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The architect Josef Marek (1889 – 1966), originally from Moravia, 
was professionally active in Slovakia starting in 1919. Though it 
is commonly known that urban planning represented a highly 
significant area of his realisations, a more complete sense of 
his designs has long been lacking, possibly because practically 
all of them remained on paper. And this situation is not unique 
to Marek. Recent research on the urban planning of Bratislava 
in the 20th century has indicated that the majority of major 
planning competitions remained unfulfilled, or were put into 
application only at a later date and fragmentarily. In the texts 
and designs of Josef Marek, we can find a number of ideas that 
were, if in far different form and at many years’ distance, taken 
up either consciously or intuitively. These connections are the 
subject of the present study. The now somewhat archaic-sound-
ing term ‘construction of towns and municipalities’ emerged 
after 1918 as an area of architecture with a new, exciting trajecto-
ry, spurred on by the rapid and intensive growth of urban areas 
after World War I. Bratislava, as the new, emerging metropolis 
of a new state, was naturally an exceptional case. Josef Marek 
observed this development carefully and commented on it. How-
ever, during the early 1920s his practice was based in Trnava; 
hence he devoted less attention to the planning of Bratislava as 
did his counterparts Alois Balán and Jiří Grossmann.

In 1925, though, Josef Marek moved to Bratislava where he 
opened his own studio. In 1929, an international competition 
was opened for the regulatory plan of Bratislava: the new regula-
tions were intended to bring an end to the piecemeal addressing 
of the urban form of the Slovak capital and put forth a broad, 
general idea for its further growth. Among the archival papers of 
Josef Marek, there is a photograph of an undated directive plan 
of Greater Bratislava. Though at the time of its finding it was 
thought to be an interwar design, possibly even one connected 
to the 1929 competition, a closer analysis reached the conclu-
sion that it was part of the post-1945 wave of plans to create 
a Greater Bratislava through integration of outlying villages. 
Its closest similarity is with the directive plan prepared by the 
city construction department under Kamil Gross from 1949. 
Marek’s involvement in this design has yet to be confirmed with 
direct evidence, yet it can be assumed to have been very likely, 
since he not only had a record of success in a series of interwar 
planning competitions, but after the war was employed in the 
city planning department. 

Josef Marek frequently criticised the legislation of the 
interwar period, stressing among other topics the necessary of 
implementing a new urban-renewal law. He argued that even 
under the unfavourable conditions of Hapsburg rule, Prague 
had succeeded in gaining approval for the clearing of the old 
Jewish Quarter (Josefov) and by the end of the 19th century 
putting its plan into action. Paradoxically (?), the democratic 

regime of the Czechoslovak Republic was unable, he continued, 
to enact a law that could allow for planning of new construction 
in city centres to the extent that Modernist architects hoped. 
In parallel with the large-scale regulatory competition, another 
competition was opened for the area near ‘St. Michael’s Gate’, 
with Marek himself submitting another design. This latter event 
was, at the time, the most far-reaching competition immediately 
situated in the historic city centre, and ‘supplementing’ the one 
for the regulatory plan. For this reason, the smaller competition 
presented one of the most urgent clashes of opinion between 
architects who had already worked with the commission for 
monument protection (as had Marek himself ), yet also felt the 
need to reveal themselves as confident creative personalities, 
bringing to fruition their ideas of the ‘healing’ of historic urban 
cores through large-scale demolition and subsequent modern 
construction. The immediate impulse for the opening of the 
competition for the ‘Michal Block’ was the plan for construction 
of a Baťa department store on the plot beside the entrance to the 
gate, on the side of Hurbanovo námestie; the architectural team 
for the company, headed by Vladimír Karfík, was well aware of 
the locality’s exceptional historic value. The competition jury 
uniformly agreed to divide the award between two projects: one 
by Vojtech Hollesch (‘Sv. Michal’) and Josef Marek (‘MCMXXX’). 
Marek’s approach was notably more radical. Thought his design 
avoided any high-rise structures competing with the landmark 
of St. Michal’s Tower, the historic built fabric around it was 
replaced with modern construction wherever possible. No such 
destruction of historic structures ever took place to the imagined 
extent, yet the basic idea was gradually brought forth, up until 
the outbreak of World War II, not only with the Baťa store, 
but several other buildings: Café Regina, the office-retail block 
Orion on Župné námestie, or the Tausky department store on 
Hurbanovo námestie. More recent investigation of the Michal 
Block competition has indicated that later construction activity 
was shaped more by the plans of Hollesch than by Marek’s team. 
Hollesch, significantly, intervened much more radically in the 
extant street structuring, with Michalská ulica routed through 
the buildings along Baštová ulica, in other words creating an 
entirely new street and then arching it back to the right towards 
the barbican and the Danube bridge. 

Another competition in which Josef Marek took part was 
the competition for the design of a new university campus. Here, 
though, the deficiencies were evident even in the conditions for 
the competition: for instance, there were no specifications for 
the number of floors or the size of classrooms, but only the num-
ber of window axes. Moreover, for higher floors more space was 
demanded than for lower ones. Even the overall dimensions of 
the university campus were set with much ambiguity, and in ad-
dition the campus was also to be adjoined by a hospital complex 
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with its own transport connections. Josef Marek entered the 
competition in collaboration with Bohuslav Fuchs and Jindřich 
Kumpošt. Their joint project, under the heading ‘FAKTUM’, 
won an award for its well-conceived grouping and the quality 
of its plan. Indeed, their design was one of the most prominent 
indications of the Modernist trend of low-density construction, 
opening of closed blocks, and composition of large public areas 
with extensive vegetation. 

The joining of Petržalka on the west Danube bank to Brati-
slava in August 1919 logically brought forth much reflection on 
the importance of the opposite river bank in the further urban 
development of the city. The right Danube bank was hardly 
a traditional urban unit growing outward from the city core, but 
a grouping of several small villages (Petržalka, Ovsište, Aulissel, 
Elyzium) with highly variegated construction. In other words, it 
formed a planning task of a notably different type than Marek 
had addressed up until 1935. From the surviving minutes on the 
discussions concerning Petržalka, it is evident that from the very 
start the intention was to demolish most of the original houses. 
In the transport plan, Marek used the main transport axis then 
in existence – the Old Bridge (Starý most) and the rail line, rout-
ing the main streets along both sides of the rail track. Around 
the park Sad Janka Kráľa (then known as Tyršov Sad), the largest 
area of green on this bank, he created diagonally to the main 
roads a kind of greenbelt to be exempt from construction. Marek 
also planned the new Danube bridge to lead from Auspitz on 
the Petržalka side to just below the Castle in the Old Town. For 
residential architecture, the conception was of large-scale yet 
low-rise apartment blocks in the broader vicinity of the main 
traffic arteries, some of them forming semi-open courtyards (pri-
marily in the northeast part). A significant part of the develop-
ment was planned as single-family residences, more specifically 
row houses with small gardens, in part to reflect the original 
construction forms, but also responding to the recommendation 
of the regulatory commission that row-houses would be best 
suitable for rehousing the poorer villagers from the former Aulis-

sel. (Freestanding single-family houses, in turn, were thought to 
be preferable for white-collar employees). In 1937, the regulatory 
plan for the right bank was officially approved, yet the final 
ruling only affected the transport plans: construction of new 
roadways, proposed expansion or abolishing of older ones, and 
their connection to the main traffic routes. Regarding the height 
level, style and scale of the architecture, or even its urban con-
cept, there were no specific statements at all. And in the end, the 
entire process was cut short through the annexation of Petržalka 
to Nazi Germany, following the Austrian Anschluss, in 1938.

