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Singapur je výkladnou skriňou sveta vo viacerých smeroch. 
Mnohé smart stratégie sa narodili práve tu. Hotel Marina Bay 
Sands, projektovaný spoločnosťou Moshe Safdie Architects,  

bol svojho času synonymom smart budovy. V meste tiež  
nájdeme objekty demonštrujúce využívanie solárnej energie.  

Navyše celá oblasť Marina Bay je sústavou skvele koncipovaných 
verejných priestorov. Financial District, Singapur

Text a foto: prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
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Po veľmi úspešnej premiére v rige v roku 2015 (vyše 400 účastníkov) 

pripravuje program UrBACt ďalší ročník podujatia UrBACt City Festival. 

odborníci na mestské otázky, zástupcovia samospráv a súčasní part-

neri zapojení do sietí UrBACt, ako aj potenciálni záujemcovia budú mať 

príležitosť stretnúť sa a navzájom si vymieňať skúsenosti a idey už na 

jeseň 4. až 5. októbra 2017 v talline (estónsko).

UrBACt City Festival je založený na myšlienke spoločnej tvorby  

a vzájomného učenia sa a ponúka programy založené na interaktívnych, 

náročných a inšpiratívnych stretnutiach. Prináša najnovšie poznatky  

o rozvoji miest a vytvára prepojenia s urbánnymi agendami v európe i po 

celom svete. 

V roku 2017 bude festival aj miestom, kde budete mať príležitosť 

dozvedieť sa viac o vybraných príkladoch dobrej praxe (UrBACt Good 

Practice City), ktoré vzišli z výzvy Good Practice Call. UrBACt hľadal 

„skryté“ opatrenia, ktoré mestá každodenne používajú na riešenie 

problémov, akými sú napríklad demografické zmeny či klimatické  

a environmentálne otázky. Do výzvy sa zapojilo 219 miest z takmer 

všetkých členských a partnerských štátov. Slovenské mestá neposlali 

žiadny príklad dobrej praxe, hoci by sa takýchto príkladov u nás určite 

niekoľko našlo. 

UrBACt City Festival bude skvelá príležitosť objaviť jednu  

z najzaujímavejších kreatívnych štvrtí v európe, telliskivi.  Z pôvodne 

starého priemyselného areálu sa vyvinulo najväčšie centrum kreatívnej 

ekonomiky v estónsku. Počas festivalu budú k dispozícii zástupcovia 

sekretariátu programu UrBACt, ako aj UrBACt – Slovenského kon-

taktného miesta.  n

zdroj: UrBACt

Medzinárodný projekt „DANUrB –’ DANube 

Urban Brand“ je zameraný na vytvorenie 

regionálnej siete vybudovanej prostred-

níctvom cestovného ruchu a vzdelávania. 

Cieľom projektu je posilniť dunajskú kultúrnu identitu a solidaritu prostred-

níctvom vytvorenia spoločnej značky cez podporu nadnárodných kultúrnych 

väzieb medzi sídlami pozdĺž Dunaja, ako aj preskúmanie nevyužitého alebo 

skrytého potenciálu pre lepšiu ekonomickú a kultúrnu návratnosť. Hlavným 

zámerom je vytvorenie komplexnej pries torovo-kultúrnej siete: „Dunajskej 

kultúrnej promenády“, ktorá integruje všetky komunity pozdĺž rieky do jednej 

turistickej destinácie s tematickými trasami a možnosťami rozvoja. Zmyslom 

vytvorenia jednotnej značky je zvýšenie počtu návštevníkov a predĺženie 

ich pobytu v regióne. DANUrB si kladie za cieľ odkryť nevyužité kultúrne 

dedičstvo a zdroje. Výskum sa zameriava na zmapovanie všetkých dostup-

ných zdrojov a typológií obývateľného prostredia hľadajúc možnosti ich 

valorizácie. Na projekte spolupracuje 39 partnerov zo 7 európskych krajín, za 

Slovensko Fakulta architektúry StU, mestá Štúrovo, Komárno a BSK. Projekt 

je financovaný európskym fondom regionálneho rozvoja – erDF a Nástrojom 

predvstupovej pomoci – iPA ii., cez Dunajský nadnárodný program. n

20. apríla sa konala odborná medzinárodná konferencia pod 

záštitou MDV Sr – Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe. 

Hlavným cieľom konferencie je tradične osveta u architektov, 

projektantov, investorov, delveloperov a zvyšovanie úrovne ve-

rejnej mienky o udržateľnej architektúre a výstavbe.  Aktuálnou 

témou 7. ročníka boli Smart princípy: teória verzus realita.  

V odvetví slovenského stavebníctva prebieha výrazná transfor-

mácia. Zastarané legislatívne normy sú postupne nahradzova-

né novšími, inovatívnejšími, efektívnejšími a zodpovednejšími 

voči ekonomike, prírode i ľuďom samotným. Zelené budovy sú 

výzvou a príležitosťou pre projektantov, architektov, investorov  

a pre firmy, ktorých správanie je zodpovedné, chcú byť súčas-

ťou tejto transformácie a získať z nej. Na programe bol udrža-

teľný urbanizmus a jeho inovácie či najlepšie príklady z praxe. 

Hlavnými hviezdami ročníka boli architektka Judit Kimpian, 

architekt tim Jonathan a dizajnér Pablo riquelme.

odbornými garantmi konferencie boli prof. ing. arch. robert 

Špaček, CSc. a prof. ing. Dušan Petráš, PhD. z FA StU, Bratislava.  n

 Zdroj: eurostav

Koncepcia mestského rozvoja Sr je príkladom strategického 
materiálu, ktorý bez aktívnej účasti ostatných aktérov a najmä 
miestnej samosprávy nie je možné realizovať. Preto sa od začiatku 
roka uskutočnili pracovné stretnutia s mestami v rámci celej Sr. 
Účasť miest bola v rámci krajov rôzna, ako aj ich dôvody zúčastniť 
sa na stretnutí boli rozličné: od formálnych cez zvedavosť, či štát 
ponúkne finančné zdroje alebo sa bude snažiť o ďalšiu reguláciu, 
až po jednoznačne priamu motiváciu podieľať sa na formulácii 
štátnej politiky tak, aby to mestám prinieslo úžitok.

Ministerstvo veľmi oceňuje vstup miest do diskusie o tom, 
ako mestský rozvoj akcelerovať. Aj naše mestá, hoci mierkou 
menšie, sú lídrom rozvoja širšieho územia. Ak sa nebudú rozvíjať 
mestá, na území ktorých je najvyššia koncentrácia ekono-
mických aktivít a interakcií subjektov, Slovensko nemôže v 
globálnej konkurencii uspieť. Na stretnutiach mestá jednoznač-
ne podporili víziu, že na Slovensku budú manažované tak, aby 
poskytovali zdravé sídelné prostredie pre kvalitný život. Zároveň 
budú dbať na svoju celkovú vysokú produktivitu, spočívajúcu  
v efektívnom zhodnocovaní vlastných zdrojov za súčasnej tvor-
by čo najvyššej pridanej hodnoty.

Diskutovalo sa o aktuálnych problémoch miest. odborní 
pracovníci miest ťažko presadzujú strategické smerovanie, 
pričom prekážkou je najmä tzv. „politický cyklus“. Všetky mestá 
však zároveň deklarovali, že najzávažnejšou prekážkou rozvoja 
je neuspokojivý stav infraštruktúry, najmä cestnej. Zásadnou 
skutočnosťou budúceho rozvoja je nepriaznivý demografický 
vývoj – počet mladých ľudí sa nezväčšuje a zároveň sa dĺžka 
života predlžuje. Požiadavky miest na informácie a dáta s cieľom 
lepšieho rozhodovania sú rôzne.

Koncepcia mestského rozvoja tieto aspekty berie do úvahy  
a priame stretnutia so zástupcami miest považuje za jediný mož-
ný spôsob ako vyhľadať riešenia, ktoré pomôžu rozvoju miest. 
Stretnutia preukázali, že zásadné princípy rozvoja širších mest-
ských území – strategické rozhodovanie, integrovaný prístup  
a rozvoj presahujúci administratívne hranice miestnych samo-
správ sú všeobecne akceptovateľné a uplatniteľné. n

UrBaCt City Festival 
a príklady dobrej praxe

Výsledky pracovných 
stretnutí miest 
a mDv sr o koncepcii 
mestského rozvoja 
výstavby

danUrB - stratégia 
udržateľného rozvoja 
pre Dunajský región

medzinárodná 
konferencia  
o smart princípoch 

ZaUJaLo Nás

pozorovateľňa vtáctva na Dunaji
Projekt „DUNA bird watching“ vznikol v rámci štipendijného programu eHP Slovensko pod názvom experimental wooden climatic 
chamber pod vedením doc. ing. Veroniky Kotrádyovej. Medzinárodný projekt Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave (FA StU) a Bergen Architecture School prezentoval spoluprácu študentov a pedagógov škôl pri tvorbe objektu, ako aj 
pri samotnej realizácii. Cieľom bolo postaviť pozorovateľňu vtáctva a zároveň odpočinkové a informačné miesto na medzinárodnej 
cyklistickej trase pozdĺž Dunaja pri využití drevených konštrukcií.  objekt DUNy je situovaný pri vodnom rezervoári Hrušovská zdrž na 
rieke Dunaj, v širšej rekreačnej oblasti Bratislavy v katastrálnom území Kalinkovo. toto prostredie je dôležitým miestom na prezi-
movanie a migráciu špecifických vodných vtákov širokej časti európy. Vtáky najčastejšie obývajú menšie trstinové ostrovy a ich 
bezprostredné okolie na vodnej hladine, čo im vytvára bezpečný úkryt. Proces vzniku samotného objektu bol rozdelený do niekoľkých 
etáp. Príprava projektu zahŕňala zostavenie programu, zabezpečenie workshopov na Slovensku a v Nórsku, vytvorenie projektovej 
dokumentácie, výrobných podkladov konštrukcie a napokon realizáciu objektu pozorovateľne. 

Pedagógovia projektu Duna: Veronika Kotradyová, espen Folgero, Cecilie Andersson, William Aarsland, Havard Austvoll, Lukáš Šíp, tibor Varga, 

Martin Uhrík, Wanda Borysko, Martin Boleš, tormod Amundsen. n
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o 
téme verejných priestorov sa za posledné roky publikovalo  
množstvo podnetných štúdií, výskumov, ale aj  odkazov na referencie 
úspešných realizácií. Ukázalo sa, že neexistuje jeden model, ktorého 
opakovaním je možné garantovať zaručený úspech. Každé mesto  

a každá obec majú svoj špecifický charakter,  potreby a problémy. to znamená, 
že k premenám verejných priestorov je potrebné voliť rôzne prístupy a nástroje 
riešenia. Niekde môže byť dôležité vytvoriť obchodnú pešiu zónu alebo park, 
inde nábrežie, pre iných bude výzvou stvárniť priestor pred kostolom, formovať 
brehy rieky, alebo premeniť pozostatky priemyselných areálov. 

Výzva  autenticky pochopiť  a riešiť verejné priestory je mimoriadne 
komplexná úloha, ktorá má  rozličné interpretácie v celosvetovom kontexte. 
Adaptácie overených procesov, ale aj nových stratégií, ktoré by mali viesť 
k premene verejných priestorov  slovenských miest, sú limitované okrem 
iného aj potrebou kvalitných ľudí, ktorých profesionalita presahuje ich vlastné 
záujmy. V aktuálnom čísle časopisu sme  sa zamerali na ľudí pracujúcich 
na rozličných pracovných  pozíciách, ktorí sa dlhodobo venujú verejným 
priestorom  či už v oblasti komunálnej politiky, mestského plánovania, 
aktivizmu  alebo architektonickej praxe.

editoriáL

Ing. arch. Katarína Boháčová, PhD.
architektka, FA StU 

Central Park v New Yorku 
Foto: prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.



10 URBanita

téma verejné priestory

11URBanita

verejNá sCéNa 
v suburbáNNom 

reziDeNčNom priesTore 
braTislavy

„ViaC Za meneJ?“
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc., Ing. arch. Ivana Bradová, FA StU

Za ideál bývania, symbol slobody a nezávislosti je v súčasnosti považovaný rodinný dom. 
Život v nových lokalitách na bratislavskom vidieku predstavuje zhmotnenie predstáv  

o vysnívanom bývaní. V súčasnosti je na trhu množstvo developerských projektov,  
ktoré sľubujú kompletnú občiansku vybavenosť, výbornú dopravnú dostupnosť,  
široké možnosti trávenia voľného času, tiché prostredie v zeleni za nižšie ceny 

nehnuteľností ako v meste. ponúkajú nám však aktuálne projekty naozaj  
kvalitnejšie bývanie za nižší kapitál?

p
riestorové rozrastanie sa Bratislavy je reálna skutočnosť. 
tento neustupujúci trend má výrazný vplyv na okolité vi-
diecke štruktúry, ktoré sa v dnešnej situácii nestíhajú 
prispôsobiť v mnohých ohľadoch: v dopravnej a technickej 

infraštruktúre, komerčnej a nekomerčnej občianskej vybave-
nosti a v neposlednom rade aj verejnými priestormi. ich aktuálny 
stav a kvalita sú ukazovateľmi celkovej úrovne spoločnosti v nej 
žijúcej. téma absencie nových, revitalizácie pôvodných verejných 
priestorov je čoraz viac spomínaná nielen v odborných kruhoch, 
no aj medzi bežnými užívateľmi priestoru. Predstavujú však 
dnešné obce v okolí nášho hlavného mesta kvalitnejší, zdravší 
život s množstvom benefitov, ako nám sľubujú komerčné projekty 
z plagátov a bilbordov?

pLytVanie pôdoU
Do života na vidieku výrazne vstupujú suburbanizačné procesy 
predstavujúce sťahovanie ľudí z centier miest na „zdravší“ vidiek. 
Stovky rodinných domov s miniatúrnymi záhradami spôsobujú 
masové zaberanie ornej pôdy, viníc, sadov, pasienkov, lúk a trva-
lých trávnatých porastov. Poľnohospodárska úrodná pôda pritom 
ešte v nedávnej minulosti predstavovala jeden z najcennejších 
druhov majetku. Zostala táto hodnota v povedomí ľudí aj dnes? 
investori skupujú od miestnych obyvateľov lacnú ornú pôdu a ná-
sledne sa ju snažia aktualizáciou územných plánov preklasifikovať 
na stavebné pozemky. Až vtedy si miestni obyvatelia uvedomujú, 
o čo prišli.

Za vysnívané bývanie je stále považovaný rodinný dom s vlast-
ným „kusom pôdy“ i napriek tomu, že pestovanie a chov zvierat je 
aktuálne skôr výnimkou ako pravidlom. Drobné záhrady a predzá-
hradky majú už len reprezentačný, okrasný ráz, sú miestom oddy-
chu a stretávania sa s priateľmi či rodinou. týmto prístupom však 
spoločnosť sama seba ochudobňuje o priestor, kde sa pestujú 
plodiny pre obyvateľov samotných. Zníženie rozlohy úrodnej pôdy 
má za následok zníženie potravinovej sebestačnosti obyvateľstva 
z lokálnych zdrojov, a tým sa priamoúmerne zvyšuje potravinová 
závislosť od okolitých krajín. Proces suburbanizácie, fenomén aj 
v iných krajinách, je teda jedným z faktorov, ktorý spôsobuje úby-
tok agrárnej krajiny nielen u nás, ale aj v celosvetovom meradle. 

