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Text: Iveta Grznárová
Foto: Adam Suchánek, archív ITB

Architekti Tomáš Šebo a Igor Lichý
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Naši klienti si byty
tvoria sami
V SLOVENSKOM PRIESTORE SÚ TAK TROCHU EXOTI. FIRMA,
KTORÚ ZALOŽILI, TOTIŽ DOKÁZALA PREPOJIŤ ARCHITEKTÚRU
S DEVELOPMENTOM. VÝSLEDKOM SÚ OCEŇOVANÉ STAVBY,
KTORÉ UDÁVAJÚ SMER. S ARCHITEKTMI TOMÁŠOM ŠEBOM
A IGOROM LICHÝM ZO SPOLOČNOSTI ITB DEVELOPMENT
SME DEBATOVALI O BYTOVKÁCH, BRATISLAVSKOM
PRÍSTAVE, ALE AJ ARCHITEKTÚRE AKO TAKEJ.
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nebolo prioritou dostať do projektu kvalitu, klásť dôraz na
prostredie. To bolo pre nich čosi abstraktné.
Igor: „Podnikateľské baroko“ bolo vtedy úplne bežným štýlom a my sme mali jednoducho pocit, že to vieme robiť lepšie
ako developeri. A mali sme aj skúsenosť zo zahraničia. Knowhow, ktoré bolo treba zúročiť.
Tomáš: Každý z nás mal za sebou minimálne štyri-päť rokov
v stavebno-developerskom zahraničnom konzorciu. Ja som
robil pre francúzsku a Igor pre rakúsku spoločnosť. Tam sme
videli, ako sa to robí profesionálne.
Igor: Až v praxi sme však zistili, že pri developmente musíme
riešiť omnoho viac ako len architektúru. Marketing, stavebné
či obchodné právo...
Je pre vás zaujímavý aj inak ako biznisovo?
Tomáš: ... k tomu treba, samozrejme, prirátať financie, manaTomáš: Keď napríklad zoberiem Nový háj (bytovka v Petržalžérske zručnosti.
ke, za ktorú v roku 2015 získali cenu CE.ZA.AR – pozn. red.),
Igor: Development sa vlastne nedá na
tak okrem toho, že nám tento koncept
Slovensku študovať, takže všetci develotesne po kríze priniesol viac klientov
a že sme zistili, že je s nimi dobré komuperi u nás sú samoukovia, obvykle právV Anglicku vedia
nikovať aj o inom než len o farbe obklanici, stavbári alebo ekonómovia.
dačiek, vstupovali nám ich požiadavky
aj bežní ľudia dosť
priamo do výrazu stavby, takže nám to
Myslíte si, že by mohlo ku kvalite aro architektúre. Oveľa
dalo spätný impulz aj ako architektom.
chitektúry prispieť, keby sa developeri
Igor: Je to pre nás filozofia. Neriešime
a architekti spájali do jednej firmy?
viac ako bežný Slovák.
konkrétny dizajn, do ktorého sa snažíTomáš: My to ako cestu vnímame. A pri
To je aj výsledok
me natlačiť človeka, ale vymýšľame algovšetkej skromnosti si myslíme, že sa
ritmus, ktorý klient použije a vygenerunám to aj darí. Je to však aj o osobnom
ich vzdelávacieho
je si vlastnú fasádu aj pôdorys.
nastavení, developer totiž ide do väčTomáš: Nastaviť algoritmus je však na
šieho rizika, aj finančného. Keď nejaký
systému.
nás, snažíme sa nájsť čosi, čo v tejto
klient nezaplatí ateliéru, ide rádovo
konkrétnej lokalite, na tomto konkréto tisícky eur, ale pri developmente ide
nom projekte, môže byť pre ľudí zaujímavé. A tiež nájsť dio podstatne väčšie peniaze. Nikomu nemožno zazlievať, že
zajnový rámec, ktorý je pre každý projekt charakteristický.
si dobre rozmyslí, kým do niečoho takého vstúpi. Našťastie,
Napríklad bytové domy v projekte Kolísky v Záhorskej Bysv porovnaní s 90. rokmi si už developeri naozaj uvedomujú,
trici sme nechali obrásť zeleňou viac než zvyčajne a vymysleli
že je pri stavbách potrebný aj ten architekt. Vznikajú menšie
problémy a dokonca aj dosť veľa dobrých vecí.
sme systém, že si ľudia môžu pod oknami pestovať bylinky.
Inšpirovali sme sa väčšou blízkosťou vidieka.
Vaša firma má viacero netradičných čŕt. Napríklad svojich
klientov nechávate zasahovať do vašich projektov, napríklad do dispozície bytov. To ste sa naučili v zahraničí?
Tomáš Šebo: Nie, to sme si vymysleli sami (úsmev).
Igor Lichý: Pri našom prvom developerskom projekte, čo
bola luxusná rezidencia, sme chceli získať čo najviac klientov, a tak sme sa im usilovali ponúkať širšie spektrum služieb.
Popri tom sme si uvedomili, že bežný prístup, nazvem to konfekčné byty, nemusí všetkým vyhovovať a že existuje diera na
trhu, čosi, čo nikto neponúka. A tento nadštandard sa ukázal
ako veľmi flexibilný koncept.

