druhej svetovej vojne sa Ľubľana stala hlavným mestom Slovinskej socialistickej republiky, súčasti 
Socialistickej federálnej republiky Juhoslávie. Tento status sa zachoval do roku 1991, kedy sa Slovinsko stáva 
nezávislým.

Ľubľaň
mesto

historické mapy
Plečnik v Ľubľani
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160 km2 
300 000 obyvateľov
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obr. 1 - historická mapa z roku 1778
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obr. 2 - katastrálna mapa z roku 1841 obr. 3 - h istorická mapa z roku 1910
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obr. 4 - historická mapa z roku 1924
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JOSIP (JOŽE) PLEČNIK (23. január 1872 - Lublaň - 7. január 1957 - Lublaň)

1886-1888 učeň v rodinnj stolárskej dielni
1888-1892  študuje priemyselnú školu v Gráci
1892-1894 pracuje ako kreslič v továrni na nábytek ve Vídni
1895-1898 nastupuje na Akadémiu výtvarného umenia -  jeho profesorem je Otto Wagner,     
  pracuje v jeho viedeňskom ateliéri 
1900  ve Viedni zakladá svoju kanceláriu a začína stavať svoje prvné nájemné domy a vily
1911   prijíma pozvanie Jana Kotěry a stáva se profesorom na UMPRUM v Prahe
1920  menovaný T.G. Masarykom ako hlavný hradný architekt - v 20.-30.rokoch  tu robi radu
  rekonštrukcií 
1921  prijíma post profesora na Lublaňskej technickej univerzite, kde pôsobí až do smrti a   
  zároveň sa stáva neoficiálnym mestským architektom

PLEČNIK V ĽUBĽANI

Jeho počiatky v Ľubľane boli mnnoho skromnejšie než jeho stavebnú činnosť v Prahe. Najprv v roku 
1929 vylepšuje urbanistický plán mesta. Skôr než že by sledoval trendy v súčasnej architektúre, Plečnik 
nasledoval svoju vlastnú cestu. Chcel, aby jeho dielo bolo pochopené ľuďmi, preto používal jazyk klasických 
architektonických prvkov. Jeho zásahy do mesta boli rozpoznateľné a postupné, väčšina z nich mala len 
obmedzené finančné prostriedky. Aby šetril peniaze, Plečnik použil lacnejšie materiály: piesok, cementové 
dosky a staré kamene. Z histórie poznáme niekoľko prípadov miest navrhnutých jedným architektom. Vo 
väčšine prípadov taký scenár zahŕňal vybudovanie nového mesta - Brasilia: Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, 
alebo povojnovej obnovy - Le Havre: Auguste Perret. Ale v Ľubľane vstúpil Plečnik do existujúceho mesta, 
štruktúry a prepracoval ju za účelom zdôraznenie jeho existujúcich vlastností. Pre mesto navrhuje ulice, 
námestia a parky a nové budovy do existujúcej ulice. Uvedomoval si dôležitosť prepojenia mesta a rieky, 
a tak použil rieku LUBLAŇKA ako jeden z mestských vodiacich motívov. Počas svojich mladých rokov vo 
Viedni bol súčasťou avantgardy a v Prahe vytvoril monumentálne návrhy. V Ľubľane sa mu podarilo využiť 
pomerne skromných prostriedkov na premenu mesta na hlavné mesto Slovinska. Dnes jeho desaťročia 
dlhá tvorba Ľubľany predstavuje jedinečný a neporovnateľný úspech.

Ľubľaň
mesto

historické mapy
Plečnik v Ľubľani
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obr. 5 - Plečníkov regulačný plán pre Ľubľaň, 1929
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parcela
historický vývoj miesta

fotodokumentácia
analýza súčasného stavu

obr. 6 - historická mapa z roku 1820 s voľným priestorom Kongresového námestia
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obr. 7 - katastrálna mapa z roku 1841
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obr. 8 - historická mapa z roku 1910
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obr. 9 - Knafljev prehod, 1976
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obr. 9 - vnutroblok, 2016