Examining the planning and regulatory questions of Bra-
tislava through the detailed summary of the work of a specific 
architect is valuable not only through its presentation of new 
findings about the creative oeuvre of a hitherto neglected per-
sonality. In the work and views of Josef Marek we find several 
contradictory lineages that arose from the political and econom-
ic development of Slovakia in the first half of the 20th century. 
On one hand, we find the architect’s strong arguments for the 
demolition of the historic structures of the city in the 1930s to 
allow for the more rapid realisation of Modernist ambitions, yet 
on the other there is his active work towards preserving the his-
toric character of the city in the 1950s, particularly after Marek 
in 1953 joined the Slovak Heritage Institute as a leading expert 
for preparation of the conditions for declaring an urban heritage 
zone in central Bratislava. 

More thorough awareness of Marek’s contribution to the 
planning of the regulation of Bratislava in the 20th century has 
confirmed the hypothesis that a reflection of the circumstances 
surrounding the emergence of key ideas in modernist urban 
planning, previously regarded as marginal, is necessary. Over the 
course of time, architects bring them to life, whether conscious-
ly or intuitively, and grasp them in a way that today we can, 
understandably, perceive and evaluate quite differently: whether 
as progressive for further growth and quality of urban life, or as 
degrading. 

Josef Marek (1889 – 1966), architekt pochádzajúci z Moravy, pôsobil na Slovensku od roku 1919. Po 
vojnových peripetiách a krátkom pôsobení v Rakúsku začiatkom štyridsiatych rokov sa do Brati-
slavy vrátil, aby tu zotrval a naspäť na Moravu odišiel len niekoľko rokov pred svojou smrťou. Naj-
významnejšiu a najrozmanitejšiu časť architektovej tvorby predstavujú jeho medzivojnové diela. Pri 
hlbšom skúmaní osobnosti architekta však zisťujeme, že aj jeho neskoršie práce sú prinajmenšom 
pozoruhodné, najmä tie z oblasti urbanizmu. 

Práve urbanizmus predstavoval pre Mareka veľmi dôležitú oblasť realizácie, avšak komplexnej-
šia informácia o týchto jeho návrhoch chýbala, možno aj preto, že prakticky všetky ostali len na pa-
pieri. Okrem viacerých jeho regulačných návrhov pre Bratislavu je tu séria Marekových „mimobra-
tislavských“ urbanistických plánov, ktorá vznikla počas vojny, po architektovom návrate z Rakúska 
(1943 – 1945) a po vojne. Ich originály nachádzame iba komplikovane a väčšinou náhodne a tak je 
naša vedomosť o nich založená iba na čiernobielych, neostrých fotografiách, ktoré sa našli v jeho 
pozostalosti v Brne.1 Ani tieto neskoršie návrhy sa väčšinou nerealizovali. Nie je to však len prípad 
Josefa Mareka. Súčasný výskum urbanistického plánovania Bratislavy v 20. storočí naznačuje, že 
väčšina zásadných súťaží ostala bez ohlasu, respektíve ich výsledky sa postupom času aplikovali 
iba torzálne. V medzivojnových textoch a urbanistických návrhoch Josefa Mareka tiež nachádzame 
určité idey, na ktoré sa, hoci vzdialene a po mnohých rokoch – vedome alebo intuitívne – nadviaza-
lo. A práve o týchto prepojeniach je predkladaná štúdia.



165A&U 3 – 4 / 2017

Josef Marek vo svojom, zrejme najrozsiahlejšom publikovanom texte s názvom O novú Bratisla-
vu, ktorý vyšiel v časopise Prúdy, hneď na úvod píše: „Mesto je velkáspoločnosť domov, stavieb a ukazuje 
ako spoločnosť ludská charakter, silu, poriadok, cieľuvedomosť, hospodársky smysel, vkus, ale ukazuje tiež 
malichernosť, nejednotnosť, bezplánovitosť a nevkus.“2 Podstatu problematiky urbanistického formovania 
modernej Bratislavy, ktorú sa v súčasnosti snažíme uchopiť konkrétnymi vedeckými metódami, Jo-
sef Marek do značnej miery vystihol práve týmto, na prvý pohľad obsahovo elementárnym súvetím. 

1918: fermentácia hlavného mesta
Dnes trochu archaicky znejúce slovné spojenie „stavba miest a obcí“ sa po roku 1918 stalo v archi-
tektúre oblasťou, naberajúcou nový smer. Podmienil to náhly a intenzívny rast miest. Bratislava ako 
nová, rodiaca sa metropola, bola v tomto smere prirodzene výnimočná. Následný vývoj so sebou 
priniesol viacero, dnes už dobre definovateľných javov. Vnímajúc celok mesta od jeho najstaršieho 
centra, aktuálnymi sa stali snahy pretvárať jeho historické jadro modernizmom, rezultujúce v na-
rúšanie historickej parcelácie a spájanie viacerých parciel pre účely novej výstavby. S tým súviselo 
aj navyšovanie podlažnosti domov v centre mesta, čím sa neraz dostávali do konfliktného vzťahu 
historické a moderné dominanty. 

Pre ďalší územný rast mesta bolo typické rozširovanie jeho predmestí za niekdajšími hradba-
mi, ale aj zakladanie celkom nových štvrtí na periférii – na zelenej lúke. Josef Marek rozvoj Bra-
tislavy pozorne sledoval a komentoval. V prvej polovici dvadsiatych rokov však pôsobil v Trnave, 
kde realizoval svoje prvé samostatné dielo – evanjelický kostol. Téme regulácie Bratislavy sa teda 
nevenoval až do takej miery, ako v tom čase hlavne Alois Balán s Jiřím Grossmannom. 