VZdUŠná BLíZKosť HLaVnéHo mesta
Funkcia práce, procesu získavania materiálnych a kultúrnych 
potrieb je jednou z dôležitých súčastí každodenného života člo-
veka. Mestskí obyvatelia, sťahujúci sa do svojich novostavieb, 
si svoje bývanie v rurálnych štruktúrach vyberajú najmä pre po-
kojné vidiecke prostredie v dostupnosti hlavného mesta. Lenže 
pri intenzívnej výstavbe rodinných domov dochádza k obrovské-
mu zvýšeniu počtu obyvateľov v obci, v niektorých prípadoch aj  
o polovicu. Na nárazovú rannú a poobednú migráciu takého veľ-
kého počtu obyvateľov neboli cestné komunikácie dimenzované. 
Pobyt v aute sa stáva súčasťou životného štýlu dochádzajúcich 
občanov mestského vidieka. Podľa dopravných inžinierov problé-
my vyriešia čiastkové projekty, ale termín ich realizácie sa zväčša 
posúva. Ukážkovým príkladom je riešenie križovatky triblavina. 
V čase realizácie bolo prijaté rozhodnutie zastaviť výstavbu  
s cieľom vypracovať novú, zásadnú zmenu. táto dokumentácia je 
od mája minulého roku verejne prístupná, na čo občania reagovali 
petíciami. Podľa občianskeho združenia, zastupujúceho záujmy 
obyvateľov vidieka, hrozí trvalé obmedzenie dopravy v tomto 
smere a dôjde k preťaženiu križovatky schválenými logistickými 
parkmi. Výsledok boja medzi developermi a miestnymi občanmi 
je zatiaľ v nedohľadne. 3Leon Krier: „ Nikoli auta, ale domy na předměstí jsou vražednou zbraní, která denně bombarduje centra měst.“  [5]

Chorvátsky Grob časť Čierna Voda – nová obytná zóna postavená v dotyku  
s ochranným pásmom vysokého napätia elektrickej energie Foto: A. Sopirová, 2012

Slovenský Grob – extenzívne rozširovanie monofunkčnej obytnej zástavby  
na plochách poľnohospodárskej pôdy Foto: A. Sopirová, 2017

Slovenský Grob – obytný satelit „Malý Raj“, ktorý ponúka rôzne formy bývania  
v rodinných aj bytových domoch, bez väzby na pôvodné vidiecke sídlo
Foto: A. Sopirová, 2017➜
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aLternatíVne Formy dopraVy
Vidiecke satelity ako samostatné zoskupenia nových rodinných 
domov sú situované stovky metrov za hranicou intravilánu obce. 
obyvatelia prímestských štruktúr sú preto závislí len od osobnej 
automobilovej dopravy, prípadne vzdialenejšej pešej dostupnos-
ti do centra sídla. V prípade nových obyvateľov, najmä mladšej  
a strednej generácie, ktorí dennodenne migrujú, to už dnes je stre-
sujúce. Ako sa však vyrovnajú s touto situáciou, keď zostarnú?

Častým problémom je úplná absencia chodníkov popri komuni-
káciách, čím dochádza k ohrozeniu všetkých účastníkov cestnej 
premávky. Autori knihy Cities and Automobile Dependence vo svo-
jej štúdii zistili, že hranica hustoty osídlenia územia pre hromadnú 
dopravu je 50 obyvateľov/ha. Zavádzanie hromadnej dopravy do 
území s nižšou hustotou osídlenia je v súvislosti s vyťažením danej 
linky neefektívne 1 .

okrem áut sa v terajšom období objavili tendencie k rozvíja-
niu zelených druhov dopravy. V súčasnosti nie je celkový systém 
cyklodopravných trás medzi jednotlivými obcami realizovaný kom-
plexne, no prognóza do budúcnosti je priaznivá. Kraje disponujú 
Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky 
v Slovenskej republike2 spolu s vypracovanými vlastnými stra-
tégiami, ktoré sú východiskovým podkladom 
na čiastkové riešenia. Cykloturistické trasy, 
najmä pozdĺž vodných tokov, v tomto trende 
nezaostávajú. Jedna z nedávno otvorených 
je aj cyklotrasa popri Čiernej Vode, spájajúca 
Bernolákovo s Novou Dedinkou. V konečnom 
dôsledku nepredstavuje realizácia tohto dru-
hu dopravy značnú finančnú záťaž pre obec. 
okrem zdrojov z európskej únie môžu kraje 
žiadať aj o financovanie z integrovaného re-
gionálneho operačného programu nazývaného 
iroP. okolie Bratislavy je však v  tomto prípade 
v nevýhode. Vzhľadom na podiel HDP na oby-
vateľa je to podľa kritérií európskej únie jediný bohatší región na 
Slovensku, v dôsledku čoho sú možnosti čerpania eurofondov 
menšie ako v iných regiónoch. 

Známymi zahraničnými vzormi rozvoja cyklistickej dopravy  
v obciach sú napríklad Fínsko či Nemecko, ktoré neustále zlepšujú 
podmienky pre tento druh zelenej dopravy, spojený s jej propa-
gáciou. Vďaka tomu je bicykel obyvateľmi rovnako využívaný aj  
v zimnom období. Na cyklistov tu myslia pri každej zmene územ-
ného plánu aj pri povoľovaní akejkoľvek investície.

reLatíVne ZdraVé prostredie
Začiatkom 20. storočia sa vplyvom spriemyselňovania miest, 
spojeným s migráciou ľudí za prácou, považoval vidiek za zdra-
vé prostredie pre život. Súčasný trend migrácie takého veľkého 
počtu obyvateľov späť na vidiek však zapríčiňuje, že obce ne-
majú dostatočné priestorové kapacity na ponúknutie zdravého 
prostredia pre život. S realizáciou nových štvrtí nevyhnutne súvisí 
aj výstavba dopravnej infraštruktúry, keďže auto je v tomto prípa-
de jediným možným dopravným prostriedkom. Urbanista J. Hrúza 
ich nazýva „pojídači území“. 1  Dobré dopravné napojenie znamená 
v preklade často hluk a smog z blízkej rýchlostnej komunikácie. 
Ďalším eventuálnym zdrojom hluku je železnica. idealistická pred-
stava, že pri rannom otvorení okna obyvatelia vidieka vnímajú krá-
sy okolitej prírody, je v prímestských satelitoch často nereálna. 
Lokality v extraviláne obce sú taktiež zaťažené tranzitným vede-
ním technickej infraštruktúry, ako je vysoké elektrické napätie 
a plynovod. Z uvedeného vyplýva, že v minulosti nezastavané 

územia vidieckych obcí neboli pre obyvateľov atraktívne a nepo-
núkali kvalitné podmienky na život. Dnes tieto územia developeri 
ponúkajú ako kvalitnejšiu alternatívu bývania v meste.

V blízkosti polí sú horšie poveternostné podmienky spojené 
s rôznymi škodcami a hlodavcami. S veterným počasím súvisí aj 
prašnosť. Vyskytujú sa dokonca sťažnosti na zápach po inten-
zívnom hnojení pôdy. Životné podmienky sa taktiež zhoršujú ne-
vybudovanou prístupovou cestou k novej lokalite. obyvatelia sú 
obklopení úrodnou pôdou zo všetkých strán a dopravný prístup  
k ich domovu je problematický, závislý od počasia. Chyba nastala 
buď na strane developera, nedodržaním zmluvných podmienok, 
alebo obce, ktorá nemá dostatok finančných prostriedkov na vý-
stavbu nových komunikácií. V praxi je však zväčša touto povin-
nosťou zaťažený investor.

doBrá Komerčná oBčiansKa VyBaVenosť
Nekomerčná občianska vybavenosť sa náhlemu zvýšeniu dopytu 
ešte dostatočne neprispôsobila. Samosprávy a obce prijímajú 
dočasné riešenia rozširovania kapacít aj v podobe kontajnerov.  
V Bernolákove slávnostne otvorili koncom minulého roka kontaj-
nerovú prístavbu pre deti materskej a základnej školy s kapacitou 

250 miest. Už po kolaudácii bolo naplnených 
9 z 10 tried žiakmi 4. V sídlach taktiež vyko-
návajú svoje odborné praxe desiatky lekárov, 
ktorí zaznamenávajú dlhšie čakacie lehoty na 
vyšetrenie a preťaženosť personálu.

Komerčná občianska vybavenosť sa v čase 
prispôsobuje rýchlemu nárastu obyvateľov.  
V obciach sú postsocialistické prevádzky 
úspešne nahrádzané novými obchodnými 
reťazcami. Vo väčších satelitoch sa budujú 
nákupné centrá, ktoré svojimi vnútornými 
časťami nahrádzajú verejné priestory v obci. 
typickým príkladom je nákupné Centrum Mo-

nar v Chorvátskom Grobe, časť Čierna Voda. Jeho okrajová poloha 
spôsobuje, že centrum je pre miestnych obyvateľov dostupné len 
autom, bez napojenia peších trás na nové lokality. Chýbajúca pre-
pojenosť je dôsledkom situácie, keď územie pozostáva z niekoľ-
kých obytných zón s viacerými investormi bez potrebnej kooperá-
cie medzi nimi. Samostatné lokality sú bez vzájomnej prepojenosti 
z hľadiska dopravy, pešej dostupnosti i technickej infraštruktúry. 
Samospráva sa v tomto prípade nepodieľa na spolupráci medzi 
individuálnymi projektmi, čím vznikajú prevádzkové problémy.

ÚZemný pLán VerZUs reaLita
Väčšina sídiel ležiacich v zázemí Bratislavy má platný územný plán 
obce. Aktuálnosť územnoplánovacej dokumentácie by mala sledo-
vať samospráva, ktorá schvaľuje požiadavky a podnety na zmeny 
a doplnky územného plánu. Nezávislosť, odbornosť a inovatívnosť 
obecných samospráv je však v realite veľmi otázna. Nezriedka 
sú obce v područí investorov, ktorí sú aktívni a sledujú len svoje  
rozvojové priority. Chýba vzájomná koordinácia jednotlivých in-
vestorov a prípadné revidovanie celkovej koncepcie rozvoja obce 
tak, aby bola kvalita života obyvateľov zachovaná alebo zlepšená. 
Vznikajú tak monofunkčné satelity rodinných domov bez občian-
skej vybavenosti, vitálnych verejných priestorov, športových plôch  
a parkov, s poddimenzovanou dopravnou a technickou infraštruk-
túrou. investori zabúdajú na reálne aj mentálne vnímanie potrieb 
a požiadaviek budúcich obyvateľov.

Príkladom rozporu medzi urbanistickou štúdiou, schválenou 
územnoplánovacou dokumentáciou a územným rozhodnutím je 

nedávno medializovaný prípad v obci Slovenský Grob. Namiesto 
zóny rodinných domov investor navrhuje bytovú výstavbu v pria-
mom susedstve s nízkopodlažnou zástavbou. Projekt spôsobuje 
problém nielen estetický, ale nastáva najmä zmena kultúry bý-
vania, pretože súčasní obyvatelia rodinných domov strácajú novou 
výstavbou svoje súkromie. Bytová výstavba v rurálnom sídle však 
znamená oproti pôvodným plánom omnoho vyšší počet obyva-
teľov, na čo sídlo pripravené nie je. intenzita využitia územia pri 
územnom plánovaní pôvodne vychádza z vidieckeho prostredia  
a jej neodborným porušením sa stráca identita rurálnej štruktúry.

aBsentUJÚCe VereJné priestory
Verejný priestor je nielen estetickým prvkom vo vidieckom sídle, 
ale aj záležitosťou sociologickou, kultúrno-spoločenskou a komu-
nitnou. V rozvojových lokalitách však väčšinou verejné priestory 
budované nie sú, absentujú, preto dochádza k „parazitovaniu“ 
prisťahovalcov na existujúcich priestranstvách. 

Za verejné priestory v nových lokalitách investori často pova-
žujú len chodníky s komunikáciami. iné druhy plôch sú developer-
mi prezentované ako kvalitatívny ukazovateľ projektu. Pod novo 
navrhovaným vonkajším otvoreným priestorom sa však najčas-
tejšie skrýva ekonomické vyťaženie pôdy stavebníkom. investori 
ich situujú v mieste tranzitných vedení technickej infraštruktúry 
a ich ochranných pásiem, pretože z ekonomického hľadiska ide  
o nepredajný priestor.

V projekte Nová Bažantnica, Bernolákovo je veľkoryso navrho-
vaný park práve kvôli vysokotlakovému plynovodu a jeho ochranné-
mu pásmu. Verejný priestor s rozlohou vyše 10-tisíc štvorcových 
metrov bez väzby na okolité štruktúry je situovaný v extraviláne 
obce obklopený ornou pôdou. Vynára sa tu taktiež otázka jeho 
prevádzky a údržby, na čo obec zväčša nemá zdroje.

Aktuálne trendy riešia absenciu verejných priestorov novo-
dobým spôsobom. V rozvojových lokalitách investori realizujú 
umelé vodné nádrže, ktoré nielenže nahrádzajú verejný priestor, 
ale aj zhodnocujú pozemky v jej okolí. Problém však nastáva, ak 
sú pozemky pri vodnej ploche výlučne v súkromnom vlastníctve.  

V takom prípade nemožno priestor považovať za verejný. trend 
budovania umelej vodnej plochy v obytnom území má veľké za-
stúpenie aj v blízkom rakúsku.

ViaC Za meneJ?
V porevolučných rokoch proces suburbanizácie Bratislavy 
vyvolal únik obyvateľov zo zázemia mesta a výrazne ovplyvnil 
prostredie okolitých rurálnych štruktúr. trendom v tvorbe nových 
obytných štruktúr v zázemí hlavného mesta bolo heslo „viac 
za menej“, čo predstavovalo väčšiu hustotu a efektivitu mono-
funkčnej zástavby. Vitalita obytnej štruktúry je však závislá aj od 
existencie spoločných stretávacích priestorov, s rôznorodým zo-
skupením funkcií, ktoré vytvárajú identitu a súčasne uchovávajú 
a podporujú osobitosť daného miesta. 

Novopostavené typizované domovy ľudí, familiárne nazývané 
horizontálne králikárne či sídliská, sú len miestom prespatia bez 
priestorových väzieb na existujúce obce. Bývanie v nových sate-
litoch prezentované ako „lepšia kvalita života“ v suburbánnych 
štruktúrach odráža len ekonomické záujmy investorov. Vidiecke 
prostredie je však potrebné tvoriť koncepčne a neprispôsobovať 
rozvoj sídla len majetkovoprávnym vzťahom. toto extenzívne 
zaberanie poľnohospodárskej pôdy rozsiahlymi rozvojovými 
zámermi zapríčiňuje nerozumné plytvanie prírodnými zdrojmi  
a nezriedka zabúda na riedko zastavané intravilány obcí. Práve in-
tenzifikácia zastavaného územia rurálnych štruktúr však otvára 
investorom väčšie možnosti pre kvalitné projekty s množstvom 
benefitov, ktoré vidiek ponúka. n

Resume: The Public Scene in Bratislava’s Residential Suburbs: „More for Less? – Assoc. prof. 
Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc., Ing.  arch. Ivana  Bradová,  Slovak University of Technology, 
Faculty of  Architecture In the post-revolutionary years, the suburbanization of Bratislava has spar-
ked an escape by its residents into the city’s background, while new construction has significantly 
influenced the environment in surrounding rural communities. Developers have been aiming at 
„more for less“, which means greater density and efficiency, often with mono-functional construc-
tion and the absence of public space. However, the vitality of residential neighborhoods depends 
primarily on the existence of common meeting areas with a diverse set of functions that mold an 
identity as they preserve and encourage a neighborhood’s individuality. This article demonstrates, in 
the context of urban studies, the market thinking of developers offering a “better quality of life”.

V minulosti nezastavané 
územia vidieckych obcí 

neboli pre obyvateľov 
atraktívne a neponúkali 
kvalitné podmienky na 

život. dnes tieto územia 
developeri ponúkajú ako 
kvalitnejšiu alternatívu 

bývania v meste.

Obec Kostolná pri Dunaji  –  revitalizácia 
existujúcej vodnej plochy a vytvorenie 

nového verejného priestoru, v ktorom sa 
integruje spoločensko-kultúrna  
a rekreačno-oddychová funkcia

Foto: A. Sopirová, 2015
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ako rozChoDiť mesTá 
Mgr. art. Zuzana Žúžiová Čupková, PhD. 