”

Vyznieva to ako veľmi kreatívny, no zároveň aj dosť náročný proces. Už ste pri tom aj prestrelili?
Igor: Samozrejme, pre developera je to komplikácia. Je náročné manažovať to, keď je tých požiadaviek veľa. V každom
projekte hľadáme správnu mieru.
Tomáš: Na našom vlajkovom projekte Gansberg napríklad
umožňujeme klientom oveľa väčšiu mieru zásahov ako pri
projekte Mamapapa, ktorý je určený pre úplne inú príjmovú
skupinu. Na Gansbergu sa veselo spájajú byty, oveľa viac sa
zasahuje do dispozícií. No máme tam zas tak nastavený architektonický jazyk, že aj keď sa v byte prehádže dispozícia,
výraz tej budovy to znesie. Je to pre nás celé veľmi objavné.
Lebo na architektúre vás učia, že architekt je ten, kto má
stavbu harmonicky nadizajnovať, čím ju zároveň zakonzervuje. My však robíme domy, ktoré sú určitým spôsobom živé.
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Patríte k jedným z mála slovenských architektov, ktorí sú zároveň aj developermi. Ako laik to považujem za veľmi prirodzené spojenie, no takmer sa u nás nevyskytuje. Prečo?
Tomáš: Je fakt, že je to menšinový žáner. Nám to však tiež
pripadalo prirodzené, zdalo sa nám, že tak dosiahneme lepšie
výsledky ako konkurencia. Začínali sme v roku 2004 a v tom
čase sa u nás v architektúre ešte bežne robili psie kusy. Pre
mnohým z tých „klasických“ podnikateľov vtedy absolútne

Igor Lichý
Štúdium architektúry ukončil na VŠVU. Pracoval v spoločnosti Huma 90 Team Projekt, pre
nemeckú spoločnosť SEFL + PARTNER Architektbüro Hamburg. V spoločnosti Strabag
mal na starosti okrem iného projekt Polus City
Center. V roku 2005 založil s Tomášom Šebom
spoločnosť ITB Development, na poste predsedu predstavenstva pôsobí dodnes.