Na konci dvadsiatych rokov vypísali medzinárodnú súťaž na regulačný plán Bratislavy (1929).  
Súťaž mala ukázať cestu, ako usmerniť výstavbu v hlavnom meste koncepčnejšie než dovtedy. 
Prvé medzivojnové urbanistické štúdie Balána a Grossmanna začali vznikať už predtým – v prvých 
rokoch republiky – no neustále riešenie základných hospodárskych a politických otázok v kombi-
nácii s nedokonalým systémom prerozdeľovania financií zabraňovalo plnohodnotnému fungovaniu 
regulačných komisií. 

Ako sme už naznačili, dnešné systematickejšie porovnávanie pôvodných zámerov architektov 
so skutočným vývojom Bratislavy dokazuje, že „... mesto je oveľa viac výslednicou parciálnych, útržko-
vitých, ba často vlastne neúspešných počinov než odrazom vedomého zámeru, aký sa usilujú predviesť ucelené 
urbanistické plány.“3 Pre medzivojnovú Bratislavu je to naozaj príznačné, no zároveň je nesporné, že 
obdobie dvadsiatych a tridsiatych rokov ponúklo v porovnaní so staršími, ale aj neskoršími obdo-
biami, vlastne najkonzistentnejšie a pre ďalší vývoj mesta kľúčové idey. Výskum tiež prináša nové 
zistenia o starších regulačných plánoch Bratislavy, najmä tých z konca 19. storočia, o ktorých sa 
dosiaľ mnoho nepísalo.4 

Zisťujeme teda, že obraz formovania názorov na reguláciu Bratislavy pred rokom 1918 nemožno 
redukovať iba na Palócziho plán z roku 1917. Nadobúdame tiež lepšiu predstavu o tom, aká kom-
plexná úloha stála pred medzivojnovými architektmi, z ktorých mnohí vstupovali do neznámeho 
prostredia mladého hlavného mesta. Patril medzi nich aj žiak Jana Kotěru – architekt Josef Marek. 
Naplno, v rozsahu celého mesta, alebo aspoň jeho významných častí, svoje urbanistické nadanie 
uplatnil predovšetkým vo viacerých urbanistických súťažiach tridsiatych rokov v Bratislave. 

Súťaž o mocné veľkomesto
Konštatovali sme už, že práve medzinárodná súťaž na regulačný plán Bratislavy v roku 1929 mala 
skoncovať s náhodnými riešeniami urbanizmu hlavného mesta a ponúknuť ucelenú ideu jeho 
ďalšieho vývoja. Nemalo sa teda ísť ďalej cestou, naznačenou v roku 1923 Jiřím Grossmannom, ktorý 
opísal Bratislavu ako ideálne mesto na reguláciu prostredníctvom menších regulácií jeho jednotli-
vých častí.5 

Pri stanovení podmienok súťaže sa vychádzalo z priebehu politického vývoja po roku 1918 
a vedomia, že „... budoucí Bratislava a předpřevratový Pressburg jsou dvě města úplně rozdílná. Tam, kde před 
převratem se dál jen pozvolný vývoj provinciálního města, možno dnes očekávati mocný vzrůst mocného velkého 
města obchodního.“6

Prvú cenu v súťaži neudelili, lebo ani jeden projekt v sebe neintegroval riešenie všetkých prob-
lémov mesta, ktoré predostrel Josef Chochol v časopise Stavba.7 Druhú cenu získal návrh architektov 
Dryáka, Tvarožka a inžiniera Chlumeckého, oficiálne schválený až v roku 1933. Zámery návrhu 
ostali zväčša nerealizované a tak dôležitejší význam napokon zohrali pre mesto predsa len viaceré 
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menšie súťaže v tridsiatych a štyridsiatych rokoch (Univerzitné mesto, Výstavný areál Dunajských 
veľtrhov, prestavba Hradu). 

V pozostalosti Josefa Mareka sa našla aj fotografia nedatovaného smerného plánu Veľkej 
Bratislavy.8 Hoci sa spočiatku zdalo, že by mohlo ísť o medzivojnový návrh, pri bližšom skúmaní 
viaceré indície naznačili, že je to projekt spájajúci sa s povojnovou vlnou plánovania vybudovania 
Veľkej Bratislavy integrovaním okolitých obcí. Najviac korešponduje so smerným plánom vypraco-
vaným stavebným oddelením mesta pod vedením Kamila Grossa v roku 1949.9 Podiel Josefa Mareka 
na vzniku práve tohto návrhu nie je zatiaľ priamo potvrdený, avšak je veľmi pravdepodobný, veď 
okrem toho, že bol úspešný vo viacerých medzivojnových regulačných súťažiach, po vojne pracoval 
na plánovacom oddelení mesta. 

Vízia Veľkej Bratislavy na objavenom návrhu nebola v myšlienke vychýlenia centra mesta 
na severovýchod vzdialená víťaznému projektu súťaže z roku 1929. Zároveň však, okolité, kedysi 
samostatné obce Petržalka, Prievoz, Rača, Vrakuňa, Karlova Ves a iné, sú tu výhľadovo začlenené 
do veľkomestskej aglomerácie, z čoho vyplynula najmä nevyhnutnosť ich lepšieho dopravného 
napojenia na centrum. Viedlo to k posunu riešenia dopravy mesta. Návrh situoval ďalší most na 
mieste dnešného Mosta SNP, čím opustil myšlienku neviesť ho v blízkosti Podhradia z dôvodu príliš 
radikálneho zásahu do historických štruktúr mesta, zdôrazňovanú v rámci súťaže v roku 1929. Ďalší 
most potom prebieha cez Mlynskú dolinu a zabezpečuje okružnú dopravu železnicou – spojenie 
Petržalky s Dúbravkou a Devínskou Novou Vsou s následným napojením na Moravu. Na opačnej 
strane, až za ohybom rieky na juh, umiestnili ešte jeden železničný most smerujúci na Maďarsko.