Dizajnérka a konzultantka pre verejné priestory

Zameranie sa na pešiu mobilitu sa ukazuje ako kľúčové pre budúcnosť miest a jej aktívna 
podpora sa stáva súčasťou verejných politík miest. new york, paríž, Viedeň a mnohé 
ďalšie hľadajú cesty, ako stimulovať peší pohyb, ako vytvoriť atraktívne, bezpečné  

a komfortné verejné priestory, ktoré pomôžu „rozchodiť“ mestá. snažia sa tak vyriešiť 
nielen zahltenie autami, ale odpovedať tým aj na problémy súvisiace so zdravím 

obyvateľstva, podporou lokálnej ekonomiky, bezpečnosti, sociálnej rovnosti či budovania 
komunít. slovenské mestá stoja pred rovnakými výzvami.

N
apriek množstvu výskumov a príkladov transformácií 
miest v zahraničí, na  Slovensku si myšlienky prioritizácie 
pešieho pohybu nachádzajú svoje miesto pomerne ťaž-
ko a ostávajú v teoretickej rovine. Stále platí hierarchia, 

v ktorej je plánovanie pre automobilovú dopravu na prvom mieste 
a podľa tejto schémy sa postupuje pri plánovaní, výstavbe aj re-

konštrukciách. Navyše praktické opatrenia pre pešiu dopravu sa  
v uliciach zvyknú zredukovať na bezbariérové priechody, opravy chod-
níkov či osadenie zahradzovacích stĺpikov. Samozrejme, bezpečnosť 
a bezbariérovosť sú bez debaty na prvom mieste, ale samo osebe to 
nestačí na zmenu preferencií v spôsobe dopravy. Skutočná podpora 
pešieho pohybu bude musieť ísť ďalej za toto minimum.(obr. 3)

KompLexný ZáŽitoK
Kráčanie v meste je komplexný zážitok. Človek vníma meniace sa 
scenérie, míňa ľudí, cíti nerovnosti povrchu, počuje ozvenu vlast-
ných krokov, hluk áut, registruje vôňu šíriacu sa z pekárne, keď 
okolo nej prechádza. Svojím pohybom reaguje na prostredie, volí si 
trasu, prispôsobuje rytmus aj rýchlosť kroku. Prostredie evokuje 
spomienky, nálady, podnecuje predstavivosť. 

Už len z tohto je zjavné, že plánovanie pešieho pohybu nemôže 
vychádzať z rovnakých parametrov ako plánovanie automobilovej do-
pravy. Chodec, na rozdiel od človeka sediaceho v aute, je v priamom 
kontakte s prostredím mesta, ako aj ďalšími ľuďmi. Mesto vníma  
z inej perspektívy a rýchlosti, interakcia s okolím je na hlbšej úrovni.

Prostredie mesta tak formuje celkovú skúsenosť chodca, a tá 
je podstatná pre rozhodnutie chodiť alebo nechodiť v meste. Ak 
chceme viac ľudí motivovať na peší pohyb, je potrebné na pláno-
vanie mesta a verejných priestorov nazerať práve cez komplexný 
zážitok, ktorý má priestorový, zmyslový aj sociálny rozmer. 

ZáŽitoK FormoVaný priestorom
Mesto pre peších je kompaktné, dĺžka a rytmus uličných blokov sú 
prispôsobené rýchlosti chôdze a ľudskému vnímaniu. Mesto tvorí 
sieť dobre prepojených ulíc, ktorá poskytuje spektrum trás s rôz-
nym charakterom, službami a funkciami v dostupnej vzdialenosti. 
Verejné priestory, ktoré podporujú peší pohyb, sú nielen bezpečné 
a bezbariérové, ale aj zaujímavé, komfortné a príjemné pre zmysly. 
Z množstva opatrení mesta pre peších len niekoľko:

V snahe skutočne „rozchodiť“ naše mestá, bezpečnosť ve-
rejných priestorov bude treba chápať v širšom zmysle, nielen vo 
vzťahu k automobilovej doprave.  osvetlenie peších trás, prehľad-
né priestory, ale aj miera čistoty ulíc sú faktory, ktoré zohrávajú 
podstatnú úlohu v pociťovanej miere bezpečnosti. okrem toho 
je dôležité aj množstvo ľudí v uliciach a dostatok očí, ktoré môžu 
„dohliadať“ na dianie 1. V tomto smere môžu pomôcť aj jednoduché 
intervencie ako napríklad nezaslepené výklady či priestor na sede-
nie pred kaviarňami a reštauráciami. (obr.1)

Verejné priestory by mali vyhovovať potrebám čo najširšieho 
spektra užívateľov. V tomto zmysle bude treba vnímať aj riešenia 
bezbariérovosti a posunúť sa od bezbariérových úprav k skutoč-
nému mestu pre všetkých. Bariéry môžu mať rôznu podobu, môžu 
byť fyzické, ale aj psychologické. Napríklad pre seniorov môže byť 
problémom aj dlhá trasa bez priestoru, ktorý by umožňoval zasta-
venie a oddych. Aj taký detail ako lavičky pozdĺž uličného priestoru 
môžu byť významnou pomocou. (obr. 2)

Logické prepojenia a podpora prirodzených a priamych peších 
trás sú ďalšími dôležitými aspektmi podpory pešieho pohybu. Ne-
nadväzujúce chodníky a obchádzky, hoci len niekoľko desiatok 
metrov, môžu byť pre chodcov skutočnou záťažou. Už len doplnenie 
priechodov pre chodcov na všetkých ramenách križovatky môže 
prispieť k jednoduchšiemu prekonaniu ulice.

Platí pravidlo, že ľudí priťahujú najviac iní ľudia 2 a je skutočne prí-
jemnejšie kráčať po ulici, ktorá nie je prázdna, ale umožňuje sledovať 
spektrum ľudí a aktivít. Aktívna ulica poskytuje príležitosti zastaviť 
sa, pozorovať, čo sa deje za výkladmi, oddýchnuť si, prehodiť zopár 
viet so susedmi. Niekedy postačí umelecká inštalácia, lavička 
pred obchodom alebo parklet na mieste jedného parkovacieho 
miesta, aby ožila celá časť ulice. 

Ulice musia mať rytmus a ľudskú mierku.Dlhé, monotónne 
bloky bez aktivít a aktívneho partera sú slabou motiváciou pre 
peších. Fasády členené oknami, výkladmi či architektonickými 
detailmi pomáhajú pocitovo skracovať vzdialenosti. Na dosiah-
nutie rytmu a správnej mierky môže pomôcť aj použitie markíz 

na fasádach, rôznych materiálov na chodníkoch alebo členenie 
priestoru výsadbou. 

Zeleň podstatným spôsobom ovplyvňuje vnímanie uličného 
priestoru. Plní nielen estetickú funkciu, ale najmä v letných mesia-
coch ochladzuje prostredie mesta a robí chodenie príjemnejšie. Je 
to element, ktorý dokáže stimulovať všetky zmysly. Viac zelene do 
uličného priestoru možno vniesť aj využitím mobilných nádob na ze-
leň, kvetináčov na fasádach alebo vertikálnych zelených stien.

Zmena od ZáKLadU
Kvalita verejných priestorov je len jedným z aspektov, ktoré majú 
vplyv na pešiu dopravu. Zmena si vyžiada prevrátiť rozmýšľanie nie-
len o doprave, ale aj o spôsobe života v meste. rozchodiť mestá sa 
podarí len vtedy, ak bude človek pohybujúci sa pešo tým kľúčovým 
elementom, okolo ktorého sa bude plánovať. Ak budeme plánovať 
pre autá, dostaneme len viac áut, ak budeme chcieť viac peších, mu-
síme plánovať pre peších 3. Slovenské mestá v tomto smere čaká 
ešte dlhá cesta. Ulice sa stále plánujú a realizujú predovšetkým pre 
automobily s úpravami pre chodcov. A skúsenosť ukazuje, že tadiaľ 
cesta nevedie. n

Resume: Pedestrian Cities – Mgr. art. Zuzana Žúžiová Čupková, PhD. Addressing 
pedestrian traffic will be a key issue for cities in the future seeking in terms of both en-
vironment and the health of its residents to support the local economy and build up 
communities. However, creating a city for pedestrians does not just mean removing 
barriers at pedestrian crossings and eliminating them from pavements. Actually this is 
the least what can be done and promoting pedestrian traffic has to go above and beyond 
such actions. In essence, pedestrian movement is a very complex, multilayer experience 
and, consequently, implies demands for addressing the issue of public spaces. A city for 
pedestrians comprises a network of well-connected streets that provide routes of varying 
character, services and functions at a close, accessible distance. For public spaces to really 
stimulate walking, they must not only be safe and free of barriers, but also attractive, 
convenient and enjoyable. There has to be a human dimension, promoting diversity and 
responding to the needs of a wide range of users. Pedestrian cities are only possible if 
pedestrians become the center of the planning process.

Pre niektoré skupiny ľudí môže byť chodenie náročné. Veľkou pomocou 
môžu byť napríklad lavičky umiestnené pozdĺž peších trás, miesta, kde si 
môže človek oddýchnuť. Foto: Zuzana Žúžiová Čupková

Priechod, síce s bezbariérovou úpravou, umiestnený mimo prirodzenej 
pešej trasy. Ide o neporozumenie nárokov na peší pohyb, ako aj na 
bezbariérovosť. Príklad z úplne novej realizácie chodníkov na Nobelovej 
ulici v Bratislave. Foto: Zuzana Žúžiová Čupková

Pre bezpečnosť ulíc je dôležitý aktívny, otvorený parter budov,  
ktorý umožňuje prelievanie aktivít medzi interiérom a exteriérom.  

Foto: Zuzana Žúžiová Čupková
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p
rojekt Vital Cities združuje desať eu-
rópskych miest na čele s portugalským 
Loulé. Stanovil si za úlohu využiť silu  
a spoločnú reč športu na pretváranie 

verejných priestorov v zanedbaných obytných 
zónach. Partneri projektu si uvedomujú, že dnes 
sa mestá musia vyrovnávať s vážnym nárastom 
početnosti ochorení obyvateľov v dôsledku se-
davého životného štýlu i sociálneho vylúčenia. 
V minulosti boli reakciou na tento fakt investície 
miest do výstavby a revitalizácie športových za-
riadení. Ukazuje sa, že tieto stratégie majú obme-
dzený úspech, preto je podľa Vital Cities potrebný 
nový prístup. 

VereJné priestory a ZdraVie oByVateĽoV
Verejný priestor sám by mal vyzývať všetkých  na fyzickú aktivi-
tu. Uličná štruktúra, využitie pozemkov, umiestnenie rekreačných 
objektov, parkov a verejných budov, dopravný systém – to všetko 
môže povzbudiť alebo odradiť fyzickú aktivitu. Mestá zapojené do 
tohto projektu vidia potenciál v nových nástrojoch, ktoré majú byť 
použité v urbanizme a plánovaní. tieto nástroje majú pomôcť pretvá-
rať verejné priestory tak, aby vznikli príležitosti pre fyzickú aktivitu 
blízko miesta, kde ľudia žijú. 

JednodUCHé interVenCie 
Jedným z partnerov projektu je české mesto Ústí nad Labem. 
Do projektu prichádza s vlastným príkladom dobrej praxe, kto-

rý môže byť inšpiráciou pre ďalšie samosprá-
vy. Projekt ústeckej lekárky MUDr. i. Petrovej 
„6 minút pre zdravie“predstavuje typ jednodu - 
chej a nenákladnej intervencie. Je to chodník, 
ktorý je vybavený meraním vzdialenosti, infor-
mačnými tabuľami a tabuľkou, na ktorej sa po 6 mi-
nútach chôdze užívateľ dočíta stav svojho srdca  
a pľúc. Chodník je úmyselne postavený oko-
loidúcim do cesty, aby oslovil aj pasívnu časť 
populácie. obyvatelia mesta sa takto môžu ak-
tívne zapojiť do starostlivosti o svoje zdravie. 

Samozrejme, toto je len jeden malý príklad 
toho, ako môže samospráva aktivovať obyva-
teľov. Projekt VitalCities je ešte len na začiatku 
svojej existencie. Bude zaujímavé sledovať, aké 

poznatky, ďalšie riešenia a nové pohľady na koncipovanie verejných 
priestorov prinesie. 

VereJný priestor a JeHo UŽíVateLia
Pozrime sa bližšie na projekt USer, v súčasnosti už ukončený.  
V záverečnej publikácii projektu, ktorá vyšla pod názvom impro-
ving the Uses of Public Spaces in european Cities, sa píše, že 
najlepším miestom na konfrontáciu s rozdielmi je verejný priestor, 
kde sa môžu  stretnúť všetky segmenty spoločnosti, prelínať sa  
a vzájomne sa pozorovať. Ak by nám takéto pozorovanie a interakcia  
s „iným“ neboli umožnené alebo by sme si volili iba spoločnosť po-
dobne zmýšľajúcich ľudí, hrozilo by, že by sme sa postupne stali  
čoraz predpojatejší a úzkoprsejší.

Nemecké Drážďany sa v projekte 
USER sústredili na verejné  

priestory v centre mesta  
Zdroj: autorka 

samosprávy po celej európe sa často stretávajú s podobnými problémami a uvedomujú si, 
že niektoré otázky je lepšie riešiť spolu s inými mestami. dnes už existujú rôzne  

možnosti, ktoré uľahčujú mestám vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností.  
Jednou z nich je aj program európskej územnej spolupráce UrBaCt podporujúci projekty 

zamerané na riešenie širokého spektra výziev, ktoré mestá identifikovali ako prekážky 
svojho udržateľného rozvoja. medzi nimi sú i projekty zacielené na verejné priestory 

a otvorenú správu miest.  projekt User sa venoval zmenám a konfliktom vo využívaní 
verejných priestorov a Vital Cities aktuálne hľadá spôsoby ako navrhovať verejné 

priestory pre zdravší život obyvateľov.

spolupráCa 
eurÓpskyCh miesT

Ing. arch. Kamila Gejdošová, oddelenie mestského rozvoja MDV Sr

spoLočensKý roZmer VereJnéHo priestorU
Projekt USer sa zrodil z myšlienky „spoločenského“ verejného 
priestoru, anglicky convivial public space. Myslí sa tým miesto, 
kde sa stretávajú rozdielni ľudia a môžu sa naučiť rozumieť  
a tolerovať ostatných. Partneri USer-u si stanovili za cieľ lep-
šie pochopiť, ako sa verejné priestory využívajú a aké výzvy je 
potrebné prekonať, aby sa zlepšilo riadenie a prevádzka týchto 
priestorov a zároveň aby sa znížili náklady. 

LoKaLity proJeKtU
Ambíciou miest bolo priniesť 
nový pohľad na to, ako navr-
hovať verejné prie stranstvá. 
Mestá sa zame rali najmä na 
intenzitu a kvalitu sociálnych 
vzťahov, ktoré priestor umožňu-
je a jeho potenciál podporovať 
inter akcie medzi jednotlivcami 
a skupinami. Jednotlivé mestá 
zapojené do projektu USer sa 
v rámci svojich pokusných ak-
tivít sústredili na rozličné typy 
území: predmes tie Lisabonu, 
obytné zóny na okraji Krakova  
a francúzskej me tropoly Gre-
nóble-Alpes, historické centrá 
v poľskom Lubline a v lotyšskej 
rige, územia v centre Drážďan, štvrte, ktorým hrozí sociálne 
vylúče nie v Kodani a v španielskej Malage, či zanedbané úze-  
mia v Pescare v taliansku.

