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Ostrov podmanený prírodou za-
členený v okolitej krajine navonok 
pôsobí nedotknuto. Až po vypla-
vení sú badateľné pozostatky bý-
valého benediktínskeho kláštora, 
ktoré na planine vytŕčajú z vyso-
kej trávy. 

Atmosféra na ostrove prináša po-
cit pokoja a prechádzka medzi 
stromami pôsobí ukľudňujúco, 
akoby to bola prechádzka rajom. 
Rajský dvor ako obraz prísľubu 
nebeského raja, ktorý je cieľom 
každého veriaceho človeka, je 
neodmysliteľnou súčasťou tra-
dičného benediktínskeho kláš-
tora. Táto rajská záhrada je vždy 
centrom kláštora, okolo nej vedie 
ambit, čiže chodba, ktorá spája 
všetky ostatné funkcie kláštora. 
Mnísi majú teda neustály kontakt 
s rajským dvorom. Ruiny bývalého 
kláštora tiež ukazujú tradičné čle-
nenie kláštora. 

Načo však vytvárať raj uprostred 
raja? Keďže celý ostrov považu-
jem za raj samotný, konceptom 
je invertovanie tradičnej formy 
kláštora. Namiesto raja uprostred, 
bude raj všade okolo. Na rozhra-
ní kláštora s rajom, tak ako býva 
tradične, je ambit, kde je mních v 
kontakte s rajským dvorom. 

KLÁŠTOR
05  spol. priestor
06  výčap piva
07  lávka
08  varňa
09  ležiacke tanky 
10  spilka
11  sklad
12  refektár
13  kuchyňa
14  lavatórium
15  hovorňa
16  kancelária
17  sklad
18  dormitár hostí
19  hyg. zázemie
20 noviciát
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TRAPISTICKÝ KLÁŠTOR_OSTROV SV.KILIÁNA

Cieľom návrhu je vloženie kláš-
tora doprostred raja tak, aby raj 
ostal nedotknutý. Preto je kláštor 
umiestnený na jediné nezalesne-
né miesto, priamo nad pozostalé 
ruiny rajského dvora a tak odkazu-
je na bývalý benediktínsky kláštor 
ako na významnú pamiatku s his-
torickou stopou. 

Ostrov ostáva verejne prístup-
ný, na severe ostrova je možnosť 
odparkovania lodiek. Putovaním 
ostrova sa tak verejnosti odkrýva 
hmota kláštora.

Súbor stavieb pozostáva z bu-
dovy kláštora postavenej nad 
pozostalými ruinami a z kostola 
umiestneného na vode. Kláštor 
s kostolom je prepojený lávkou, 
ktorá je vo výške 5 metrov nad 
úrovňou terénu a tak zabezpe-
čuje bezpečný presun mníchov 
do kostola aj počas povodní a zá-
plav. Vysoké zábradlie lávky siaha 
mníchom tesne pod oči a tak im 
dovoľuje pozorovať krajinu len na 
ich úrovni a vyššie.

Kláštor 
Má 12 podlaží a je rozdelený na 
tri funkčné celky: prevádzková, 
nočná a duchovná časť. Na stre-
che kláštora je úžitková záhrada v 
podobe vyvýšených záhonov.

Prevádzková časť sa nachádza v 
nižších podlažiach kláštora. V tej-
to časti sa mnísi venujú prácam, 
ktoré zabezpečujú chod kláštora, 
človek je menej duchovne zahĺ-
bený a viac vníma okolie a kontakt 

s okolitou prírodou. Nachádza sa 
tu pivovar, kuchyňa,refektár, ho-
vorne, kancelária, technické záze-
mie a sklady.

Nočná časť umiestnená upro-
stred kláštora je určená najmä ku 
spaniu. Život v komunite je pre 
trapistov dôležitý, všetci mnísi 
majú rovnaký denný harmono-
gram, ktorý prísne dodržiavajú. 
Namiesto samostatných ciel, ako 
je to v moderných kláštoroch 
častejšie, navrhujem tradičnú for-
mu dormitáru pre viacerích mní-
chov. V nočnej časti sa nachádza 
spoločný dormitár pre hostí a 
dormitár pre mníchov. 

Duchovná časť je najdôležitejšia 
súčasť kláštora a preto je umie-
stnená v najvyšších podlažiach s 
výhľadom na okolitú krajinu. Mnísi 
sú pocitovo najďalej od svetské-
ho života a zároveň symbolicky 
najbližšie k Bohu. Nachádza sa tu 
knižnica, študovňa, kaplnka a ka-
pitulná sieň. 

Kostol 
Priestor s najväčším duchovným 
významom je symbolicky umie-
stnený na vode. Kostol je trojpod-
lažný objekt na osi lávky, oriento-
vaný na východ.  Slúži najmä pre 
pravidelné modlitby mníchov, no 
zostáva tiež prístupný verejnos-
ti. Mnísi prichádzajú do úrovne 
kostola lávkou, sakristia so záze-
mím sa nachádza o podlažie niž-
šie. Verejnosť môže svoje loďky 
odparkovať v úrovni rieky v garáži 
pod sakristiou.

raj uprostred 
kláštora
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uprostred raja
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01  sklad 
02  tech. zázemie
03  práčovňa
04  odpadkové koše
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21 hyg. zázemie
22  dormitár
23  hyg. zázemie
24  knižnica
25  študovňa
26  multifunkčná    
       učebňa
27  kaplnka
28  kapitulná sieň
29  úžititková 
       záhrada

KOSTOL
30  garáž
31 sakristia
32 hyg. zázemie
33  kostol
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