Takýto povojnový náčrt dopravnej koncepcie dopravy korešpondoval s Marekovými medzivoj-
novými varovaniami pred nerozumným rozširovaním okolitých obcí, ale aj centra mesta bez toho, 
aby bola najprv vyriešená práve doprava. Ani na rast mesta severovýchodným smerom, ktorý sa 
v priebehu dvadsiatych rokov stal akosi všeobecne akceptovaným, nemal Marek jednoznačný názor. 
Tvrdil, že tento trend nevznikol preto, lebo spĺňal architektmi vopred analyzované najideálnejšie 
podmienky. Aj odporúčania poroty k súťaži v roku 1929 hovorili o potrebe rozpínania mesta vo všet-
kých jeho častiach.10 Zakladanie nových obytných štvrtí na severovýchode mesta videl Marek skôr 
ako živelný výsledok bytovej núdze a tlaku obyvateľstva na mesto a štát. Je potrebné však dodať aj 
to, že z hľadiska členenia terénu mesta sa tento rozvojový smer ukázal v danom čase ako najrých-
lejšie a „najlacnejšie“ uskutočniteľný a tento názor napokon akceptoval, hoci so spomenutými 

POVOJNOVÝ SMERNÝ PLÁN 
VEľKEJ BRATISLAVY, NÁJDENÝ 
V MAREKOVEJ POZOSTALOSTI, JE 
PRAVDEPODOBNE PLÁN KAMILA 
GROSSA Z ROKU 1949, V KTOROM 
ZAČALI RIEŠIť AJ DOPRAVNÚ 
OTÁZKU A POLOHU ďALŠÍCH 
MOSTOV CEZ DUNAJ 

THIS POST-WAR DIRECTIVE PLAN 
FOR GREATER BRATISLAVA, FOUND 
IN MAREK’S PERSONAL ARCHIVE, 
IS PROBABLY THE PLAN BY KAMIL 
GROSS FROM 1949, MARKING THE 
START OF ADDRESSING TRANSPORT 
QUESTIONS AND THE POSITION OF 
NEW BRIDGES ACROSS THE DANUBE 

Zdroj Source: Archív Múzea mesta 
Brna, Oddelenie dejín architektúry 
a urbanizmu, fond Josef Marek, 
i. č. 215.734
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výhradami, aj Marek. Myšlienku vývoja mesta do všetkých svetových strán mu teda dovolilo rozvi-
núť až povojnové obdobie, aj keď severovýchodný smer zostal naďalej jedným z najdynamickejších. 

Stret moderného s tradičným: súťaž na riešenie okolia Michalskej brány
Josef Marek často kritizoval medzivojnové zákonodarstvo. Okrem iného zdôrazňoval nevyhnut-
nosť prijať nový asanačný zákon. Pripomínal, ako v neprajných podmienkach rakúskeho režimu 
dokázala Praha presadiť asanáciu židovského pražského mesta – Josefova – a koncom 19. storočia ju 
aj uskutočniť. Paradoxne (?), demokratický režim novej republiky podľa neho nebol schopný prijať 
tento zákon, čo znemožnilo plánovať novú výstavbu v centrách miest v takej miere, ako by si boli 
modernisti želali.11 Marek ďalej v tejto súvislosti narážal na neúmerné územné rozširovanie miest, 
predimenzovanosť výstavby ciest, nedostatočnú výškovú zastavanosť centier miest. Doslova konšta-
toval: „Miesto asanácie nastupivšie prepjaté ochranárstvo a krátkozraká politika starousadlíkov, raz úzkoprsý, 
druhýkrát neistý postup zahnaly neorganizovaný stavebný ruch na ďaleké periferie.”12 Je zrejmé, prečo bola 
ďalšia medzivojnová súťaž na riešenie okolia Michalskej brány (1930) tak živo diskutovaná medzi 
architektmi a pamiatkarmi, ako aj sledovaná dennou tlačou. Súťaž síce prebehla o pár rokov skôr, 
než Marek publikoval nami citované názory na asanáciu v meste, avšak projekt, ktorý predložil, tie-
to názory vystihuje. Bola to dovtedy najväčšia súťaž, bezprostredne súvisiaca s historickým centrom 
mesta a „dopĺňajúca“ veľkú regulačnú súťaž. Práve tu prišlo k jednej z najzásadnejších názorových 
konfrontácií architektov, ktorí mali za sebou spoluprácu s komisariátom pre ochranu pamiatok 
(ako aj Marek), no súčasne sa potrebovali prejaviť ako sebavedomí tvorcovia, presadzujúc svoje 
modernistické predstavy o ozdravení historických centier miest plošnými asanáciami a následnou 
modernistickou výstavbou. 

Vládny komisariát pre ochranu pamiatok vedel v čase súťaže formulovať svoje záujmy na 
základe podkladu, prehľadného plánu stavebných pamiatok Bratislavy, ktorý vypracoval v roku 
1920 a priebežne ho dopĺňal.13 Hoci vstupných parametrov na stanovenie podmienok súťaže bolo 
na prvý pohľad dosť, stále chýbala regulácia tzv. vnútorného mesta ako celku. Nebol to len Ma-
rek, ktorý absenciu regulácie vnútorného mesta kritizoval už v priebehu súťaže na základný plán, 
do ktorého mala byť pôvodne jeho regulácia zapracovaná. O zlej situácii v Starom Meste písal 
v roku 1923 Jiří Grossmann, keď spomínal špekulácie s pozemkami a domami v hradbách, ich 
neprofesionálne adaptácie na nové, administratívne účely, ktoré si vybrali svoju daň vo forme 

AXONOMETRIA REGULÁCIE 
OKOLIA MICHALSKEJ VEŽE OD 
JOSEFA MAREKA Z ROKU 1930 
UKAZUJE MIERU NAHRADENIA 
HISTORICKEJ ARCHITEKTÚRY 
MODERNOU ARCHITEKTÚROU

THIS AXONOMETRIC VIEW OF 
THE PLAN FOR THE VICINITY OF 
ST. MICHAEL’S TOWER BY JOSEF 
MAREK FROM 1930 SHOWS THE 
SIGNIFICANT EXTENT OF HIS 
PROPOSAL TO REPLACE HISTORIC 
ARCHITECTURE WITH MODERN 
CONSTRUCTION

Zdroj Source: Archív Pú SR, Fond 
architektúry, i. č. 1359
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niekoľkoposchodových nadstavieb a nevhodných úprav parterov s rôznorodými typmi výkladcov.14 
Vznikali tým tmavé, vlhké a hlboké dvory, ktoré s modernistickými princípmi hygieny života v mes-
tách nemali nič spoločné. Grossmann, ale aj ďalší architekti počítali s tým, že centrum Bratislavy 
sa premiestni na severovýchod, do oblasti predmestia Blumentál, a teda aj nároky na intenzifikáciu 
historického jadra prirodzene pominú. Preto sa riešenie vnútorného mesta neprezieravo odložilo. 
Potreba jeho regulácie sa znova nastolila pred vojnou. Podklady k regulácii vnútorného mesta mal 
vypracovať Josef Marek, no politické udalosti roku 1938 tomu zabránili. 