LoKáLna  spoLUpráCa a miestne aKčné pLány
Úlohou všetkých miest, ktoré sa spoja do siete pre akčné plá-
novanie programu UrBACt, je vytvoriť miestny akčný plán na 
uchopenie mestskej výzvy, ktorú identifikovali. Pre projekt  
USer to znamenalo vytvoriť plány, ktoré definujú stratégie 
rozvoja vybraných pilotných území. Na začiatku mestá založili 
lokálne partnerstvá, takzvané miestne podporné skupiny. Kaž-
dá z podporných skupín vytvorila vlastný miestny akčný plán, 
ale všetky postupovali podľa spoločnej metodológie: spoločná 
diagnostika a analýza využívania verejných priestorov a z nich 
vyplývajúce definície cieľov, zapojenie kľúčových hráčov a skú-
šobné aktivity pred spustením hlavného akčného plánu. Synté-
zou nadobud nutých poznatkov sa partnerom projektu podarilo 
formulovať osem odporúčaní pre mestá, ktorým nie sú ich verejné 
priestory ľahostajné. n

1. Dočasné využitie
Rôzne typy dočasného využívania priestorov sú efektívnou 
cestou na overovanie si nových funkcií a nových mestských 
foriem. Zároveň sú dobrým spôsobom, ako zapojiť do diania 
samotných užívateľov.   
2. Oddelenie verejného priestoru od súkromného
Užívatelia lepšie pochopia, ako sa stavať k otvoreným 
priestorom, ak sú zreteľné hranice medzi tým, čo je verejné  
a čo súkromné. 
3. Hľadanie„spoločenských“ verejných priestorov
Verejné priestory musia byť miesta pre všetkých umožňujúce 
rozdielnym ľuďom  spolunažívať a užívať mesto svojím vlastným 
spôsobom. 
4. Primeranosť verejných priestorov
Pre ľudí je jednoduchšie využívať verejný priestor, ku ktorému 
cítia príslušnosť. Samosprávy by mali zlepšiť identitu verejných 
priestorov a pomáhať užívateľom v tom, aby sa cítili ako vlastníci 
priestoru.
5. Partnerstvo na udržiavanie verejných priestorov
Úloha každého partnera, každého užívateľa pri udržiavaní 
verejných priestorov musí byť jednoznačná.
6. Integrovaný prístup
Vzhľadom na rôznorodé príčiny problémov využívania priestoru 
by mali byť opatrenia na zlepšenie verejných priestorov celistvé, 
integrované.
7. Užívatelia sú základom
Je potrebné vnímať využitie a užívateľov ako základ zlepšenia 
verejných priestorov. Vyžaduje to však zmenu v zaužívaných 
pracovných postupoch. 
8. Aktívne zapájanie obyvateľov
Môžeme zmeniť fyzickú formu verejného priestoru. Ak sa však 
do procesu nezapoja obyvatelia, nenastane žiadna efektívna  
a dlhodobá zmena v spôsobe využívania verejných priestorov.

Všetky akčné plány partnerských miest projektu USER sú 
zhrnuté v publikácii Improving the Uses of Public Spaces 
in European Cities a takisto je možné pozrieť ich online na 
oficiálnej stránke programu URBACT www.urbact.eu

Projekt VitalCities, 
pretváranie 
verejných priestorov 
v zanedbaných 
územiach pomocou 
športových aktivít 
(zdroj: urbact.eu)

Projekt USER,  
verejný priestor, 
ktorý podporuje 
sociálnu interakciu  
(zdroj: urbact.eu)

Resume: European Cities Working Together – Ing. arch. Kamila Gejdošová URBACT 
is a European program where localities cooperate to promote sustainable integrated deve-
lopment in European cities. It is co-financed by the European Regional Development Fund 
and contributions from member and partner states. The program enables cities to work 
together to develop new and sustainable solutions to key urban challenges through ne-
tworking, exchanging knowledge and capacity building for practitioners. Program networks 
help cities plan, implement and share sustainable solutions to current economic, social and 
environmental challenges. Training, tools and specific URBACT methodology reinforce 
the skills and capacities of city and other stakeholders. The goal is to help cities develop, 
implement and transfer participatory and integrated local strategies and plans. URBACT is 
an example of a bottom-up program, which means that cities themselves come up with 
the topics they want to address - such as the urban public space. Several projects over the 
program’s existence have addressed a number of different aspects regarding the function 
of public spaces. This article looks at two of them: the USER Project, which concentrates on 
changes and conflicts in the use of public spaces, and on strengthening social interaction in 
urban communities, and Vital Cities project, which is seeking ways to revitalize and design 
public spaces in deprived areas in order to promote healthier lives for their residents.

Záverečná publikácia projektu USER 

8 ODPOrúčAní Pre mestá
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participatívne plánovanie sa stáva bežnou súčasťou agendy samospráv. V trnave sa  
v rámci mestského úradu sformoval interdisciplinárny tím odborníkov z oblasti urbanizmu, 

architektúry a krajinnej architektúry, ale i sociálnych vied, ekonómie, strategického plánovania 
a komunikácie, ktorí sa venujú zapojeniu obyvateľov do rozhodovania o priestoroch v ich okolí. 

participácia zahŕňa i organizáciu a spracovanie prieskumov verejnej mienky. Výsledky prieskumov 
naznačujú častejšie sa opakujúce témy, problémy, riešenia a nápady. práve problémom,  

ktoré obyvatelia vo verejnom priestore zažívajú, sa budeme venovať podrobnejšie.

problémy verejNýCh  
priesTorov očami 

oByVateĽoV trnaVy
Ing. arch. Zuzana Krivošová, PhD.,  odbor územného rozvoja a koncepcií, Mestský úrad trnava

p
ri aktivitách týkajúcich sa participatívneho plánovania vidíme 
nie vždy jasný vzťah inštitúcie samosprávy a obyvateľov, 
opakujúce sa problémy, ktoré by sme mohli nazvať chro-
nickými, keďže na ne neexistujú ľahké riešenia a tie, ktoré 

existujú, sú zdĺhavé. tieto témy si uvedieme na príklade odpovedí 
obyvateľov o verejných priestoroch mesta trnava a doplníme skúse-
nosťami z bratislavskej novomestskej samosprávy, kde je participa-
tívne plánovanie ponúkané ako jedna zo služieb verejnosti.

okruhy tém, ktoré obyvateľov miest trápia, sme nazvali  
zanedbanosť priestorov  a ich prvkov, povrchov a zelene, ich  
neatraktivita a nevyužívanosť, parkovanie a nesociálne sprá-
vanie. Verejné priestory, z ktorých čerpáme informácie, sú 
rôzno rodé z hľadiska polohy aj využitia. ide prevažne o parkové 
priestory, predstaničné priestory a priestory dvorov a ihrísk na 
sídliskách založených v období od 50. do 80. rokov minulého 
storočia.

VyBrané VereJné priestory
Mesto trnava  zavádza participatívne metódy do fungovania svojho 
úradu, a to v projektoch rozpočtovania, plánovania a komunitného 
plánovania sociálnych služieb. Z trnavských verejných priestorov 
čerpáme z projektov obnovy parku Janka Kráľa, ktorý je zaujímavý 
špecifickými problémami predstaničného územia, a dvorov na Zá-
tvore a Vodárni, prinášajúcich súčasné problémy sídlisk z obdobia 
70. až 80. rokov. Príkladmi z Bratislavy budú plánovania verejných 
priestorov v Bratislave: areál bývalého cykloštadióna na tehelnom 
poli,  dvor Americká – račianska a ihrisko na Ladzianského ulici. 
Posledným projektom je medziodborový študentský projekt Auto-
nómna zóna Lafranconi.
prieskumné metódy
Prieskumy, ktoré sa robili o týchto priestoroch, využívajú kvalita-
tívne a kvantitatívne metódy: fókusové skupiny – homogénne  i he-
terogénne, workshopy, verejné stretnutia obyvateľov, individuálne 
rozhovory s kľúčovými osobami, hodnotenia priestorov obyvateľmi, 
plánovanie priestorov s obyvateľmi a dotazníkový prieskum. Portál 
odkaz pre starostu je využívaný v predprieskume, keďže ponúka 
prvé informácie o tom, čo v riešených lokalitách obyvatelia pova-
žujú za nefunkčné.
rámce participatívneho plánovania na úrovni samosprávy
Z hľadiska súčasnej legislatívy obstarávania projektovej doku-
mentácie mestom nie je momentálne možné zapojiť architektov, 
ktorí budú verejný priestor projektovať vo fáze tvorby zadania. ten 
vzíde až z procesu verejného obstarávania či architektonickej sú-
ťaže. Dôsledkom toho je, že výstupy z prieskumov verejnej mienky 
bývajú zapracované do zadaní pre verejné obstarávanie a súťaže 
návrhov a v ďalšom kroku vo fáze realizácie plánujeme stretnutie 
s architektom a obyvateľmi už nad rozpracovaným architektonic-
kým projektom.

ZanedBanosť priestoroV
Keďže sa prieskum robieva pred obnovou verejného priestoru, 
miera jeho zanedbanosti je zvyčajne vyššia ako pri priestore, 
ktorý samospráva, majiteľ či správca priestoru nemieni obnoviť. 

táto téma tak patrí k najčastejšie spomínaným. Účastníci priesku-
mov, obyvatelia, ktorých sa obnova týka, sa snažia rozšíriť hranice 
riešeného územia o ďalšie plochy, ktoré považujú za zanedbané  
a hodné obnovy. Pochopiteľne, keďže momentálne je stav povr-
chov vozoviek, chodníkov a zelene to, čo ľudí trápi, táto situácia 
sa týka väčšiny verejných priestorov.
povrchy, mobiliár i vegetácia
V niektorých lokalitách trnavy je problematická preplnenosť 
kontajnerov a košov. Ako pomerne veterné mesto aj tým, že 
po každej víchrici mesto eviduje zvýšený počet pripomienok  
k nafúkaným odpadkom na stromoch a kríkoch. Zastaralý mobiliár  
a nedostatočná vybavenosť ihrísk sú tiež dôvodom, kvôli ktorému 
sú revitalizácie v území plánované. Sťažnosti sa týkajú zlého stavu  
a nedostatku lavičiek a smetných košov, ktoré v priestoroch 
pri ich vzniku boli, no časom sa používaním zničili. Keď ich sa-
mospráva nahradila a opakovane sa ničili v priebehu niekoľkých 
mesiacov, už neboli obnovené a priestory ostali bez mobiliáru. 
takýmito príkladmi sú všetky tri trnavské priestory, Park Janka 
Kráľa a oba sídliskové dvory Vodáreň a Zátvor. (Krivošová , 2016 
–17; Majtánová, 2016 – 17)  V Bratislave sa tento problém týka 
priestorov dvora na Americkej – račianskej a ihriska na Ladzian-
ského ulici. (Kancelária pre participáciu verejnosti, 2015; Krivo-
šová, 2015 ).

Údržba vegetácie zo strany samosprávy nie je kapacitne možná 
tak ako starostlivosť o vlastnú záhradu či pozemok. Následkom je, 
že sa obnovujú brigády a úpravy priestorov obyvateľmi, či už z inicia-
tívy obyvateľov alebo z iniciatívy mesta, obyvatelia si radi stvárňujú 
predzáhradky svojich bytových domov.  
majetkovoprávne vzťahy
Problémom sú aj rozdielne majetkové vzťahy, kde priestory zelene  
v meste vlastnia rôzni vlastníci s rôznym systémom a kvalitou údrž-
by. investovať do cudzieho pozemku mestu neumožňuje legislatíva 
a do toho patrí i údržba cudzích pozemkov. Zodpovednosť za stav 
verejných priestorov je na majiteľoch a správcoch. V priestore však 
nie je vždy jasné, kto je jeho majiteľom, i keď je otvorený a dostupný 
verejnosti.

Súčasný stav verejných 
priestranstiev navrhovaných na 
obnovu Foto: Radomila Škodná

Riešenia predzáhradiek 
obyvateľmi vo verejnom 

priestore Trnavy 2
Foto: Radomila Škodná

Riešenia predzáhradiek 
obyvateľmi vo verejnom 

priestore Trnavy
Foto: Radomila Škodná  
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riešenia zanedbanosti verejných priestorov
Zefektívnenie i zvýšenie prostriedkov na údržbu povrchov, zelene 
a mobiliáru je možnosťou zlepšenia. Prostriedky samospráv sú 
v súčasnosti nedostatočné na všetky potreby mesta, nielen ve-
rejného priestoru. Veľkú časť z nich tvoria mandatórne výdavky, 
ktoré mestskou pokladnicou pretečú na určené témy ako škol-
stvo, sociálne a kultúrne zariadenia, doprava či bývanie. osvojenie 
verejného priestoru obyvateľmi je jedna z možností, ako zabezpe-
čiť kvalitnejšiu údržbu. Kvetinové výsadby predzáhradiek, ktoré 
mesto nemá šancu spravovať pri stovkách hektárov trávnikov 
a stromov, bývajú pre niektorých obyvateľov aj formou relaxu. 
Participácia obyvateľov na realizácii projektu verejného priestoru, 
ako sú výsadby, osadenie prvkov, kladenie dlažby,  nie je ešte 
bežným javom v našich končinách, no v zahraničí prináša dlhodobo 
lepšie udržiavanie priestoru, na ktorom obyvateľom viac záleží. 
(De roo, 2011)

parKoVanie
S využívaním a vlastnením automobilu súvisí aj potreba parkova-
nia, ktorá patrí k  najvypuklejším problémom verejných priestorov 
v trnave. Sídliská postavené pred viac ako tridsiatimi rokmi totiž 
sledovali iné normy na parkovanie. Vytvorených je menej parkova-
cích plôch, ako je súčasná potreba. Počet áut posledné tri desať-
ročia narástol viac ako dvojnásobne a potreba parkovania sa tak 
stala dôležitou prioritou miest. (Ministerstvo vnútra Sr, 2017)
parkovanie – problém sídlisk
Ľudia dochádzajúci za prácou i automobilovou dopravou, parkujú 
v sídliskách a v obytných štvrtiach, keďže parkovanie je tu nespo-
platnené a dostupné. V poobedných hodinách tak blokujú prichá-
dzajúcich obyvateľov sídlisk, čo vytvára medzi vodičmi napätie  
a frustráciu. Priestorové možnosti sídliska neumožňujú rozšíre-
nie parkovacích plôch v teréne, iba ak na úkor plôch vegetácie. 
inou možnosťou, ako zlepšiť parkovaciu politiku, je výstavba 
parkovacích domov. Výstavba parkovacieho domu je finančne 
aj komunikačne náročná investícia, a hoci má na takéto stavby 
mesto trnava rezervu v územnom pláne, obyvatelia sa obávajú 
zníženia kvality bývania v okolí parkovacieho domu. Príkladom bol 
v minulosti pripravovaný projekt parkovacieho domu na sídlisku 
Na hlinách v trnave, ktorý bol vyvolaný na základe petície 1 100 
občanov za riešenie parkovacej situácie v lokalite. Proti výstav-
be nakoniec podpísalo ďalšiu petíciu 800 občanov a parkovací 
dom sa v lokalite nikdy nerealizoval. (Naša trnava, SMe, 2015)

možnosti riešenia problematiky parkovania
Ako riešenie vidí trnavská samospráva parkovaciu politiku, ktorá 
by zabezpečovala neplatené parkovanie rezidentom, pričom podľa 
počtu automobilov by sa poplatok zvyšoval za každý ďalší auto-
mobil a spoplatnila parkovanie nerezidentov. S týmto krokom úzko 
súvisí posilnenie MHD a cyklodopravy ako alternatívy  individuálnej 
automobilovej dopravy. Cyklodoprava sa vzmáha a pomaly reaguje 
i samospráva na zvýšenú potrebu cyklochodníkov. Pre trnavu, ale 
i pre Bratislavu je to v niektorých prípadoch najrýchlejší a najpo-
hodlnejší spôsob dopravy v meste. Veľkomestá ako Kodaň, Paríž, 
New york či Amsterdam si dnes stanovujú plány na obmedzenie, 
prípadne úplné zrušenie automobilovej dopravy  pre centrálne 
časti mesta, niektoré ulice, alebo dni v týždni. Dôvody na takto 
nastavené politiky sa týkajú hlavne klimatických zmien a zníženia 
emisií. Alternatívou je v týchto mestách cyklodoprava a bicykel 
tak šetrí aj priestory na parkovanie. (Garfield, 2017) trnava i Bra-
tislava má problém s parkovaním v priestoroch sídlisk, avšak obe 
majú vynikajúce danosti, aby obyvatelia cyklodopravu pohodlne 
využívali. Dôležité je budovať infraštruktúru, ktorá umožní bezpeč-
ný a pohodlný prejazd cyklistov mestom a možnosti na bezpečné 
parkovanie bicykla.