40 41



42 43

foto

bývanie - komercia 

služby

verejné stavby

historická pamiatka

nevyužívané

kultúrne inštitúcie

divadlo
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zastavaná plocha 657 m2

počet podlaží  5 NP + 1 PP

1. NP

foyer s barom  135 m2

šatňa   18 m2

hygienické zázemie 47 m2

hlavná sála  159 m2

ochozy   56 m2

sklad    65 m2

1. PP

technické zázemie 300 m2

2. NP

hľadisko  69 m2

balkón   56 m2

ochozy   56 m2

sklad    65 m2

3. NP

hľadisko  65 m2

ochozy   56 m2

sklad    65 m2

4. NP

ochozy   56 m2

sklad    65 m2

skúšobná sála  215 m2

5. NP

technické lávky
skúšobná sála  215 m2

počty divákov

hlavná sála  98 miest
ochozy   216 miest
hľadisko  190 miest
celkom   425 miest

DIVADLO

 Stojí na kríženi nového a stávajúceho 
priechodu blokom. Nástup z nádvoria je 
akcentovaný veľkými dverami, ktoré vizuálne 
indikujú, kedy sa v divadle hrá. Koncept divadla 
je založený na dvoch obsluhujúcich nosných 
železobetónových stenách, s komunikačnými 
jadrami a ochozmi prístupnými z podesty. 
Sál funguje ako blackbox s variabilným 
usporiadaním vďaka podlahe ktorá umožnuje 
vytvoriť eleváciu podľa potreby režiséra na 
rozlišné predstavenia. Zadná časť divadla 
funguje ako rekvizitár s prídavnými skladmi a 
technickými miestnosťami v podzemí. Strechu 
nesie krov z lepených vazníkov, kde v najvyššej 
časti je druhý sál, pre nácvik hercov ako aj pre 
iné spoločenské akcie.
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zastavaná plocha  339 m2

počet podlaží   3 NP

1. NP

oddelenie propagácie   68 m2

predaj lístkov   35 m2

klub    117 m2

2. NP

šatňa 4x    26 m2

maskérňa   23 m2

garderóba   38 m2

3. NP

kulišťáci    35 m2

techn. a javištní majstri  26 m2

spoločná kuchyňka  26 m2

zasadacia miestnosť  26 m2

riaditeľ    26 m2

administratíva   26 m2

hygienické zázemie  14 m2

DOM HERCOV

 Všetko čo divadlo a herci potrebujú 
aby mohli tvoriť a pracovať. Parter obsahuje 
predajňu lístkov a oddelenie propagácie 
divadla. Život do predpriestoru divadla 
vnáša divadelná kaviareň s menším pódiom 
na komornejšie koncerty a akcie. V druhom 
podlaži je cez velké okná v chodbe vidieť do 
šatni hercov, garderóby, maskérne, ako sa 
herci pripravujú na predstavenie. Spoločenská 
miestnosť  na konci chodby slúži ako 
oddychová miestnosť pred a po predstavení. 
S divadlom je prepojený tenkým krčkom 
naviazaným na schodisko do havného sálu a 
do sálu v podkroví. Posledné, tretie podlažie, 
slúži administratíve divadla, ktorá zabezpečuje  
správne fungovanie.
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1. NP
kaviareň   55 m2

prenajímateľný priestor  28 m2

prenajímateľný priestor  28 m2

klubovňa   118 m2

2. NP
izba 6x    18 m2

spoločenská miestnosť  20 m2

byt 2+kk   54 m2

3. NP
izba 6x    18 m2

spoločenská miestnosť  20 m2

byt 2+kk   54 m2

4. NP
izba 6x    18 m2 

spoločenská miestnosť  20 m2

počet obyvateľov
študenti   18 
byty umelcov   2

zastavaná plocha 340 m2

počet podlaží  4 NP

DIVADELNÉ KOLEJE
 Severnú časť tvorí bývanie pre 
študentov divadelnej akadémie vo vedlajšom 
bloku. Dom sa v parteri vyrovnáva s terénnym 
prevýšením 3m. Zapustením domu do terénu 
vznikajú pobytové schody. V ose domu 
vytváram podchod, ktorý slúži ako krytý 
vstup do domu a zároveň naväzuje na budúci 
priechod do pasáže v Čopovej ulici. Parter 
ponúka menšie prenajímateľné priestory a 
klubovňu so skúšobňou pre mladých umelcov. 
V nároží sa nachádza byt hosťujúceho herca a 
byt režiséra.
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zastavaná plocha   465 m2
počet podlaží
 galéria   3 NP + 1 PP
 dielne   1 NP 

1. NP
výstavný priestor  95 m2

1. NP
dielňa 1    74 m2

 zázemie s kanceláriou  20m2

 pracovný priestor  54 m2

dielňa 2    74 m2

 zázemie s kanceláriou  20m2

 pracovný priestor  54 m2

dielňa 3    112 m2

 zázemie s kanceláriou  20m2

 pracovný priestor  92 m2

2. NP
výstavný priestor  85 m2

3. NP
výstavný priestor  85 m2

1. PP
techn. a hyg. zázemie  85 m2

GALÉRIA DIELNE

DIELNE, GALÉRIA
 Pozdĺžna hmota dielní s akcentom 
galérie do hlavného námestia dopĺňa 
predpriestor divadla s domom hercov. Dielne 
v parteri fungujú primárne ako výrobné dielne 
divadla. Avšak šikovný stolár, klempiar alebo 
krajčír, ktorý si tieto dielne môžu prenajať v 
čase, keď im divadlo prácu nedáva ponukájú 
svoje služby verejnosti. Každá dielňa ma 
vlastnú kanceláriu a základné hyg. zázemie. 
Vertikálna časť domu patrí galérii s technickým 
zázemím v podzemí.
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NÁVRH
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Poloha