Bezprostredným impulzom vypísania súťaže na tzv. Michalský blok sa stali plány výstavby ob-
chodného domu Baťa na pozemku pri vstupe k Michalskej bráne, zo strany Hurbanovho námestia. 
V kancelárii architekta Vladimíra Karfíka, kde návrhy vznikali, si uvedomovali historickú hodnotu 
lokality a opakovane na to upozorňoval aj sám Karfík.15 Z pamiatkového hľadiska mali architekti 
vo svojich návrhoch regulácie lokality rešpektovať dominantu Michalskej veže a pôvodnú uličnú 
štruktúru okolia. Súviselo s tým zachovanie hlavných pohľadov na vežu z oboch strán, z Michalskej 
ulice aj zo Suchého mýta, ale predovšetkým z ústia Obchodnej ulice. 

Porota súťaže sa jednomyseľne zhodla na rozdelení odmeny medzi projekty dvoch architektov 
– Vojtecha Hollescha s heslom sv. Michal a Josefa Mareka s heslom MCMXXX. Tretiu cenu získal 
projekt Karla Kühna. Udelili aj dodatočnú cenu za rešpektovanie pamiatkových hodnôt regulované-
ho priestoru – okrem Mareka ju dostal aj návrh architekta Klusáčka.16 Toto ocenenie ešte zdôraznilo 
akceptáciu riešenia regulácie lokality náhradou významnej časti historických domov modernými, 
pravda za podmienky zachovania pôvodnej uličnej štruktúry a dominanty veže. 

Josef Marek pristúpil k úlohe pomerne radikálne. Hoci sa v návrhoch vyhol výškovým stavbám 
konkurujúcim dominante Michalskej veže, historickú zástavbu nahradil novou v maximálnom 
možnom rozsahu.  Hmotu objektov na oboch stranách vstupu do Michalskej ulice z Hurbanovho 
námestia – kde vzápätí postavili obchodný dom Baťa a v roku 1937 Café Regina – „rozostúpil“, aby 
zachoval priehľad na vežu od Obchodnej ulice. Napriek tomu porota požadovala Marekom navrhnu-
tú hmotu (budúceho) obchodného domu Baťa znížiť o ďalšie poschodie. Nová kompaktná zástav-
ba kopírujúca historické hranice územia mala mať jednotnú výšku troch poschodí, s posledným 

VSTUP DO MICHALSKEJ ULICE 
S PRIEHľADOM NA VEŽU V ROKU 
1926

ENTRANCE TO MICHALSKÁ 
ULICA WITH A VIEW TO ST. 
MICHAEL’S TOWER FROM 1926

Zdroj Source: Archív Pú SR, zbierka 1. 
ČSR, i. č. 17823

OBCHODNÝ DOM BAťA VZNIKOL 
ZAČIATKOM TRIDSIATYCH ROKOV 
20. STOROČIA A VYTVORIL 
ZÁRODOK MODERNEJ ZÁSTAVBY 
PRI VSTUPE NA MICHALSKÚ ULICU 
Z HURBANOVHO NÁMESTIA

THE BAťA DEPARTMENT STORE 
WAS COMPLETED IN THE EARLY 
1930S, AND CREATED THE START OF 
MODERN CONSTRUCTION AT THE 
ENTRANCE TO MICHALSKÁ ULICA 
FROM HURBANOVO NÁMESTIE

Zdroj Source: Archív oA úSTARCH SAV
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PôVODNÁ ZÁSTAVBA 
KAPUCÍNSKEJ ULICE V ROKU 
1938, ČIASTOČNE ZBÚRANÁ 
V ŠESťDESIATYCH ROKOCH 
20. STOROČIA

THE ORIGINAL BUILT FABRIC 
OF KAPUCÍNSKA ULICA IN 1938, 
PARTIALLY DEMOLISHED IN THE 
1960S 

Zdroj Source: Archív Pú SR, zbierka 1. 
ČSR, i. č. 22242

ZÁSTAVBA KAPUCÍNSKEJ ULICE 
PODľA SÚťAŽNÉHO NÁVRHU 
JOSEFA MAREKA Z ROKU 1930

CONSTRUCTION OF KAPUCÍNSKA 
STREET DESIGN BY JOSEF MAREKS 
FROM 1930

Zdroj Source: Archív Pú SR, 
Fond architektúry, i. č 1359

SCHODY PREPÁJAJÚCE 
KAPUCÍNSKU A KLARISKÚ ULICU 
V MEDZIVOJNOVOM OBDOBÍ

THE STAIRS CONNECTING 
KAPUCÍNSKA AND KLARISKÁ ULICA 
IN THE INTERWAR YEARS

Zdroj Source: Archív MúOP Bratislava, 
zbierka fotografií a pohľadníc, i. č. 720

SCHODY A ZÁSTAVBA NA 
KLARISKEJ A KAPUCÍNSKEJ ULICI 
PODľA SÚťAŽNÉHO NÁVRHU 
JOSEFA MAREKA Z ROKU 1930

THE STAIRS AND CONSTRUCTION 
ALONG KLARISKÁ 
AND KAPUCÍNSKA ULICA FROM THE 
COMPETITION DESIGN BY JOSEF 
MAREK FROM 1930

Zdroj Source: Archív Pú SR, Fond 
architektúry, i. č. 1359

MICHALSKÁ ULICA A PPODVEŽIE 
S BRÁNOU PODľA NÁVRHU JOSEFA 
MAREKA Z ROKU 1930

MICHALSKÁ ULICA AND THE LOWER 
SECTION OF THE GATE, FROM THE 
DESIGN BY JOSEF MAREK FROM 
1930

Zdroj Source: Archív Pú SR, Fond 
architektúry, i. č. 1359
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ustúpeným podlažím. V parteroch Marek navrhol moderné výkladce obchodov a kaviarní. Novú 
zástavbu Baštovej ulice napojil pri Michalskej bráne na meštiansky dom Baštová 2. Historické domy 
ponechal v celom rozsahu Zámočníckej ulice. Kritizované však bolo porotou jeho rozšírenie ústia 
Zámočníckej a Baštovej ulice. Okrem toho, z oboch strán Michalskej veže architekt navrhol pre lepší 
pohyb chodcov prechody pokračujúce pozdĺž Michalskej ulice (v úseku od brány po most) podlu-
biami. Oproti Domu u Červeného raka mala vyrásť novostavba (obchodný dom Kohn), cez objekt 
v ohybe Michalskej ulice (dom rodiny Spitzerovcov v barbakane) mala vzniknúť pasáž Fornheim, 
prepájajúca Michalskú ulicu so Župným námestím. 