nesoCiáLne spráVanie
Život všetkým trnavským obyvateľom, ktorých sa prieskumy tý-
kajú, znepríjemňuje nesociálne správanie, ničenie prvkov mobiliáru  
a ihrísk, hluk v nočných hodinách, rozbíjanie rôznych predmetov vo 
verejnom priestore, vyberanie odpadkov z kontajnerov, užívanie 
omamných látok, výtržníctvo, ale i ponechávanie psích exkremen-
tov. Problémom je, že jedna skupina sa v území správa tak, že 
druhej skupine svojimi činmi bráni v konečnom dôsledku priestor 
využívať. Negatívne pripomienky od respondentov sa týkajú i so-
ciálne vylúčených skupín obyvateľstva – bezdomovcov, mládeže 
či rómskej komunity, ktoré si veľa obyvateľov spája s výtržníkmi 
a ničiteľmi verejných priestranstiev a jeho prvkov. Nie vždy to 
však sú totožné skupiny.
pocit bezpečia
Priestory, kde je zvýšený výskyt nesociálneho správania, znižujú 
pocit bezpečia obyvateľov, ľudia sa priestorom vyhýbajú, nechcú 
tadiaľ prechádzať. riešením  podporujúcim zvýšenie pocitu bez-
pečnosti obyvateľov je zabezpečiť’, aby bol priestor prehľadný  
a viditeľný a využívaný. Potreby, ktoré obyvatelia definujú v tej-
to oblasti, sú doplnenie a skvalitnenie osvetlenia a viditeľnosť 

priestoru a  možnosti jeho kontrolovania obyvateľmi z okolia. Ak 
nie je možné nič z predošlých možností, tak i osadenie bezpeč-
nostných kamier napojených na políciu.
Bezdomovectvo
Bezdomovci a sociálne slabšie skupiny obyvateľov sú bežné 
v okolí predstaničných priestorov, v priestoroch, ktoré sú ano-
nymné svojím usporiadaním a ktoré nie sú viditeľné a strážiteľ-
né. Počet bezdomovcov sa ťažko dá merať a podľa odhadov 
sa ich počet v slovenských mestách zvyšuje. V trnave je zvý-
šený ich počet evidovaný obyvateľmi v okolí predstaničných 
priestorov a v priľahlých sídliskách, v Bratislave i v priestore 
račianskeho parku a račianskej ulice. (Kancelária pre partici-
páciu verejnosti, 2015)  Príčiny bezdomovectva sú individu-
álne a rôzne. „Medzi najčastejšie subjektívne príčiny patria: 
vzťahové problémy, úmrtie partnera alebo rodiča, zdravotné 
postihnutie, strata zamestnania, znevýhodnenia v prístupe 
na trh práce, migrácia za prácou do veľkých miest, neschop-
nosť plniť podmienky spojené s užívaním bytu/domu (platba 
nájomného a energií), strata bývania v dôsledku iných okolností 
(podvod, právny nárok iných osôb),výstup z ústavného zaria-
denia (detský domov, psychiatrická liečebňa), návrat z výko-
nu trestu odňatia slobody, sklon k nekonvenčnému spôsobu 
života prijatý ako riešenie problémov, rôzne druhy závislostí.“ 
(Miláčková, rochovská, 2011)

riešenia bezdomovectva vo verejnom priestore sú rozmani-
té, zahŕňajú spoluprácu so sociálnymi pracovníkmi, štátnymi či 
verejnými inštitúciami, ale i občianskymi a mimovládnymi orga-
nizáciami. Architektom je známy kontroverzný fenomén „hos-
tile architecture“, v preklade nepriateľskej architektúry, ktorý 
sa snaží nežiaducim skupinám užívateľov verejného priestoru 
užívanie znemožniť. Príkladom sú špeciálne upravené lavičky 
tak, aby sa na nich nedalo ležať, kovové výčnelky na plochách 
a schodiskách, kde by bezdomovci mohli sedieť či sa uložiť na 
noc, zábrany proti skateboardistom na hranách drobných sta-
vieb a múrikov a množstvo ďalších opatrení.  riešenia „hostile 
architecture“ odradia tieto skupiny od návštevy, no samotný 
problém bezdomovectva, alebo vandalizmu sa nerieši, ale pre-
súva do iných oblastí mesta. ten je nutné riešiť v spolupráci so 
sociálnym sektorom.
nezlučiteľnosť sociálnych skupín v priestore
iným problémom je nezlučiteľnosť niektorých skupín s inými (psy 
či bezdomovci s deťmi, hlučné aktivity a ľudia bývajúci v okolí), 
ku ktorej dochádza i z dôvodu nevhodného rozmiestnenia prvkov 
vzhľadom na širšie vzťahy alebo okolitú situáciu. Pri téme neso-
ciálneho správania vo verejnom priestore sa dostávame k téme 
psychosociálneho prieskumu užívania verejného priestoru rôznymi 
skupinami obyvateľov a participatívne metódy sú jedným zo spôso-
bov napomáhajúcich lepšiu sociálnu kohéziu, ale i sociálnu kontrolu 
priestoru. (De roo, 2011) n

Resume: Public space issues through the eyes of Trnava residents - Ing. arch. Zu-
zana Krivošová, PhD. The issues and challenges facing urban planners stem from public 
opinion surveys about specific public spaces in Trnava taken over the last three years, 
and are complemented by experiences obtained from public planning in Bratislava. 
These surveys resonate with stories of neglect, parking problems and antisocial beha-
vior. Just as a disease in one human organ influences how the other organs function, an 
undesirable phenomenon in one city neighborhood spreads undesirable phenomena 
elsewhere. “Cosmetic“ solutions do not offer total relief from urban problems. City plan-
ners, architects and landscapers have to undertake the uneasy task of arranging public 
space to reclaim cities. Creativity, effective solutions, engaging the public in local affairs 
and interdisciplinary dialogue based on a good social climate is currently seen as the 
way to gradually turn cities around.

Záber  
z verejného 
stretnutia  
a plánovania 
s obyvateľmi 
Foto: Veronika 
Majtánová

Camden – 
lavička,  
na ktorú si 
neľahnete  
Zdroj:  
http://www.
atlasobscura.
com/

Príklad Hostile 
architecture 
proti ležaniu na 
lavičke a jazdeniu 
skateboardom  
Zdroj: http://www.
atlasobscura.
com/

Riešenie 
priestoru pod 
mostom, aby 
tu bezdomovci 
nemohli spať 
Zdroj: http://
currychandler.
com/
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poziTÍvNe vplyvy 
mesTského záhraDNÍčeNia

Ing. arch. Jana Adamková, Fakulta architektúry, VUt Brno, Ústav urbanismu

počiatky mestskej záhrady siahajú do európy na začiatku 18. storočia, keď vznikla ako reakcia 
na urbanizáciu a industrializáciu miest. s imigráciou na začiatku 19. storočia sa tento zvyk 
rozšíril aj na iné kontinenty. V tom čase boli hlavnými dôvodmi na zriaďovanie zeleninových 
záhrad v mestských oblastiach snahy o zmiernenie socioekonomických ťažkostí, chudoba 
robotníckej triedy, ako aj celkovo slabé dodávky ovocia a zeleniny v mestských oblastiach. 

N
ajnovší boom mestského záhradníčenia je na spolo-
čenskej úrovni spojený s riešením mnohých problémov 
urbánnych oblastí, ktorých pôvodom nie je obava o po-
travinovú bezpečnosť, ale skôr sociálne a zdravotné 

problémy obyvateľstva, ich obmedzený prístup k plochám zelene 
a ekonomická a kultúrna revitalizácia a transformácia mestských 
oblastí. Zvýšený záujem o záhradníčenie v prostredí mesta je spo-
jený najmä s narastajúcim záujmom obyvateľov o kvalitu potravín, 
vzdelávanie a prípadné samozásobenie ekologicky vypestovaným 
ovocím a zeleninou, ako aj snahou o zmysluplnú spoločenskú akti-
vitu vo verejnom priestore.

Mestské záhradníčenie (urban gardening) chápeme ako čin-
nosť, pri ktorej je pestovanie produktu realizované pre osobnú 
spotrebu alebo s cieľom zdieľania nekomerčného charakteru.  
K mestskému záhradníčeniu patria rôznorodé pestovateľské ak-
tivity od záhrady v boxoch či kontajneroch na balkóne alebo para-
pete, cez interiérové záhradnícke aktivity, komunitné záhrady až 
po „guerilla gardening“ aktivity, keď aktivisti preberajú verejnú, 
nevyužívanú alebo opustenú pôdu, ktorú nevlastnia, a osádzajú 
ju rastlinami s cieľom oživiť verejný priestor.

Mestské záhradníčenie má oveľa viac benefitov, ako je pestova-
nie potravín. Môže prinášať výhody v oblasti zdravia a v spoločen-
ských, sociálnych, ekonomických a ekologických oblastiach.

ZdraVie a VZdeLáVanie
Viacerí zahraniční autori sa venujú výskumu zdravotných bene-
fitov vo forme fyzickej aktivity, zlepšenia stravovacích návykov 
alebo zlepšenia mentálneho zdravia. Pre záhrady sú typické 
vzdelávacie programy a aktivity pre deti, mládež aj dospelých. 
Vzdelávanie môže prebiehať formou dlhodobých programov, alebo 
krátkych tematicky zameraných aktivít. Mestské záhrady môžu 
slúžiť ako prostriedok na vysoko efektívne učenie v environmen-
tálnej oblasti, ako aj pri rozvoji sociálnych zručností.

Najvýraznejšie sú tieto benefity v rámci dlhodobých programov, 
akým je napríklad the edible Schoolyard Project. tento projekt pod-
poruje vznik školských záhrad a vytvára vzdelávací rámec prepojenia 
prác v záhrade s výučbou čo najväčšieho množstva predmetov.

spoLočensKý aspeKt
Mestské záhrady poskytujú verejný priestor, kde sa môžu ľudia 
navzájom stretávať. Poskytujú možnosti zmyslupného trávenia 
voľného času a rekreácie. Samotné záhradníčenie je prvým stup-
ňom k zoznámeniu a k prehĺbeniu sociálnych kontaktov. Záhradkári 
spoločne ovplyvňujú, ako bude priestor vyzerať, estetizujú ho a vy-
tvárajú si k nemu a jeho okoliu silné väzby. Významná je programová 
náplň záhrad, ktorá často zahŕňa organizáciu rôznych festivalov, 
filmových projekcií, workshopov a piknikov, ktoré do vznikajúcej, 

alebo už fungujúcej komunity záhradkárov zo susedstva vťahujú 
náhodných okoloidúcich, alebo potenciálnych nových členov a vy-
tvárajú priestor pre spoločenskú diskusiu. 

Príklad mestskej záhrady s veľmi bohatým kultúrnym progra-
mom je ogród powszechny vo Varšave. Záhrada vznikla pri divadle 
teatr Powszechny a kladie si za cieľ vytvoriť priestor, v ktorom je 
možné diskutovať o spôsobe myslenia a fungovaní dnešnej spo-
ločnosti, kde budú predstavené formy alternatívnej ekonómie  
a mestskej politiky.

soCiáLny aspeKt
Záhradkárčenie ako spoločenská aktivita dokáže spájať rôzne sku-
piny obyvateľstva, ktoré majú záujem sa spolupodieľať na vytváraní 
svojho okolia. Ľudia môžu mať rôzne motivácie prečo sa pripojiť  
k záhrade v susedstve. Seniori môžu odovzdávať svoje skúsenos-
ti, tráviť čas v spoločnosti. Pre čerstvo prisťahovaných obyvate-
ľov, cudzincov alebo študentov môže byť záhrada spôsobom, ako 
nadviazať kontakty, začleniť sa do spoločnosti a nadobudnúť pocit 
totožnosti s miestom a miestnou komunitou. rodičov s malými deť-
mi láka možnosť vzdelávať deti, ukázať im, akým spôsobom rastie 
zelenina a ovocie a vypestovať v nich zdravé stravovacie návyky.
Významné skúsenosti v spájaní rôznych skupín obyvateľstva po-
chádzajú z Nemecka, ktoré má dlhodobú tradíciu vo vytváraní inter-

kultúrnych záhrad. Jedna z prvých takýchto záhrad bola založená 
v roku 1995 v Göttingene pri informačnom centre pre vojnových 
utečencov z Bosny. Ženám, na ktoré sa centrum sústreďovalo, 
vraj z domova najviac chýbala ich záhrada. Jednou z naväčších je 
interkultureller Garten Lichtenberg v Berlíne, ktorá svojím bohatým 
programom oslovuje širokú verejnosť. Najvýznamnejšou udalosťou 
je letný interkultúrny festival.

eKonomiCKý aspeKt
ekonomický prínos z mestských záhrad môžu mať ich užívatelia vo 
forme vypestovaného ovocia a zeleniny. omnoho významnejším 
ekonomickým prínosom však môže byť prínos pre mestá, ktoré 
môžu získať financie z prenájmu pozemkov záhradkárom, ako je to 
napríklad v Les Jardins du Parc de Vert de Maisons v Paríži, kde sú 
záhradky na prenájom súčasťou väčšieho celku parku, ktorý dopĺ-
ňajú o nový program. 

Výhodný je aj bezodplatný prenájom nedostatočne využívaných 
alebo nevyužívaných verejných plôch, keď starostlivosť o plochu pre-
chádza na komunitu a mesto šetrí náklady na jej údržbu. takýto princíp 
môžeme pozorovať v Budapešti, najmä v XiX. okrese, kde mestská 
organizácia Kispest Közpark Kft. spoločne so susedskými komunitami 
buduje na nevyužívaných verejných plochách mestské komunitné zá-
hrady, ktoré následne prechádzajú do správy jednotlivých komunít.

eKoLogiCKý aspeKt
Záhrady majú rovnaké fyzikálne, biochemické a klimatické vply-
vy na mestské prostredie ako iné formy zelene. Vytvárajú kyslík, 
spotrebúvajú oxid uhličitý, zlepšujú cirkuláciu vzduchu. Veľmi často 
využívajú pre zalievanie zrážkovú vodu, čo pomáha k jej zadržaniu 
v území, čím prispievajú k zamedzeniu vzniku tepelných ostrovov. 
rôznorodosť vysádzaných rastlín a ekologické spôsoby pestovania 
mestských záhradkárov napomáhajú tiež zvyšovanie biodiverzity.

Veľmi dobrým príkladom premeny nevyužívaného mestského po-
zemku na ekologicky hodnotné územie je asi najznámejšia mestská 
záhrada Prinzessinnengärten v Berlíne. Hoci je záhrada ako celok 
mobilná, podarilo sa jej premeniť nárožnú spevnenú plochu v cen-
trálnej časti mesta na zelenú oázu. n

Resume: Positive Effects of Urban Gardening - Ing. arch. Jana Adamková Urban 
gardening is a sweeping phenomenon, whose benefits for communities and society have 
put it in the spotlight. On one hand, today’s cities have abandoned public spaces in ne-
ighborhoods where the population has been dwindling, while on the other hand new 
open areas are being created. Even while preserving the city’s integrity; it is important to 
seek adequate temporary use of these areas such as for urban gardens, which can provide 
viable solutions at minimal cost.

Bergamo
Foto: Jana Adamková

Berlín
Foto: archív autorky

Bratislava – Karpatská ulica
Foto: Eva Dvončová
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p
resnú polohu a identifikáciu, či ide o verejné priestran-
stvo alebo o priestor, by mal definovať územný plán 
mesta. tento by mal byť taký presný a konkrétny, aby 
sa vylú či la možnosť rôznych interpretácií a aby ľudí nepri-

viedol do neistoty. Je na škodu veci, že také dôležité pojmy nie sú 
presne vyme dzené zákonom, vyhláškou alebo technickou normou. 
Územný plán často nedokáže presne odpovedať na všetky otázky, 
ktoré je potreb né vyriešiť už priamo pri plánovaní či už revitalizácie 
alebo novej investície. 

treba povedať, že verejne prístupné priestranstvo nie je len 
park, ale aj komunikácie s prícestnou zeleňou, ulice, trhoviská, 
detské ihriská, priestory na zhromažďovanie občanov, cintorín  
a ďalšie stavby a miesta aj v uzatvorených priestoroch.     

V mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa vníma verejné 
priestranstvo takto: má mať udržiavanú zeleň, bezpečný mobiliár  
a chodníčky, príjemné osvetlenie,  priestor na relax a  jednoduchý 
šport, miesto na vybláznenie detí a mládeže. Mal by 
mať zakomponovaný aj minimálny priestor pre spo-
ločenské stretnutia, taký ústredný bod, v ktorom  
by bolo miesto na inštaláciu a umiestnenie ume-
leckého diela. Ďalej by nemalo absentovať  miesto 
s tieňom, ale aj so slniečkom. V ideálnom prípade by 
mala byť  vytvorená možnosť dať si dobrú kávu, ohriať mliečko pre 
bábätko a pokojne ho prebaliť, absolvovať základné ľudské potreby 
v kultúrnom a čistom priestore na to určenom. takto si predstavu-
jeme funkčné využitie verejného priestranstva – parku. Pri plánovaní 
a príprave  projektov sa MČ Nové Mesto snaží  čo najviac priblížiť 
tejto predstave. 

poŽiadaVKy oBčanoV Vs. náZor odBorníKoV
Z technickej stránky  sa mestská časť snaží verejné priestranstvo 
vytvoriť  aj z pohľadu jeho správcu. Aby sa nevytvorilo niečo, čo 
po realizácii nebudeme vedieť dobre spravovať a bude to prinášať 
len náklady a starosti. Niekedy sa to podarí hneď na prvý pokus  
a niekedy to trvá aj niekoľko rokov, kým projektová dokumentácia 
dozrie do finálnej verzie. Napríklad  park Nová doba, slúži už  viac 
ako 6 rokov, bol pripravený a realizovaný na jeden pokus. Na jeho 
výstavbu boli použité aj peniaze  z európskych fondov. ohlasy uží-
vateľov sú aj dnes pozitívne. 
      Naopak, park na Ľudovom námestí sa pripravuje už od roku 
2014 a až teraz by mala byť ukončená jeho finálna zatiaľ  papie-
rová podoba a dorokovaná s občanmi. V prvom kole bol navrh-
nutý  ambiciózny projekt, pre túto konzervatívnu oblasť veľmi 
inovatívny s príliš veľkými zmenami, oproti jestvujúcemu stavu. 
Po predstavení projektu občanom sa jeho nová  navrhnutá po-
doba nestretla s nadšením. obyvatelia požadovali návrat k jeho 
pôvodnému výrazu a priklonili sa len k jeho kozmetickej obnove, 
respektíve len k výmene opotrebovaných a časom prekonaných 
prvkov. Napokon  rekonštrukcia parku sa robí pre tých, ktorí ho 
budú užívať a nie pre projektantov, ktorí v určenom priestore 
zhmotnili svoje predstavy, i keď pekné a inovatívne. tu treba 
podotknúť podstatnú vec overenú pri viacerých projektoch,  
a to, vypočuť požiadavky občanov na jednej strane, ale na druhej 
strane zabezpečiť, aby si občania vypočuli názor odborníkov a do-
kázali vidieť v ponúkaných návrhoch prínos. Vhodným príkladom 
je obnova Gaštanice na Jeséniovej ulici, kde sa nachádza torzo  
z gaštanového hája, ktorého podstatnú časť v minulosti  zabrala 
výstavba. Pri jej záchrane musí  byť podľa dendrologických posud-
kov asanovaných 103 stromov. odstránenie takéhoto veľkého 
počtu  stromov sa ťažko vysvetľuje, i keď ľudia  chápu dôvod, že sú 
choré a pre záchranu ostatných je nutné ich vyrúbať. Bez komuni-

kácie,  vysvetľovania a argumentov by sa  nedosiahol požadovaný 
efekt – záchrana vzácneho gaštana jedlého. Pridanou hodnotou 
verejného prerokovania malo byť  aj   pritiahnutie   miestnej aktívnej  
komunity k tomu, aby sa k obnove a následnej prevádzke  pripojila. 
informovaní a aktívne zapojení  obyvatelia  sa pridajú k pozitívnemu 
zvládnutiu realizácie diela. tu sa to podarilo.

VýZVy a CieLe
Pre nás najväčšia výzva pri plánovaní, projektovaní  a realizácii 
verejného priestranstva je voľnočasový priestor JAMA (býva-
lý cyklistický štadión), ktorého autori sú architekti M. Berežný,  
K. Boháčová, D. Šubin. Projekt riadne preskúšal odbornú zdatnosť 
pracovníkov  verejného obstarávania, investičného oddelenia  
a právneho oddelenia. MČ Nové Mesto bola postavená do pozí-
cie veľkého investora, rozpočet projektu bol takmer 2 milióny eur. 
Zvládnuť prípravu a ťažký postup z hľadiska verejného obstaráva-

nia – súťaž návrhov, očakávania výsledku – získať 
najlepšie možné riešenie. V zadaní boli aj náročné 
úlohy – navrhnúť prvky, ktoré pozitívne  prispejú  
k zmene klímy a navrhnúť  adaptačné opatrenia, 
ktoré zmiernia dosahy na zraniteľnú mestskú 
oblasť. Cieľom bolo, aby bol park ochladzovacím 

ostrovom v zastavanej časti mesta. K týmto adaptačným témam 
nie sú pripravené žiadne normy, nie je ustálený ani len  terminolo-
gický slovník a praktické riešenia preberáme z krajín, čo nie je na 
škodu, ktoré sú ďaleko pred nami. Do príprav projektu vstupovali 
aj rokovania s účastníkmi rôznych správnych konaní, najmä pri 
environmentálnom posúdení vplyvov stavby na životné prostre-
die. Aj pozitívny vplyv je potrebné posúdiť. Do konania sa prihlásili 
občianske združenie a občania aj z Banskej Bystrice, ktorí svojím 
prístupom  nepreberania poštových úradných zásielok dali jasne 
najavo svoj  „záujem“ o posúdenie prínosu, respektíve zaťaženie 
životného prostredia v riešenom území. Aj dobrá vec,  ako je  infor-
movanosť a účasť širokej verejnosti pri povoľovaní a posudzovaní 
stavieb, sa dá zneužiť. Bohužiaľ, zákonodarca to pravdepodobne 
v najlepšej viere umožnil všetkým, ktorí sa do konaní prihlásia, aj 
keď bez akejkoľvek priamej súvislosti a bez patričného odborného 
vzdelania. takéto konania sa neúmerne predlžujú, predražujú a na-
koniec môžu spôsobiť aj  to, že aj najlepší projekt sa nepodarí zrea-
lizovať v dopredu naplánovanom časovom harmonograme. Ďalším 
orieškom boli rokovania s účastníkmi stavebných konaní. tu  bolo 
nutné použiť  obchodné a  diplomatické schopnosti  pána starostu 
mestskej časti  rudolfa Kusého. realizačný projekt  je  výsledkom 
prijatých kompromisov a výsledkom možného. Z predchádzajúcich 
viet sa môže zdať, že prípravu a realizáciu stavby voľnočasového 
priestoru sprevádzajú  len  komplikácie. treba však zdôrazniť, že sa 
spolupracovalo s ľuďmi, ktorých nadšenie pre projekt bolo nákazli-
vé, a silu garantom projektu dodávajú aj mnohí  ľudia, ktorí projektu 
držia palce a veria, že bude  dotiahnutý do konca. Ale sú aj takí, 
ktorí neveria, že v strede hlavného mesta  Bratislavy môže vyrásť  
namiesto bytových alebo administratívnych budov park s rozlohou  
17 000 m2, s vodnou plochou a s výsadbou 180  stromov.   n

verejNe prÍsTupNý priesTor 
= VereJné priestranstVo  

= Naše projekTy   
Ing. Daša Effenbergerová, Miestny úrad Bratislava – Nové mesto, oddelenie investícií a verejného obstarávania 

Autori vizualizácií: M. Berežný, K. Boháčová, D. Šubin

čo je verejne prístupný priestor a verejné priestranstvo? presná definícia týchto pojmov zatiaľ 
neexistuje, vedú sa o ne len  výkladové spory. Vznikli  zvykovo, ako niečo, čo je prístupné 

všetkým  a bez akýchkoľvek obmedzení. ale naopak to neplatí. pozemok, ktorý nemá 
oplotenie, zamknutú bránku,  vyzerá ako  verejne prístupný bez obmedzení, nemusí byť ešte 

verejným priestranstvom, resp. priestorom. mal by to byť priestor, ktorý je prístupný všetkým 
a mal by byť navrhnutý a zrealizovaný tak, aby nikoho nevylúčil z jeho používania.  

Resume: Publicly Accessible Space = Public Space = Our Projects – Ing. Daša Effenbergero-
vá The exact location and identification of whether it is a public space or just any area should be defined 
in a city’s master plan.   Publicly accessible spaces are not just parks, but also any paths to green areas, 
streets, marketplaces, playgrounds, spaces for people to gather, cemeteries and other buildings and 
sites even in enclosed areas. When public space is being created or modified, it is necessary to listen 
to what residents are demanding and also to make sure that the opinions of experts are being heard 
and they can see the benefits that are being offered. A positive example is the restoration of Gaštanica, 
a park on Jeséniova ulica, where there is a fragment of a chestnut grove in an area where a substantial 
part has seen construction in the past. Another current challenge for the town district Nové Mesto is 
the realization of  a public space and the JAMA leisure time center (at a former velodrome). 

Všetko je možné, 
nemožné trvá len  

o čosi dlhšie.
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koNCepCia verejNýCh 
priesTorov hlohoveC

Ing. arch. Adam Lukačovič, urbanista odboru stratégie mesta Hlohovec
Dipl. Ing. Peter Gero, urbanista, poradca tvorby stratégie mesta Hlohovec

Verejné priestory sú rozhodujúcim prvkom kvality mesta. platforma sociálneho  
a ekonomického rozvoja spája rozličné témy a vytvára komplexnú sieť prepojení. 

Koncepcia verejných priestorov je základným návrhovým podkladom na rozvoj 
integrovaného plánovania v meste Hlohovec. Hlavným účelom je definovanie 

krátkodobých a dlhodobých cieľov rozvoja v oblasti kvality a užívania verejných 
priestranstiev. Formuluje východiská a ciele kvalitatívneho rozvoja a rámcovo navrhuje 

možné nástroje na jeho dosiahnutie.

h
lohovec je okresné mesto rozprestierajúce sa na oboch 
brehoch rieky Váh. Nie je to dávno, keď ho prezývali „mesto 
ruží“. i keď ich dodnes nájdeme v centre či na námestiach, 
obľúbené pomenovanie sa z mestského prostredia pomaly 

vytráca. Dôvodom nie je nedostatok ruží, ale meniace sa spoločen-
ské potreby a túžba obyvateľov aktívne využívať verejný priestor. Na 
to, samozrejme, ruže ako symbol verejného priestoru nestačia. i keď 
pomáhajú skrášľovať mestské prostredie, sú len jedným z mnohých 
prvkov potrebných na jeho celkovú obnovu. 

Výnimočnosť už nie je prednosťou individuálnej atrakcie, ale kom-
plexného priestorového systému, v ktorom sa človek môže jedno-
ducho pohybovať a ešte jednoduchšie ho užívať. Bez obmedzení  
a v maximálnej možnej miere. Hlohovec takýto potenciál skrýva, ale ne-
koncepčnými zásahmi do verejného priestoru zostal dodnes nevyužitý.

strategiCKé pLánoVanie
Najdôležitejším rozhodnutím o budúcnosti mesta bola zmena  
v prístupe k riešeniu problémov. Pri nástupe nezávislého kandidá-
ta Miroslava Kollára do funkcie primátora pred 2 rokmi, sa mesto 
rozhodlo ísť cestou strategických riešení. tie majú za úlohu riešiť 
nielen krátkodobé, ale predovšetkým dlhodobé ciele v horizonte  
8 rokov. Na tieto účely bol vypracovaný kľúčový strategický doku-
ment Program rozvoja mesta 2016 – 2023. 

Medzi veľkým množstvom konkrétnych cieľov a opatrení rozvoja 
mesta je obnova verejného priestoru ako jeden zo základných prv-
kov. téma, na ktorú sa posledné desaťročia v hlohoveckom kon-
texte zabúdalo, sa dnes stáva jednou z najdôležitejších. Prekračuje 
zaužívaný rámec technicko-inžinierskych riešení a dopĺňa detail, 
ktorý územný plán vo svojej veľkej mierke nedokáže obsiahnuť.

Kontext mesta
Na účely spracovania koncepcie verejných priestorov bol vytvo-
rený pracovný tím miestnych a externých odborníkov z oblasti 
územného plánovania, stratégií a komunálneho rozvoja. inšpi-
ráciou prvotného nápadu bola pražská kancelária iPr – institut 
plánování a rozvoje. ten medzi inými stratégiami rieši v českej 

metropole aj tvorbu verejných priestranstiev. Dokument stra-
tegického charakteru však jasne reflektuje tamojšie pomery  
a kontext. Hlohovec je mesto s odlišnou mierkou so špecifickou 
identitou a charakteristickými črtami, ktoré sa menia na každom 
rohu. Miestne podmienky zadefinovali rozdielny prístup k spra-
covaniu koncepcie. 

Namiesto detailného manuálu, bolo v prvej etape vybraných 22 
priestorovo významných ťažísk mesta, ktoré boli následne podrob-
ne posúdené. V rámci analýzy a hodnotiacich kritérií boli definované 
ich problémy, kvality a potenciál na krátkodobé a dlhodobé ciele roz-
voja. takto sformulované východiská kvalitatívneho rozvoja budú 
ďalej slúžiť ako zadania pri podrobnejšom spracovaní jednotlivých 
verejných priestorov a lokalít ako celkov.

Nezabúda sa však ani na verejné priestory, ktoré nie sú konkrét-
ne pomenované v koncepcii. V nasledujúcich etapách budú mest-
ské priestory postupne doplnené o ďalšie a podrobnejšie riešenia. 
Prioritou je i definovanie manuálu prvkov používaných vo verejnom 
priestore. tie majú za úlohu podporiť kvalitnú užívateľnosť a optickú 
prepojenosť medzi jednotlivými lokalitami.

partiCipáCia VereJnosti
Verejné priestory majú slúžiť primárne svojim obyvateľom. to je 
najdôležitejšia podmienka ich úspechu. Názor súčasných a poten-
ciálnych užívateľov je rovnako zásadný ako dobrý návrh. Participá-

cia s obyvateľmi je významným zdrojom informácií. Jej cieľom nie 
je len zber dát, ale slúži ako komunikačná a vzdelávacia platforma 
medzi spracovateľmi a užívateľmi. 

Najväčší úspech mala zatiaľ participácia v rámci Michalského 
jarmoku. Mestské podujatie roka bolo sprevádzané prítomnosťou 
„strategického stánku“. obyvatelia sa tak zoznámili s procesom 
plánovania, rozpracovanou koncepciou verejných priestorov, 
vyplnili dotazník či podiskutovali s odborníkmi zo strategického 
odboru. 

Všetky takto získané informácie a nápady sú zapracované do 
zadania a riešení jednotlivých projektov.

ŠULeKoVo CentrUm
Príkladom riešenej lokality je projekt spracovaný v rámci worksho-
pu koncepcie verejných priestorov v Hlohovci. Autor ing. arch. Ján 
Urban mal za úlohu nájsť spôsob obnovy centrálnej zóny mestskej 
časti Šulekovo.

V minulosti bola mestská časť samostatnou obcou. Jej poloha  
a prepojenie s mestom to aj dnes napovedajú. Dopravná situácia 
na moste, ktorý je jedinou spojnicou, sa problematika psycholo-
gickej odluky len prehlbuje. 