Tomáš Šebo
Absolvoval Fakultu architektúry STU. Bol zakladajúcim členom združenia Barak architekti,
pracoval pre francúzsku spoločnosť Bouygues na projektoch biznis centra I. P. Pavlova,
automobilky PSA Trnava a pražských hoteloch
Accor. Je podpredsedom predstavenstva
v spoločnosti ITB Development.
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Igor: Developeri robia, čo ľudia vyžadujú. A, žiaľ, ľuďom na
prostredí až tak nezáleží. Podľa mňa je cestou najmä posilnenie vzdelania, čo sa týka architektúry, životného prostredia; toho, ako by malo vyzerať mesto. Človek u nás zmaturuje
a o architektúre nevie absolútne nič. Lepšie pozná renesančnú literatúru ako to, čím je neustále obklopený. Keď sa idete
pozrieť do Holandska, nedá sa to porovnať.
V Holandsku sú zrejme aj inak nastavené pravidlá.
Igor: Pravidlá však nastavujú politici, ktorí sú pod tlakom
verejnosti. U nás problematika urbanizmu a architektúry
zaujíma zopár aktivistov. Keby bola spoločenská objednávka
a ľudia by to riešili v komunálnych voľbách, presadia sa tu
kvalitnejšie stavby a lepšie mestá.
Tomáš: Samozrejme, na západe nie sú o nič inteligentnejší ľudia ako u nás, zato je tam iná kontinuita v historickom vývoji. Spoločenskú objednávku treba vytvoriť. Keď si zoberieme
úspešné projekty zo zahraničia, tam sa tá spoločenská objednávka naozaj dokáže dobre odprezentovať. Keď v zahraničí
verejná inštitúcia ľuďom čosi profesionálne a s pomocou dobrého marketingu naservíruje a pracuje s nimi odborný tím,
vtedy má kvalitná architektúra šancu.
Ako si mám taký typ komunikácie predstaviť?
Tomáš: Poviem to na už toľko omieľanom projekte Hafencity
v Hamburgu (novovybudovaná prístavná časť mesta, kde sa
dopĺňajú historické stavby a moderná architektúra – pozn.
red.), ktorý sme mali možnosť sledovať dosť zblízka. Celý
proces trval pätnásť rokov. Propagovalo sa, že mesto sa ide
rozvíjať, existoval veľký showroom, kde ten projekt prezentovali verejnosti, boli vypísané súťaže na verejné priestranstvá,
verejnosť bola sústavne vyzývaná k účasti, celé to bolo veľmi
dobre marketingovo zvládnuté. Jednoducho, vopred existo-

vali kampane, že sa chystá nová štvrť, nebolo to o tom, že niekto prišiel a povedal, že tu postaví nejaký barák. Chcem teda
povedať, že ani na západe nemusí byť zastúpenie architektov
v developmente vyššie ako u nás, ale že tam skôr funguje systém spoločenskej objednávky.
Igor: Ja by som trochu oponoval. Mám skúsenosti najmä
z Anglicka a tam aj bežní ľudia dosť vedia o architektúre. Podľa mňa oveľa viac ako bežný Slovák. To je aj výsledok toho,
že ich vzdelávací systém ľudí vedie ku vzťahu k architektúre,
dizajnu, výtvarnému umeniu. A tiež k tomu, aby sa zapájali
do diskusií, komunikovali. A aby tá diskusia bola kultivovaná.
Tomáš: Je však pravda, že by u nás veľmi pomohla nejaká celoštátna iniciatíva vo vzdelávaní, keby sa ľuďom vysvetlilo, že
architektúra má nesmierny vplyv na naše životy. Ľudia viac
vedia o maliaroch než o niekom, kto zmení celé ich mesto.
Vrátim sa k vašej komunikácii s klientmi. Ktoré zlozvyky
z vášho pohľadu u Slovákov stále pretrvávajú?
Igor: Som prekvapený, že ľudia často nie sú nároční na polohu. Stále sa predávajú byty aj kancelárske priestory na zlých
miestach, kde nikdy nemali stáť. A sú komerčne úspešné.
Tomáš: Takisto často nie sú nároční na to, aké prostredie projekt ponúka. Veľmi sa zaoberajú konkrétnym bytom, štvorcovými metrami, tie majú prerátané krížom-krážom, počítajú,
koľko ich stojí balkón, koľko pivnica. A dokážu riešiť aj päťsto
eur, čo je v kontexte bytu naozaj zanedbateľná suma. Málo
nároční sú pritom na pridanú hodnotu projektu. Kde sa budú
stretávať, či je tam škôlka, ako je vyriešený areál, čo majú
priamo pod oknami. Naši klienti to, chvalabohu, dosť riešia,
ale pozerajúc sa po okolí, veľa projektov také benefity nemá.
Ľudia zjavne nie sú zvyknutí to vyžadovať.
Igor: Toto ešte chce nejaký čas a vývoj.