Nahradenie pôvodnej zástavby sa v rozsahu navrhovanom Marekom nerealizovalo, no zák-
ladnú myšlienku predsa len postupne zhmotnil nielen obchodný dom Baťa a Café Regina, ale aj 
ďalšie stavby – kancelársky a obchodný dom Orion na Župnom námestí, či obchodný dom Tausky 
na Hurbanovom námestí. Vstup modernej architektúry do línie domov oproti Kostolu sv. Štefana 
a kláštoru kapucínov pokračoval dielom Emila Belluša počas druhej svetovej vojny (Technický dom, 
neskôr Inžinierska komora a Dom novinárov na Župnom námestí). Posledné zásahy do pôvodnej 

SÚťAŽNÝ NÁVRH REGULÁCIE 
MICHALSKÉHO BLOKU OD 
ARCHITEKTA VOJTECHA 
HOLLESCHA Z ROKU 1930

COMPETITION ENTRY FOR THE 
REGULATION OF THE MICHALSKÝ 
BLOCK BY ARCHITECT VOJTECH 
HOLLESCH FROM 1930

Zdroj Source: Archív Pú SR, 
zbierka 1. ČSR, i. č. 20605

NÁVRH REGULÁCIE ZÁMOČNÍCKEJ 
ULICE OD VOJTECHA HOLLESCHA 
Z ROKU 1937

PLAN FOR REGULATION OF 
ZÁMOČNÍCKA ULICA BY VOJTECH 
HOLLESCH FROM 1937

Zdroj Source: AMB, fond úHA – 4 odd., 
Regulácie Bratislavy, krabica 851 
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zástavby v tejto lokalite pochádzajú z deväťdesiatych rokov 20. storočia (sídlo Národného úradu 
práce od autorov Krepop – Suchánek, Žákovský).

Najnovšie zistenia o priebehu súťaže na Michalský blok naznačujú, že následná stavebná 
činnosť v lokalite sa mala riadiť skôr plánmi architekta Hollescha než tými Marekovými.17 Hollesch 
pritom do pôvodnej uličnej štruktúry zasiahol – na rozdiel od Mareka – veľmi výrazne. Odklonil Mi-
chalskú ulicu cez domy na Baštovej ulici, teda prerazil celkom novú ulicu pre automobilovú dopra-
vu a pravým oblúkom ju potom zatočil späť k barbakanu a na most.18 V Archíve mesta Bratislavy sa 
našiel aj Holleschov plán z roku 1937 s náčrtom regulácie Zámočníckej ulice.19 Tento plán ilustruje 
predvojnovú eskaláciu tlaku modernistov na búranie historických štruktúr mesta. Kým podmienky 
súťaže na okolie Michalskej brány v roku 1930 určili zachovať zástavbu Zámočníckej ulice nedo-
tknutú, Hollesch ju o sedem rokov neskôr navrhuje nahradiť modernou a okrem toho preraziť 
pasáž tesne vedľa prašnej bašty, smerom na Hurbanovo námestie. Tento prechod je však nenápadne 
naznačený už v Marekových plánoch z roku 1930.

Viac miesta pre študentov: súťaž na univerzitné mesto 
Súťaž na univerzitné mesto v Bratislave vypísali v roku 1933. Na jej účely vytypovali pozemky 
v Karlovej Vsi – neďaleko internátu Lafranconi. V hodnotiacich textoch súťaže cítiť rozčarovanie, 
keď ju v odbornej tlači hodnotili ako neúmerne neuspokojujúcu vzhľadom na vynaloženú prácu 
súťažiacich architektov.20 Nedostatky boli citeľné už v podmienkach súťaže. Tie napríklad neurčovali 
presné plochy podlaží, veľkosti miestností, ale určovali iba počty okenných osí. Vo vyšších podla-
žiach vyžadovali oveľa väčšie plochy ako v nižších poschodiach. Aj celkové dimenzovanie areálu 
univerzitného mesta zadali nejednoznačne. Veľmi podobne, ako v predchádzajúcich súťažiach – 
najnáročnejšie na celej úlohe vnímali architekti riešenie dopravy. Nielen tej diaľkovej, prepájajúcej 
centrum mesta s areálom a vzdialenejšími lokalitami – Karlovou Vsou a Dúbravkou – ale aj v rámci 
bezprostrednej lokality. Vedľa súboru univerzitných ústavov mal vzniknúť aj nemocničný areál so 
zvláštnym dopravným napojením. 

Josef Marek súťažil v tíme s Bohuslavom Fuchsom a Jindřichom Kumpoštom. Spolu vytvorili 
projekt s heslom FAKTUM. Vedľa projektu pod heslom J+A+K Adolfa Liebschera a Michala Milana 
Harminca bol ocenený najvyšším počtom bodov. Kvôli vágne definovaným podmienkam sú medzi 
jednotlivými projektmi rozdiely, ale základná úvaha umiestniť univerzitné budovy najbližšie 
nábrežiu, s priamym výhľadom na rieku a nemocničné pavilóny hlbšie do Mlynskej doliny, bola vo 
všetkých projektoch v zásade rovnaká. V projektoch badať snahu o striktnejšie či menej výrazné 
oddelenie univerzitnej a nemocničnej časti. Marek a jeho kolegovia umiestnili infekčné pavilóny na 
sever, aby boli v čo najizolovanejšej polohe oproti ostatným klinikám, ale najmä oproti univerzit-
ným stavbám. Diskutabilne vyznieva jeho návrh na výstavbu piatich výškových bodových stavieb 
najbližšie k rieke, pred pozdĺžny objekt filozofickej a právnickej fakulty. 

Projekt s heslom FAKTUM teda napokon vyhral v súťaži jednu z dvoch prvých cien pre „dobré 
zoskupenie a regulačné kvality“. Návrh patril vskutku medzi tie, ktoré najviac prezentovali trend 

NÁVRH NA ZASTAVOVACÍ 
PLÁN UNIVERZITNÉHO MESTA 
V BRATISLAVE Z ROKU 1933/34

PROPOSED CONSTRUCTION PLAN 
FOR A UNIVERSITY CAMPUS IN 
BRATISLAVA, 1933/34

Zdroj Source: Archív Múzea mesta 
Brna, Oddelenie dejín architektúry 
a urbanizmu, fond Josef Marek, 
i. č. 215.733
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rozvoľňovania zástavby, otvárania uzatvorených blokov, komponovania veľkorysých verejných 
priestorov s dostatkom zelene. Teda princípov, ktoré sa v tridsiatych rokoch postupne darili presa-
dzovať predovšetkým na nových územiach s bytovou výstavbou. Návrh, na ktorom sa podieľal aj 
Marek, zároveň kritizovali za nedostatočné dispozície a málo presvedčivé riešenie dopravy. Overiť to 
a hlbšie analyzovať by pomohol nález podrobnejších plánov návrhu.21 

Smelá ambícia mesta: regulácia pravého brehu Dunaja 
Pripojenie Petržalky k Bratislave v auguste 1919 so sebou prinieslo úvahy o význame pravého brehu 
Dunaja v ďalšom urbanistickom vývoji mesta. Na jeho územie, spojené s centrom Bratislavy len 
jediným mostom, sa prisťahovala aj časť českého úradníctva. Pre ich rodiny tu však veľmi dlho ne-
boli vytvorené vhodné podmienky a celkové vybavenie službami bolo po celé dvadsiate roky na zlej 
úrovni. Ani stav bytového fondu a perspektívy jeho ďalšieho rozvoja neboli pripravené na prijatie 
väčšieho počtu nových obyvateľov vyžadujúcich moderný životný štandard. 