Návrh verejných priestorov centrálnej zóny Šulekova je zame-
raný na posilnenie lokálnej identity a priestorovej nezávislosti,  
s vytvorením spolupatričnosti s Hlohovcom.

Komplexná urbánna štúdia so sebou nesie aj inšpiráciu v sociálnej 
a kultúrnej politike mesta. okrem obnovy verejných priestorov ponúka 
vízia aj vytvorenie kultúrneho centra v rámci existujúcej telocvične, 
doplnenie služieb a funkcií, posilnenie agendy miestneho úradu, nové 
trhovisko či štartovacie byty pre mladých. Všetko v duchu vytvore-
nia funkčného a udržateľného centra pre miestnych obyvateľov.

Prvé konkrétne ciele z projektu „Šulekovo centrum“ boli zapra-
cované do rozpočtu mesta pre rok 2017 s predpokladom začiatku 
realizácie v priebehu roku 2017.

spoLočný CieĽ
Na úspešné rozbehnutie a najmä zrealizovanie takejto stratégie 
nestačí len tím odborníkov. to je iba jeden z potrebných článkov 
v celom procese. Bez podpory samosprávy a jej všetkých zložiek 
by navrhované riešenia zostali len v podobe vízie. Cieľom však je 
postupné naplnenie stanovených zámerov a aktívne aplikovanie 
koncepcie do verejného priestoru.

Poslanci mestského zastupiteľstva na čele s primátorom sa 
rozhodli ukázať príkladnú cestu, ktorou by sa mohlo každé súčasné 
mesto či obec inšpirovať. Jednotný prístup k spoločnej problema-
tike a súčinnosť pri celom procese tvorby.

Systematické a strategické riešenia majú nielen charakter dl-
hodobej vízie, ale aj predpoklad prekračovať svojimi cieľmi volebné 
obdobia. Politický prístup dostáva zrozumiteľný obsah a jasný účel. 
Vzniká tým kontinuálny proces s celomestským pohľadom pre roz-
voj mesta pre ľudí. n

Resume: Concept of Public Spaces in Hlohovec - Dipl.-Ing. Peter Gero, Ing. arch. Adam 
Lukačovič This article discusses the concept of public spaces that was created by a team of local 
and foreign experts in planning, strategies and community development. It was inspired by the 
concept of the Prague IPR Office, which is handling the same issue in the Czech capital. However, 
Hlohovec is a city on a completely different scale with a specific identity and characteristic features 
that change at every corner, and former defined the approach to preparing the concept. Instead of 
a detailed manual, the first stage of planning covered a selected 22 spatially significant centers of 
interest within the city, which were then analytically reviewed. The analysis and assessments of criteria 
included defining problems there, along with the quality and potential for short-term and long-term 
development goals. These formulated starting points for qualitative development will continue to be 
used as inputs for more detailed processing of individual public spaces and overall locations.

Verejný priestor 
je pretkaný sieťou 
prepojení, ktoré sú 
témou koncepcie  
Foto: Adam Lukačovič

Cieľom koncepcie 
verejných priestorov 
je vytvoriť dokument 
zrozumiteľný  
pre každého   
Foto: Adam Lukačovič

Nábrežie Andreja Hlinku je jedným z najaktívnejšie 
využívaných verejných priestorov mesta, za čo vďačí 
svojmu charakteru Foto: Adam Lukačovič

Projekt centrálnej zóny Šulekova  
si za hlavný cieľ zvolil sociálnu a kultúrnu  

aktiváciu priestoru Foto: Ján Urban

▲
▲
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B(r)eH Na Dlhé TraTe
Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD.

Ústav urbanizmu a územného plánovania FA StU, Bratislava

rieka, riečka, malý vodný tok, rybník či vodná nádrž. Ku každému nášmu mestu či obci by sme 
vedeli priradiť tzv. vodného partnera. Využívame potenciál tohto partnerstva dostatočne? 

napĺňame požiadavky verejnosti na zdravé, príjemné a atraktívne prostredie mesta? 
možnosť identifikácie s prírodou a jedinečnosť každého nábrežia generuje novú typológiu 

mestských priestorov. ich rozvoj je podmienený dokonalým poznaním riečnych, inundačných 
a nábrežných zón riek. súčasné trendy a koncepty rurban & naturban posúvajú nábrežia 
do polohy medzi mesto a prírodu. sériou malých aj väčších opatrení v dlhodobom rámci 

regenerácie dokážeme generovať novú kvalitu mestského prostredia.

BLUeFieLd
topografia krajiny a morfológia terénu má výrazný vplyv na for-
movanie mesta. rieka predstavuje prírodný prvok, ktorý mesto 
a krajinu prepája. toto prepojenie môžeme charakterizovať ako 
partnerstvo na dvoch úrovniach – v mierke vonkajšieho a vnú-
torného mesta. Na úrovni vonkajšieho mesta hovoríme o polo-
prírodnom charaktere rieky, kde sa nábrežia a inundačné plochy 
postupne stávajú krajinou a opačne. V rámci vnútorného mesta 
sú brehy rieky viac „obsadené“ mestom. Zástavba je intenzívnej-
šia, objavujú sa promenády, prístavy, mosty. V centre mesta sa 
v mnohých prípadoch mení prírodná mäkká forma brehovej čiary 
rieky na tvrdú formu (kamenné brehy, hrádze, steny kanálov).  
V dôsledku týchto opatrení sa vytráca kontakt človeka s vodou, 
rieka často mlčky prechádza mestom ako jeho samozrejmý, no 
nepovšimnutý partner. Súčasné urbanistické trendy fenomén 
rieky transformujú z polohy bariéry, ktorá rozdeľuje, na pozíciu 
mediátora, ktorý má možnosť spájať. Spájať človeka s prírodou,  
s tým nedostatkom zelene, po ktorej tak všetci bažíme. Na rozdiel 
od zástavbou zviazaných parkov či alejí, rieka disponuje voľnej-

ším prírodným prostredím. Predstavuje mestskú krajinu, krajinu 
v meste. Jej dosah na mesto charakterizuje Bluefield mesta – 
územie, v rámci ktorého je pešia dostupnosť rieky menej ako  
5 min. Bluefield sa skladá zo sektorov a zón, kde jednotlivé sek-
tory reprezentujú tri polohy – vnútorného, vonkajšieho mesta  
a voľnej krajiny. Zonácia je rozdelená podľa časovej a priestorovej 
dostupnosti rieky – inundačná zóna (0 – 50 m), nábrežná zóna (50 
– 200 m) a vnútromestská zóna (200 – 500 m). Podobný systema-
tický prístup v rámci usporiadania vzťahov v území je dôležitý pri 
kreovaní dlhodobej vízie a koncepcie v rámci partnerstva mesto 
– rieka – krajina.

Bluefield mesta Trenčín, 
vyznačenie sektorov a zón

Zdroj: Tomáš Hanáček

renatUraLiZáCia rieK 
– VonKaJŠie mesto
Mníchov patrí k najkompaktnejším mestám v európe. Počas celé-
ho 20. storočia sa takmer nemenila jeho rozloha a tvar. rieka isar 
predstavuje významnú kompozičnú a prírodnú kostru. Koncom 20. 
storočia nastal problém s hrádzami a ochranou pred povodňami  
v južnej časti toku. Z iniciatívy aktívnych občanov vzišlo v roku 
2003 zadanie súťaže s jasnou víziou integrácie prírodného nábrežia 
do vnútorného organizmu Mníchova. Cieľom súťaže bol nový dizajn 
nábrežia, zlepšujúci kontrolu povodní a kvalitu vody. integrálnou 
podmienkou zadania sa stala ochrana prírodných zdrojov a podpora 
rekreačných možností na nábreží. Po vyhodnotení výsledkov sú-
ťaže rozhodla samospráva o tzv. implementačnom navrhovaní, pri 
ktorom na finálnom návrhu spolupracovali víťazi krajinní architekti 
Burkhardt/mahl-gebhardt a architekti z kancelárie Jerney/eDr/
iFH umiestnení na druhom súťažnom mieste. realizácia premeny 
nábrežia prebiehala  v rokoch 2007 až 2010. Architekti kládli dô-
raz na prírodnú premenlivosť rieky v čase. Štrkové duny sa počas 
roka menia podľa výšky hladiny samotnej rieky. Predstavujú mäkké 
formy úpravy brehu. Veľké kamenné bloky ako tvrdé formy úpravy 
brehu boli zvolené v rámci ochrany základov historických mostov. 
Výsadba vegetácie v rámci územia bola pre kolísavú hladinu rieky  
obmedzená. Aplikácia štrkových polí umožňovala výsadbu druhovo 
aj farebne pestrej komunity tráv. V rámci nízkych porastov bolo 
možné podporiť výsadbu lokálnych vrbín, ktoré boli zaštepené  
z horného toku rieky isar. Celkové riešené územie v rámci renatura-
lizácie rieky isar v Mníchove predstavuje plochu 35 ha s rozpočtom 
9,5 milióna eur. 

renatUraLiZáCia rieK  
– VnÚtorné mesto
Príkladom renaturalizácie menšieho toku je rieka rippowam v ame-
rickom meste Stamford, štát Connecticut. Plán na jej premenu  
v centre mesta bol spracovaný americkým ateliérom architektov 
Sasaki Associates v roku 1997 na podnet samosprávy Stamfordu. 
Urbanistická štúdia Mill river Corridor Plan sa stala podkladom na 
ďalší rozvoj okolitého územia s rozlohou viac ako 10 hektárov pod 
názvom Mill river Park. Veľký otvorený zelený priestor sa v rámci 
dokumentácie dostal do podkladov pre územný plán mesta – tzv. 
Stamford Master Plan. V roku 2000 tím odborníkov vyhodnocoval 
možnosti regenerácie prírodného ekosystému rieky rippowam. 
Po dôkladnej analýze sa rozhodli odstrániť historickú hrádzu  
a nahradiť ju prirodzeným riečnym tokom. Cieľom regenerácie prí-
rodného prostredia bol návrat lokálnych rýb a živočíchov, obnova 
mokraďových habitatov a v neposlednom rade sprístupnenie rie-
ky pre verejnosť. V rámci realizácie parku v rokoch 2005 – 2007 
bola navrhnutá aj séria detských ihrísk. V spolupráci s americkým 
ateliérom krajinných architektov olin Partnership and Leathers 
& Associates sa na ich plánovaní a realizácii podieľala komunita 
miestnych študentov, učiteľov a rodičov. Viac ako 1 500 dobro-
voľníkov sa počas šiestich dní (15. – 21. mája 2006) zapojilo do 
podujatia community-build – komunita stavia. Zapojenie miest-
nych ľudí do výsadby lokálnych drevín, tráv, trvaliek a krov malo 
veľký význam pre následný rozvoj parku, jeho spolufinancovanie 
a jednoduchšiu údržbu. transformácia Mill river Parku redefino-
vala prístup k mestskému životu so snahou vychovať si mladých 
obyvateľov mesta spoluzodpovedných za jeho obraz. S odstupom 
času miestna samospráva zhodnotila fakt, že návratom prírodných 

mäkkých foriem rieky do zastavaného – tvrdého centra mesta sa 
výrazne zmenila atraktivita prostredia. Zmena generovala záujem 
mladých ľudí o bývanie v centre, čím sa čiastočne zastavilo rozši-
rovanie monofunkčných predmestí na okraji mesta Stamford. 
Link na Stamford Master Plan
https://issuu.com/niarhodesjackson/docs/the_plan_for_mill_ri-
ver_park_v8_iss

Renaturalizácia rieky Isar v Mníchove
Zdroj: http://www.platzl.de/fileadmin/user_upload/BLOG-Bilder/Isar-Flaucher.jpg 

Zdroj: https://flythesevenseas.wordpress.com/2013/11/10/munchen-1-0/

Mill River Park, Stamford, Connecticut, USA
Zdroj: http://www.millriverpark.org/
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natUrBan & rUrBan
V roku 1997 sa v izraeli uskutočnilo podujatie Biennal of Landsca-
pe Urbanism (bienále krajinného urbanizmu), kde bola prijatá de-
finícia pojmu landscape urbanism – krajinný urbanizmus, ktorý 
rozoberá diverzitu konceptov, metód a stratégií pre navrhovanie 
mestského prostredia. Krajina sa stáva modelom pre nové formy 
urbanizmu. Dynamika prírody krajiny v rôznych časových úsekoch 
je synonymom k širším urbanistickým procesom. Krajina ako 
mesto jestvuje v rôznych časových cykloch: deň, sezóna, ročné 
obdobia, dekády, storočia. Pojmy naturban – prírodne mestský  
a rurban – vidiecko mestský sú základom pri konceptoch regenerá-
cie mestského prostredia. Príkladom aplikácie konceptu naturban 
je riešenie lokality Bottière Chênaie eco-district  vo francúzskom 
meste Nantes, ktorého autormi sú francúzski krajinní architekti 
Atelier de paysages Bruel- Delmar. Projekt nadväzuje na prostredie 
lokality a jeho históriu. Pôvodne bolo územie pri vstupe do mes-
ta Nantes obhospodarované pestovateľmi zeleniny, disponovalo 
nízkou hladinou podzemných vôd a sieťou vodných vrtov a studní. 
Zámerom architektov bolo nadviazať na tieto atribúty, s cieľom 
vytvoriť samostatný celok. Park a všetky verejné priestory sa mali 
držať rámca definovaného pôvodnou poľnohospodárskou kraji-
nou. V duchu sedimentácie je nový scenár prostredia napísaný 
podľa vzoru pôvodnej stopy lokality. Nový park prepája územie 
zo severozápadu na juhovýchod, pričom spája dve susedstvá 
Doulon a Bottiére. Lineárny park je protiváhou k hustote novej zá-
stavby. Výsadba parku je riešená prevažne pôvodnou vegetáciou 
s cieľom získať pôvodnú povahu prostredia. Moment odhalenia 
Gohardského potoka má vyjadrovať spomienku na pôvodnú geo-
grafiu územia. Potok súčasne plní funkciu centrálneho kolektora 
zrážkovej vody pre celú štvrť. Prostredníctvom malých kanálov  
a priepustov sa voda distribuuje z celého územia do rezervoárov 
na vodu, ktorých mnohé sú na pôvodnom mieste. Ulice napomá-
hajú snahu zachytávať dažďovú vodu do zberných priekop. Betó-
nové povrchy ulíc sú zdieľané chodcami, cyklistami a automobilmi. 
Viac ako 50 % verejných priestorov pokrýva lokálna vegetácia, 
čo prispieva k znižovaniu otepľovania miestnej mikroklímy. V bu-
dúcnosti je plánované využívanie veternej energie na distribúciu 
vody do odľahlejších častí parku. Projektové práce sa začali v roku 
2008, pričom realizácia poslednej fázy prebieha dodnes. Celkové 
riešené územie v rámci eco-distriktu predstavuje plochu 30 ha  
s rozpočtom 28 miliónov eur. Projekt Bottière Chênaie získal mno-
hé ocenenia ecological District Prize 2009, ako aj Urban Art robert 
Auzelle Prize 2011. 

inFraŠtrUKtÚra & noVý prístUp
Bezbariérová a bezpečná dostupnosť rieky je prvým predpokla-
dom živého nábrežia v meste. Ako prepojiť mesto a rieku? Zme-
nou myslenia treba začať už vo vnútromestskej zóne. Hlavným 
spojivom medzi námestím a nábrežím sú ulice. Pojem kompletná 
ulica zaviedol Peter Gehl vo svojej knihe Mestá pre ľudí. Ulice  
v tomto ponímaní  nie sú len pre autá. Sú pre všetkých užívateľov 
(peší, cyklisti, starší ľudia, deti, imobilní, autá...). Podporiť gentle- 
jemnú mobilitu v meste je možné za minimálne náklady. 