Parcela nachádzajúca sa v samotnom centre mesta, tvorí hranicu hlavného námestia - Kongresni trg. 
Pod celou plochou námestia sú vybudované nové podzemné garáže slúžiace ako rezidentom tak 
návšetvníkom mesta Ľubľaňa. Významne tak odľahčujú ulice centre mesta od parkujúcich aút a tým 
spríjemňujú pohyb a celkový pocit z mesta. Riešený mestský blok je lemovaný významnými verejnými 
priestormi. Zo severu je to Čopova ulica, z východu Wolfova ulica, ktoré sa stretávajú v predpriestore 
františkánskeho kostola. Zo západnej strany to je Slovenska cesta - mestská trieda fungujúca ako 
tepna mesta s automobilovou a hromadnou dopravou. Južnú hranicu tvorí Kongresni trg s parkom 
Zvezda. Tým prechádza významná urbanistická os, komponovaná slávnym architektom mesta Josipom 
Plečnikom, končiaca pamätníkom všetkým obetiam vojny, realizovanom v roku 2017 ako výsledok verejnej 
architektonickej súťaže. V severnej časti pretína vnútroblok Knafljev prechod, ktorý funguje ako pešia 
skratka cez blok k Trojmostiu a rieke Ľubľanici, zároveň je to miesto plné nočného života, barov, reštaurácií 
a letných zahrádok.

Urbanistický prístup

“prieluka s pomníkom všetkým obetiam vojen, ohraničená zateplenou zadnou stenou hrazdeného hostelu 
so zlatým stĺpom”

Blok o rozmeroch približne 164x164 m po svojom obvode pôsobí ako typický mestský blok, s objektami 
od 3 do 7 podlaží, obsahujúci rozmanité funkcie od bývania, autoservisu až po historické pamiatky. Do 
vnútrobloku sa merítko stavieb mení na drobnejšie stavby a prístrešky, garáže, prístavby, nástavby, anglické 
hrazdené fasády hotelu, strom prerastajúci barom až po spustlé hrubé stavby zo solárnymi panelmi. Tieto 
špecifiká sa pre návrh divadla stali veľmi inšpiratívnymi a v snahe reagovať na túto situáciu ma značne 
ovplyvnili. Dôkladnou analýzou samotného bloku a jeho okolia som pristúpil k návrhu nezasahovať do 
proluky, ktorá bola počas minulosti nezastavaná alebo bola súčaťou hospodárskeho dvoru, ale orientovať 
sa na skôr na riešenie bloku samotného - jeho priestupnosti v náväznosti na okolie. Skúmaním jednotlivých 
objektov som pristúpil k citlivému dotvoreniu a doplneniu rastlej štruktúry. 

autorská správa

Návrh

Odstránením prázdnych, neprístupných a nefungujúcich objektov sa pre mňa nosným prvkom konceptu 
stali zadné steny fungujúcich stavieb, na ktoré naväzujem. Tieto steny zároveň vytvárajúce hranice pre 
návrh divadla. Vytváram súbor menších stavieb s hlavnou hmotou divadla, urbanisticky fungujúcich 
spoločne, provozne však môžu existovať samostatne. V západnej časti to je dom hercov a naňho 
naväzujúce divadlo, na juhu dielne s galériou. V severnej časti, lemujúce Knafljev prehod, divadelné koleje 
pre študentov divadelnej akadémie s bytom hosťujúceho herca a bytom režiséra.

Materialita

Materiál fasád všetkých objektov je zjednotený. Strecha a steny divadla splývajú do jednej hmoty použitím 
rovnakého obkladu. Zvolil som materiál, ktorý je typický pre strechy domov v okolí, falcovaný plech. Takto 
sa pri pohľade z hradu a iných vyšších miest strácajú navrhované objekty v hmote bloku. Avšak z pohľadu 
človeka pôsobia výrazne v kontraste s omietanými fasádami okolitých domov. Voľbou farebnosti plechu a 
štruktúr falcovania odlišujem od seba jednotlivé funkcie domov.
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