Dá sa povedať, že v zmysle hľadania odpovedí na možnosti ďalšieho rastu mesta, predstavova-
lo pripojenie Petržalky špecifický problém nielen jej polohou na druhom brehu rieky.  Pravý breh 
Dunaja totiž nebol klasický, kompaktný urbanistický celok rastúci od svojho centra, ale sídelné 
zoskupenie niekoľkých osád (Petržalka, Ovsište, Aulissel, Elyzium) s rôznorodou zástavbou. Význam 
samotnej Petržalky však nestúpol až pripojením k Bratislave. Zmenila ho už výstavba Mosta cisára 
Františka v deväťdesiatych rokoch 19. storočia, ktorá podnietila zakladanie rakúskych podnikov na 
jej území. Vtedy začala Petržalka nadobúdať priemyselnejší ráz a rozrastala sa rýchlejšie než v pred-
chádzajúcich obdobiach.22 S výstavbou väčších bytových súborov sa však nezačalo a tak bytová 
núdza na tejto strane mesta pokračovala. V roku 1928 vydalo mestské zastupiteľstvo rozhodnutie, 
podľa ktorého sa na celom území pravého brehu Dunaja nesmeli stavať nové obytné, obchodné ani 
priemyselné objekty. Územie malo byť naďalej využité predovšetkým na lesohospodárske a záhrad-
nícke, prípadne rekreačné účely.23 Odlišne sa však naň začalo nazerať už v súvislosti s veľkou regu-
lačnou súťažou v roku 1929. V roku 1934 vznikli náčrty protipovodňovej hrádze, vedúcej oblúkom od 
dnešného Starého mosta, okolo Ovsišťa, kopírujúc esovité zvlnenie rieky smerom na juh. 

PETRŽALKA V ROKU 1938

PETRŽALKA IN 1938

Zdroj Source: Archív oA úSTARCH SAV
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V roku 1935, keď sa Zastupiteľstvo mesta Bratislavy rozhodlo zadať vypracovanie generálneho 
upravovacieho plánu pravého brehu Dunaja Josefovi Marekovi, tu žilo 16 000 ľudí, teda dvojnáso-
bok, ako v roku 1919. Do plánovanej regulácie nezahrnuli Ovsište, patriace do chotára Prievozu.24 
Najchudobnejšími časťami pravobrežnej strany mesta, zastavanými drevenými chatrčami, boli 
Ovsište a Aulissel. Najbiednejšiu osadu Elyzium, situovanú najbližšie k Dunaju, rieka pravidelne za-
plavovala. Jej provizórnu zástavbu drevených búd počas prvej republiky zlikvidovali a tento priestor 
využili ako vojenské cvičisko. 

 Josef Marek v roku 1935 o Petržalke napísal: „Tak z pôvodne zemedelskej, ešte v devädesiatich rokoch 
minulého storočia len na severozápadnú časť (pri viedenskej hradskej) sa obmedzujúce obce, povstala typická 
proletárska osada.“25 Petržalku kriticky označil ako typický, dezorganizovaný zlepenec, vzniknutý 
intenzívnym vývojom po roku 1918, neorganizovaný akýmikoľvek zmysluplnými zákonnými usta-
noveniami. Pravý breh Dunaja bol preto regulačnou úlohou iného typu, ako Marek dovtedy riešil. 
Ako sme už naznačili, išlo o veľké územie s nesúrodým, v podstate náhodne rozptýleným zastava-
ním nerovnomernej architektonickej a historickej hodnoty. Dôležitú úlohu tu zohrávali aj prírodné 
podmienky – rieka, jej ramená a lužné lesy, ktoré boli chránenými prírodnými lokalitami. Zo zacho-
vaných zápisníc z rokovaní o regulácii Petržalky, kde je zachytený postup narábania s existujúcou 
uličnou sieťou (predlžovanie jestvujúcich ulíc, rušenie ďalších, prerážanie nových) je evidentné, že 
od začiatku sa pracovalo s myšlienkou búrania väčšiny pôvodných domov, ktoré boli v tridsiatych 
rokoch v zlom stave a neposkytovali viac vhodné hygienické podmienky pre bývanie.26 

Obytnú architektúru Marek koncipoval do veľkorysých málopodlažných blokov v širšom okolí 
hlavných dopravných tepien, niekde pootvorených – predovšetkým v severozápadnej časti územia. 
Významný podiel zástavby riešil rodinnými domami, respektíve „radovkami“ s predzáhradkami, aby 
nadviazal na pôvodný ráz zástavby, pričom však radové domy regulačná komisia označila za vhodné 
pre najslabšie sociálne vrstvy obyvateľstva v Aulisseli. Pre úradníctvo boli podľa komisie vhodnej-
šie samostatne stojace rodinné domy. Architekt rozvoľnil hustú sieť úzkych ulíc – zrušil priečne 
spojovacie cestičky. 

Marek musel tiež prirodzene premyslieť zónovanie na obytnú časť, priemyselnú, poľnohospo-
dársku, oddychovú. Určité funkcie tu už boli z minulosti dané a Marek na tieto danosti nadviazal. 
Priemysel ostal situovaný v okolí Matadorky, teda v juhozápadnej časti, rekreačné možnosti boli 
zasa rozmiestnené pozdĺž Dunaja, kde sa nachádzali početné športoviská – kúpalisko Lido, veslár-
ske kluby, tenisový klub, prípadne v severovýchodnej časti v okolí dostihovej dráhy. V okolí rieky 
architekt počítal s inundačnými územiami, veď regulácia rieky ešte nebola dokončená. Tieto plochy 
označil za nevhodné na bytovú výstavbu. 