»

IGOR LICHÝ A
TOMÁŠ ŠEBO

(zľava) prepájajú architektúru s developmentom.
.
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Spomínali ste komunitnosť, na ktorú vaše projekty kladú
však nie je len o developeroch, ale skôr o práci profesionálov
naozaj veľký dôraz. Vytvárate v nich klubovne, spoločné
na meste. V tomto smere má Bratislava pred sebou ešte dlhú
terasy, dvory. Aj spätne zisťujete, či naozaj fungujú?
cestu: zvládnuť profesionálny prístup a prípravu jedného úzeIgor: Sme napríklad v kontakte s klientmi z Nového hája,
mia. Na takom území by som si potom ako developer za vov rámci ktorého fungujú rôzne podniky a reštaurácie, a napred stanovené podmienky veľmi rád kúpil pozemok a niečo
ozaj ich využívajú.
tam postavil.
Tomáš: Veríme, že v projekte Čerešne bude ten spoločný dvor
Igor: Ja mám zase sen cielene zopakovať niečo, čo som videl
a klubový priestor takisto fungovať.
v USA, že v tých veľkých obytných domoch majú ľudia klub,
Igor: Aj vo firemnej budove Wallenrod máme dole dvorček,
kde sa stretávajú a trávia spolu čas. To je však zase závislé od
kde raz za rok pre nájomcov robíme spoločnú akciu. A tie
dopytu, ľudia to musia chcieť.
vzťahy sú tu naozaj dobré, oveľa lepšie, ako vidím inde. Ukazuje sa teda, že už jeden malý spoločný dvorček dokáže zásadV porovnaní s minulosťou sa už takmer nestavajú verejné
ne meniť vzťahy.
stavby. Čo by ste si radi postavili, keby sa dalo?
Tomáš: V tomto sa inšpirujeme aj svetom a vnímame, že
Tomáš: Ako architekt by som si želal, aby tu bolo viac verejspoločné priestory naozaj fungujú. Keď sme robili Čerešne, v
ných zákaziek.
prvej etape sme postavili 178 bytov. Ako architekti si nemôIgor: Bohužiaľ, celé roky sa tu verejné zákazky dávali bez súžeme dovoliť, aby tam chodili len prespávať. Však tam budú
ťaže. Tak vznikol futbalový aj hokejový štadión.
žiť. Tráviť voľný čas. Ideálne miesto pre
Tomáš: Aj nový Starý most.
život nie je iba o správnom rozmere
Igor: Určite by sme radi projektovali nespálne a dostatočne veľkom balkóne.
jaké kino, divadlo...
Ideálne miesto pre
Ide aj o iné atribúty, ktoré majú archiTomáš: … alebo námestie.
tekti načítané. A my ich chceme do tých
život nie je iba
projektov aj dávať.
Veríte, že sa toho dožijete?
Igor: Pomaly sa to už mení aj v tomto
o správnom rozmere
Mňa na vašich projektoch vyrušila len
smere. Vlani sa odohralo niekoľko súspálne a dosť veľkom
jedna vec. Že ide o uzavreté, uzamyťaží na verejné stavby, na jednej sme sa
kateľné priestory s vrátnikom, čo mi
dokonca zúčastnili. Na kultúrny dom do
balkóne. Ide aj o iné
pripomína rodinné domy s vysokými
Nitrianskeho Pravna, kde sme aj získali
atribúty, ktoré majú
betónovými plotmi.
odmenu. A to je super. Myslím si, že v tejIgor: Nie všetko je však uzavreté. Hľadáto oblasti dosť spravila komora architekarchitekti načítané.
me určitú rovnováhu medzi prostredím,
tov, ktorá vytvorila manuál na súťaže.
ktoré je vonku a vnútri areálu.
Tomáš: Ja dúfam, že po nás predsa len
Tomáš: Je to do istej miery kompromis.
zostane nejaký kus mesta. Rád by som
Napríklad na Čerešniach máme aj časť, ktorá je verejne príraz zobral za ruku svoje vnúča a povedal, že toto sme postavili
stupná, tam sa snažíme lokalizovať verejné priestory – kaviaralebo aspoň iniciovali, naštartovali my. To by ma napĺňalo.
ničky a podobne. Na druhej strane, ak chcem, aby tam ľudia