V rámci celkového dopravného riešenia nestačilo len lepšie prepojiť Petržalku s druhým bra-
tislavským brehom ďalším, prinajmenšom jedným mostom, ale aj s dvoma susednými štátmi. Ma-
rek sa zameral na hlavnú dopravnú os, ktorá už existovala – Starý most a železničnú trať, vedúcu 
naprieč územím, takmer v jeho polovici. Dopravu nechal teda prúdiť diagonálnymi tepnami a ďalej 
širšími a menej početnými bočnými uličkami, než to bolo predtým. Z oboch strán železničnej 
trate, južnej i severnej, viedol hlavné ulice. Okrem Sadu Janka Kráľa (vtedy Tyršov sad), najväčšej 
zelenej plochy tohto brehu, viedol v smere diagonály hlavných komunikácií zelený pás, na ktorý 
sa mala vzťahovať stavebná uzávera. Nový most navrhol architekt viesť od Auspitzu na petržalskej 
strane pod Hrad na staromestskej.27 Prejednávanie návrhov sa vlieklo. Prvýkrát sa komisia stretla 
15. 3. 1935 na obecnom úrade v Petržalke, kedy vypočula architektovu obhajobu návrhu. Marek 
musel priebežne do plánov zapracovávať nové a nové pripomienky, vyžadované komisiou. V roku 
1937 reguláciu pravého brehu schválili, no záverečné uznesenie pojednávalo už iba o dopravných 
riešeniach – budovaní nových komunikácií, prípadne rozširovaní či rušení tých starých a o ich na-
pojení na hlavné smery. O podlažnosti, štýle a mierkach architektúry, prípadne jej urbanistickom 
koncepte konkrétne vyjadrenia chýbali. Celý proces napokon prerušilo pripojenie Petržalky k tretej 
ríši v roku 1938. 

Josef Marek: odkaz urbanistu 
Výskum urbanizmu a regulačnej otázky Bratislavy (ale aj menších slovenských miest) metódou 
detailnejšieho sledovania diela konkrétneho architekta je prínosný vo viacerých rovinách. Nielenže 
prináša nové poznatky o tvorbe dosiaľ málo prebádanej osobnosti, ale pomáha potvrdiť, či posunúť 
zistenia, ktoré získavame skúmaním témy bez zvláštneho zreteľa na tvorbu jednotlivých architek-
tov. Okrem toho sa neraz ukazuje, že v lokalitách, ktorých urbanistickým dejinám sme sa dosiaľ 
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venovali málo a korene ich súčasnej podoby sme videli v mladších obdobiach, bol základný smer 
ich vývoja predurčený už skôr. 

V tvorbe a názoroch Josefa Mareka nachádzame akoby protichodné línie, vyplývajúce z poli-
tického a hospodárskeho vývoja na Slovensku a v Európe v prvej polovici 20. storočia, zásadných 
zlomov a zmeny režimov. Pokúsili sme sa vytvoriť obraz premien v urbanistickom navrhovaní, ale 
aj teoretickom myslení architekta v čase troch období s diametrálne odlišnou spoločenskou klímou 
pre jeho tvorbu – v demokratickej prvej republike, v vojnovom Slovensku a v totalitnom povojno-
vom Československu. Sformoval sa tak príbeh, vďaka ktorému sa možno ozrejmia aj postoje iných 
architektov vo všeobecnejšej rovine. 

Najzaujímavejšie je, samozrejme, priamo konfrontovať jednotlivé Marekove myšlienky naprieč 
týmito obdobiami. Na jednej strane vnímame jeho argumentovanie za ráznejšie búranie historic-
kých štruktúr mesta v tridsiatych rokoch, aby sa mohli rýchlejšie realizovať zámery modernistov, 
na strane druhej zasa aktívnu účasť na udržaní starobylého rázu mesta v päťdesiatych rokoch, keď 
v roku 1953 architekta opäť získal do svojich služieb Slovenský pamiatkový ústav ako vhodného 
odborníka pre vypracovanie podmienok na vyhlásenie pamiatkovej rezervácie v Bratislave.28 Odzr-
kadľuje to povojnové prehodnotenie významu vojnou drancovaného architektonického dedičstva 
pre spoločnosť. 

Predtým, než na tejto veľkej pamiatkarskej úlohe začal Marek pracovať, musel s jeho uvoľne-
ním súhlasiť jeho dovtedajší zamestnávateľ – plánovací referát Krajského národného výboru, v rám-
ci ktorého s najväčšou pravdepodobnosťou pracoval na – už spomenutom – „Grossovom“ smernom 
pláne Bratislavy (1949). Ten zrejme jasnejšie predurčil polohu nového mosta do Podhradia, kam ho 
(zhodou okolností?) nakreslil Marek už v polovici tridsiatych rokov, keď vytváral regulačné plány 
Petržalky.29 

Ak však máme v tejto súvislosti tendenciu hľadať v Marekovi pôvodcu myšlienky búrania bra-
tislavského Podhradia, je dobré súčasne zapochybovať o tom, že by mohol v danom čase architekt 
predpovedať nárast Petržalky do podoby, nesúcej so sebou aj napojenie mosta na Staré Mesto spôso-
bom, ktorý sa stal dôvodom (či zámienkou) na likvidáciu historickej zástavby nábrežia a Podhradia. 
Marek síce navrhol nahradiť pôvodné domy v Petržalke novými, avšak podlažnosť domov a hustota 
zastavania bola v jeho ponímaní neporovnateľne nižšia, ako sa stalo neskôr skutočnosťou. 

Lepšie poznanie Marekovho príspevku k riešeniu regulácie Bratislavy 20. storočia nás utvrdzu-
je v zistení, že hľadanie a reflexia okolností vzniku niektorých ideí moderného urbanizmu mesta, 
ktoré sme dosiaľ považovali za marginálne, lebo zanikli vo víre súťaženia o podobu iných, zdan-
livo kľúčovejších lokalít, je pre celkový obraz vývoja mesta veľmi potrebné. Po čase ich architekti 
vedome či intuitívne znova priviedli k životu a chopili sa ich spôsobom, ktorý dnes môžeme vnímať 
a vyhodnotiť rôzne. Pre ďalší rast a kvalitu života mesta ako progresívny alebo, naopak, degradujúci. 

DOPRAVNÁ KONCEPCIA 
PETRŽALKY PODľA NÁVRHU 
JOSEFA MAREKA Z ROKU 1935

TRANSPORT CONCEPTION FOR 
PETRŽALK FROM THE DESIGN BY 
JOSEF MAREK, 1935

Zdroj Source: AMB, fond úHA, 4 odd. – 
Regulácie Bratislavy, Dunajské nábrežie, 
krabica 847

UMIESTNENIE NOVÉHO MOSTA 
V RÁMCI MAREKOVEJ REGULÁCIE 
PRAVÉHO BREHU DUNAJA Z ROKU 
1935 

LOCATION OF THE NEW BRIDGE AS 
PART OF MAREK’S REGULATION OF 
THE DANUBE’S RIGHT BANK, 1935

Zdroj Source: AMB, fond úHA, 4 odd. – 
Regulácie Bratislavy, Dunajské nábrežie, 
krabica 847
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