Snáď k tomu smerujeme.
mali predzáhradky, je vhodné zabezpečiť, aby do nich nemal
ktokoľvek prístup.
Čo vám v rámci Bratislavy špeciálne leží na srdci a veľmi
Igor: Jeden extrém je otvorený urbanizmus v Petržalke, kde
vám záleží na tom, aby sa s tým dobre naložilo?
vzniká totálna anonymita, kde priestory nemajú svojho pána.
Igor: Veľká škoda je, že sa búrajú ikony socialistickej moderDruhý extrém sú uzavreté kondomíniá pre bohatých ľudí
ny, napríklad hotel Kyjev. Ide často o veľmi hodnotné stavby.
napríklad v Londýne, ktoré sú mestami duchov, lebo tam veVeľmi dôležité bude, ako sa naloží s prístavom. To je fantasrejnosť nemá žiadny prístup. Nefunguje jedno ani druhé, pretický fenomén.
to sme hľadali čosi medzi tým. Umiestnili sme na Čerešniach
Tomáš: Ak to mesto nepokazí, môže to Bratislavu neuveripriestory, ktoré sú verejne prístupné i také, ktoré sú z podstateľne posunúť.
ty veci uzavreté: predzáhradky, vnútorné dvory.
Igor: Dôležité napríklad bude, aby tam zostali lodné žeriavy.
Tomáš: To je vlastne klasická deľba priestorov medzi súkromTomáš: Veľmi dôležité sú aj brownfieldy typu Dimitrovka,
né, verejné a poloverejné. Budeme radi, ak tam vznikne aj korv rámci ktorej sa napríklad perfektne zrekonštruovala Mlynizo, kde budú ľudia voľne chodiť, keď sa to raz bude rozrastať
ca, ktorá je však zatiaľ taký sám vojak v poli. Keby sa išlo tým
ďalej. My v tejto časti Dúbravky naozaj nechceme vytvoriť len
smerom, mesto môže byť naozaj pestré.
ďalšie sídlisko. Samozrejme, v rámci možností lokality.
Igor: Zásadnou chybou je, čo sa pri našich brownfieldoch často deje, že sa všetko zbúra a nanovo sa stavia na zelenej lúke.
Presvedčili ste ma. A sú nejaké veci, ktorými ste sa inšpiroTým však neexistuje žiadne vrstvenie, ktoré napríklad New
vali v zahraničí a radi by ste ich vniesli aj k nám, no nepustí
Yorku, kde sa z priemyselných stavieb veľa zachováva, dáva
vás naša mentalita alebo trh?
veľkú autenticitu. U nás sa stavia, ako by sme boli Dubajom.
Tomáš: Mne opäť napadá spomínané Hafencity, hoci to nie je
Tomáš: Takto dopadlo niekoľko bývalých priemyselných areo mne ako o developerovi. V blízkom čase sa určite bude staálov v širšom centre Bratislavy. Tieto miesta mohli dopadnúť
vať aj v bratislavskom prístave, čo je v podstate tá istá lokalita
neporovnateľne zaujímavejšie, stačilo ponechať časť pôvodako Hafencity, a bol by som rád, keby aj tu vzniklo to, čo tam.
nej priemyselnej zástavby a originálne na ňu reagovať. U nás
Teda živý mestský priestor s reštauráciami, verejnými priessa robí hrubá čiara a vznikajú anonymné budovy. Brownfieldy
tormi, so slávnou filharmóniou, kde chodia masy ľudí. Toto
pritom môžu naše mesto veľmi posunúť. ■

”
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KOLÍSKY v bratislavskej
Záhorskej Bystrici prinášajú
aj bylinkové záhrady.

Inovátori našich

bytoviek

OKOLO ČEREŠNÍ

v Dúbravke chce ITB
vystavať úplne nový
kus mesta.

ZARISKOVALI A PONÚKLI SLOVÁKOM
MOŽNOSŤ PODIEĽAŤ SA NA PODOBE
SVOJHO BUDÚCEHO BYTU. VÝSLEDKOM
JE NIELEN ÚSPEŠNÝ BIZNIS MODEL, ALE
AJ REVOLÚCIA V OBLASTI BYTOVÝCH
DOMOV NA SLOVENSKU. A V ICH PRÍPADE
ZAS VÄČŠIA RADOSŤ Z TVORBY. POZRITE SI
BYTOVKY Z DIELNE SPOLOČNOSTI ITB.

NOVÝ HÁJ v Petržalke
získal v roku 2015
ocenenie Cezaar.

SOKOLSKÁ RESIDENCE

je bývanie s vysokým štandardom pri
Slavíne.

SPOLOČNÉ PRIESTORY

v dúbravskom projekte Mamapapa.