Ak si za prioritu premeny mesta zvolíme širšie chodníky  
a kvalitné povrchy podporené výsadbou tieniacich stromov, od-
stránime prekážky a bariéry. Ak budeme preferovať bezpečné 
priechody pre peších a jasnú orientáciu v priestore, stimuluje-
me ľudí na pohyb. Ak nadviažeme na mestské scény doplnené  
o osvetlenie peších trás, ľudia sa budú cítiť bezpečne. eliminá-
ciou vizuálneho smogu ponúkneme priestor pre smart interaktív-

ny systém mesta. Ak pešia sieť mesta a cyklotrasy budú fungo-
vať v silnej nadväznosti na zastávky MHD a železničné stanice, 
môžeme prestať počítať parkovacie miesta. 

Ak začneme od mierky človeka a budeme pokračovať sme-
rom k rieke, tak jednoducho dokážeme sprístupniť nábrežie pre 
všetkých. Spoľahnúť sa môžeme na náš sebaposilňujúci proces 
(prítomnosť iných ľudí láka ľudí). Z participatívnych plánovacích 
procesov, pri ktorých spolupracujú samosprávy s verejnosťou, 
vyplýva – viac zelene! rieky a ich nábrežia disponujú potenciálom 
hlavných verejných destinácií v meste. Pri kreovaní pragmatickej 
vízie pre nábrežia je nutné zapojiť všetkých zúčastnených počas 
dlhodobého strategického procesu. V rámci operatívnych po-
stupov treba myslieť na každodennú prácu s komunitou. inšta-
lácie na nábreží, komentované exkurzie a podpora komunitných 
aktivít by mali byť podporené čistotou a údržbou mestských 
priestorov.  n

Mill River Park, Stamford, Connecticut, USA
Zdroj: http://www.millriverpark.org/

Mill River Park, Stamford, Connecticut, USA
Zdroj: http://www.millriverpark.org/

Vybrané priestory v rámci typológie nábrežných mestských priestorov 
Zdroj: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/c3/00/04/
c3000479a8371fc7c1fa152bfe34af18.jpg

Ukážky z knihy
www.sanderboon.nl

Resume: Reviving the Bank Would Run a Long Time – Ing. arch. Tomáš Hanáček, 
PhD.  Public demands for a healthy, pleasant and attractive environment in our cities are 
completely legitimate. There has long been a neutral relationship between the city and 
the river in current conditions. Reviving the embankment combined with re-naturalization 
of the river offers an opportunity to enliven this partnership, such as attracting people to 
the river and back to the city.  In examples outside Slovakia, promoting nature and natural 
features in the city is seen as the answer to the problem of growing suburbs. Within the 
framework of a so-defined „urban equation”, reviving the riverfront - housing in the cen-
ter - less transport - more space for people to live. However, it should be noted that such  
a predetermined process would take a long time.
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strUčný opis BernardínsKeHo KLáŠtora

paneL VrstVy LaVičieK

paneL VrstVy ZáHradneJ ÚpraVy

paneL VrstVy amFiteátra

paneL VrstVy tráVniKa

paneL VrstVy sKUpinKy stromoV

paneLy VrstVy mediáLneJ steny

LiŠta VrstVy s VodnoU pLoCHoU

prestreŠenie KaViarne

Odporúčaná literatúra 
k téme podpory cykloinfraštruktúry 
na nábreží Zdroj: www.sanderboon.nl
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od iniCiatíV  
po pláNovaNie 

verejNého priesToru
Ing. arch. Ivan Siláči, Ústav urbanizmu a územného plánovania, 

FA StU Bratislava, interný doktorand koordinátor združeniayoUNG FoLKS LC

Keď v roku 2011 vniklo občianske združenie yoUng FoLKs LC, malo jedinú podmienku – 
aktívnu spoluprácu so samosprávou mesta Lučenec. mestské úrady sú hlavným, no nemôžu 

byť jediným nositeľom rozvoja našich miest. občianske združenia, aktivisti a dobrovoľníci 
získavajú financie, realizujú projekty, prispievajú dobrovoľníckou činnosťou. V Lučenci to 
pochopili a šli ešte ďalej – od vzájomného akceptovania po spoluprácu pre spoločný cieľ. 

p
ri prvom nazeraní na verejný priestor je potrebné podob-
ne ako v iných mestách identifikovať hlavný problém jeho 
kvality. Problém s dopravou a plochami určenými len na 
parkovanie umocňuje fakt, že v meste nie je možné re-

alizovať pešiu zónu. Hľadala sa cesta, ako komunikovať spôsoby 
narábania s verejným priestorom, a začal sa organizovať Park(ing) 
Day. Projekt vznikol v roku 2005 v San Franciscu a do dnešného 

dňa je z neho svetový fenomén. Dizajnéri, miestni umelci a aktivisti 
pretvárajú parkovacie miesta na oddychovú zónu, galériu pod holým 
nebom či provizórne športovisko. Podmienka projektu je, že takto 
do verejného priestoru zasahujú každoročne, no vždy len na jeden 
deň. V Lučenci sa začal organizovať od roku 2012 vždy na najfrek-
ventovanejších miestach v centre. Mesto „zabratie“ parkovacích 
miest nikdy nespoplatnilo a organizačne a materiálne vždy vypo-

máhalo. Aktivita, ktorá mala čisto agitačný charakter, podnietila 
nielen ďalšie diskusie, ale aj niečo viac.

spoLUVytVáranie priestorU
V roku 2014 bolo občianske združenie prizvané do riešenia rekon-
štrukcie Ulice Komenského v historickom jadre mesta. Proces 
výberu obstarávateľa projektovej dokumentácie bol štandardný, 
neštandardným bolo zriadenie pracovnej skupiny. V nej figurovali 
zástupcovia mesta, pamiatkar, výtvarník a zástupca aktivistov. 
Jasne sa zamietlo, aby sa ulica naďalej využívala ako parkovisko  
s minimom plôch pre peších. riešením sa v historickom jadre podarilo 
odstrániť niekoľko desiatok parkovacích miest, z úzkeho chodníka sa 
vytvorila veľkorysá pešia promenáda s prameňom podzemnej vody, 
mobiliárom a stromoradím. Podobný postup sa v roku 2016 uplatnil 
pri riešení Herzovej ulice. Ako jeden z členov združenia yoUNG FoLKS 

LC som bol aj ja zapojený do tohto procesu, avšak už ako spoluau-
tor riešenia. Spolu s Michalom Slobodníkom sme navrhli riešenie, 
ktoré okrem iného nahradilo parkovisko novou oddychovou zónou, 
namiesto áut lemuje ulicu obnovené historické stromoradie.

Aktivity združenia yoUNG FoLKS LC nie sú osamotené. V kni-
he Monitoring bariérovosti píše roman Vrábel o problémoch po-
hybu vozičkára po Lučenci. Vďaka ďalším podporným akciám vo 
verejnom priestore a spolupráci s mestom dnes vidíme desiatky 
zrekon štruovaných priechodov pre chodcov a úprav križovatiek,  
s dôrazom na univerzálne navrhovanie.

Kamenné KVety 
Záchrana tohto sochárskeho diela je precedensom v nakladaní  
s hmotným odkazom socializmu vo verejnom priestore. Dielo 
malo skončiť podobne ako väčšina z tohto obdobia – likvidáciou. 

Kamenné kvety v novom kontexte 
sa stali prirodzeným miestom stretnutí 
a srdcom sídliska Foto: Ondrej Kamenský

Kamenné kvety v pôvodnom kontexte na podujatí 
Socha piešťanských parkov 1970  Foto: archív autora

Kamenné kvety a ich technický stav 
na námestí – voda vo fontáne nešla už  

niekoľko rokov Foto: archív autora

Umelecké dielo umiestnené v Sieni významných osobností mesta
Autor diela a foto: Ivan Siláči
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Dlhodobou snahou sa ho podarilo zachrániť. Znovuosadené bolo 
v kontexte, ktoré mu priznáva úlohu dominanty v urbánnom 
prostredí. Karol Lacko vytvoril dielo prvýkrát pre podujatie „Socha 
piešťanských parkov“ v roku 1970. trvalú podobu dielu dal autor 
ako súčasti fontány na zrekonštruovanom Námestí republiky  
o pár rokov neskôr. od tejto rekonštrukcie do roku 2005 nebola na 
námestí preinvestovaná väčšia suma do starostlivosti o verejný 
priestor.

ZVLáŠtny proCes 
V roku 2005 prebehla obchodná verejná súťaž na riešenie celé-
ho námestia. Forma odpredaja námestí a voľných nezastavaných 
plôch bola v tom období častým príkladom zbavovania sa majetku 
miest na Slovensku. Súťaž bola napokon zrušená, jedným z podne-
tov prečo námestie nepredávať, bola petícia s niekoľkými tisícmi 
podpisov. Verejnosť jasne odmietla predaj námestia a čakala, ako 

zareaguje vtedajšie vedenie mesta. rozhodnutie samosprávy bolo 
prekvapivé. Myšlienku predať časť námestia a časť rekonštruovať  
z fondov eÚ môžeme dnes hodnotiť ako najzásadnejší prešľap  
v procese regenerácie námestia. tretina námestia bola predaná, 
znovu len obchodnou súťažou, a zvyšná časť sa začala rekonštruovať  
z prostriedkov eÚ.

časť naŠeJ identity
Nové vedenie mesta, ktoré zdedilo námestie v procese rekonštruk-
cie, hľadalo východiská zo situácie. Keď aktivisti z yoUNG FoLKS 
LC v roku 2012, po niekoľkých mesiacoch diskusií s vedením mes-
ta, zorganizovalo verejnú diskusiu o budúcnosti umeleckého diela, 
nebolo jasné, ako sa nový majiteľ pozemkov k ich využitiu postaví. 
Diskusiou sa niesol v zásade jednotný názor, že Kamenné kvety by 
mali byť zachované. Niekoľko poslancov a časť verejnosti spochyb-
ňovali opodstatnenosť záchrany tohto diela. V procese záchrany 
nastal zlom v roku 2014, keď investor rešpektoval podmienku 
mesta umelecké dielo zachrániť. Podmienka vznikla najmä vďaka 
dlhodobému záujmu aktivistov v tomto procese. ich úlohou bolo 

nájsť vhodnú lokalitu na znovuosadenie diela a tento proces nebol 
jednoduchý. Zohľadňoval sa pôvodný kontext, realizovateľnosť  
a názor verejnosti – odbornej i laickej. Plánované územie, do ktorého 
dielo vstúpilo, je chápané ako „zelené srdce“ najväčšieho sídliska  
v meste, verejný park. intervencia do verejného priestoru vo for-
me znovuosadenia diela ho nechce znehodnotiť. Chce mu dodať 
vyššiu spoločenskú hodnotu. Zároveň sa vzdáva pocta už zosnu-
lému autorovi súsošia. Dielo sa vrátilo do prostredia, pre ktoré ho 
autor prvýkrát vytvoril – prirodzené prepojenie zelene a sochy.

marKeting mesta
Jedným z dôležitých nástrojov podpory miestneho rozvoja je 
marketing. Keď v roku 2012 mesto Lučenec spracovávalo mar-
ketingovú stratégiu, tiež som sa zúčastnil na tomto procese 
ako konzultant. Marketing nemôžeme zužovať len na propagá-
ciu alebo komunikáciu. ide o celkový koncept tvorby produktu 
mesta ako takého. Podľa môjho názoru totiž chýbala takzvaná 
„strecha“ koncepcie. Za strechu môžeme považovať symbol ale-
bo nástroj, ktorý by stál nad koncepciou ako nositeľ základnej 
myšlienky.  Výsledkom celého procesu tak bol produkt s jasným 
rámcom mesta ako produktu – „Zaži/enjoy Lučenec“. Za ostatné 
roky sa mestu darí stratégiu napĺňať aj v oblastiach, ktoré zásad-
ným spôsobom ovplyvňujú verejné priestory. V oblasti vizuálnej 
kultúry prebehla v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu  
v rokoch 2015 a 2016 súťaž na riešenie vizuálnej identity mesta. 
Víťaz súťaže, miestne kreatívne štúdio Pinchof_ dalo mestu úplne 
novú tvár, za ktorú by sa nemusela hanbiť žiadna metropola, nie 
mesto s parametrami Lučenca. Za zmienku stojí fakt, že autori  
D. Koronczi a M. Szabóová pôsobia v meste ako aktivisti. orga-
nizujú kultúrne podujatia vo verejnom priestore, prevádzkovali 
nezávislú galériu, sú aktívnymi dobrovoľníkmi.

mesto aKo marKetingoVý prodUKt
V investičnej výstavbe, vo vzťahu k marketingovej stratégii sa mes-
tu podarilo niekoľko významných pamiatok. V obnovenej radnici 
majú svoj domov dnes informačné centrum, novozriadené mestské 
múzeum či reprezentatívne priestory. Zrekonštruovaná synagóga, 
za ktorú mesto získalo cenu „Kultúrna pamiatka roka 2015“ dnes 
slúži ako priestor pre koncerty, výstavy a iné podujatia. Pamät-
ník Memento, životné dielo výtvarníka Petra Kalmusa, bolo v roku 
2016 odhalené práve v nej. Sedemdesiattisíc kamienkov v štyroch 
sklenených tubusoch predstavuje židovské obete zo slovenského 
územia, zavraždené v koncentračných táboroch. Dlhodobo chát-
rajúci objekt domu smútku na miestnom cintoríne dnes slúži ako 
Sieň významných osobností. expozícia obsahuje okrem prehliadky 
osobností, pochovaných na miestnom cintoríne aj dobové predme-
ty. Umelecké dielo, ktorým bola dotvorená expozícia, v sebe nesie 
symbol spolupôsobenia osobností, ktoré sa pričinili o rozvoj nášho 
mesta. Všetky tieto obnovené pamiatky a program, ktorý ponúkajú, 
už naplno využívajú nový vizuálny a komunikačný štýl mesta a stali 
sa tak plnohodnotnými časťami stratégie. Mesto naďalej pripravuje  
ďalšie produkty, ktorými chce marketingovú stratégiu aj v spoluprá-
ci s tretím sektorom napĺňať.  n

Resume: From Initiatives to Planning Public Space - Ing. arch. Ivan Siláči Civic 
initiatives regarding public space have long intervened in shaping Lučenec. Starting 
with the popularization of events and discussions, over the years activists have come 
to cooperate with the city on an official basis. Monitoring is being done by organi-
zations that are co-creating drafting strategic documents, planning public space in 
broader discussion and developing communication strategies for the city. The city 
functions as a partner and covers many of their initiatives. This trend should continue 
and  develop further.

Implementácia dizajnmanuálu do komunikácie podujatí vo verejnom 
priestore s kontextom pamiatky obnovenej Synagógy Zdroj: Pinchof

smarT priestory
Ing. arch. Katarína Boháčová, PhD.

Ústav Urbanizmu a územného plánovania Fakulta architektúry StU

trendy v navrhovaní verejných priestorov udávajú smart riešenia.
interaktívne, energeticky sebestačné a on-line priestory 

sú budúcnosťou našich miest.

Ú
loha  verejného priestoru sa v 21. storočí neodvratne 
mení vplyvom rýchleho  technologického vývoja. inter-
net nám umožnil byť v jednom momente v práci a záro-
veň sedieť v kaviarni na nábreží. Dennodenná potreba byť 

on-line v prepojení s globálnym svetom formou sociálnych sietí 
facebooku, twiteru, neobmedzeného množstva aplikácií, vytvára  
možnosť  tráviť čas vo virtuálnom verejnom priestore, kde nachá-
dzame divadlá, kiná, školy, banky, všetko to, za čím sme museli  
v minulosti chodiť do fyzického priestoru.  Verejné priestory, ktoré  
nie sú v blízkosti WiFi pripojenia, sa stávajú strateným miestom 
na pomyslenej mape mesta. Súčasným fenoménom verejných 
priestorov sú ľudia sediaci oproti sebe na námestí, v parku alebo 
na ulici,  komunikujúci paradoxne nie medzi sebou, ale s komunitou 
na sociálnej sieti cez smartfón.

Potreba prepojenia oboch sfér verejného priestoru  je výzvou pre  
architektov, urbanistov, dizajnérov. trendy vo verejných priesto-
roch reagujú na vývoj v technológiách. 

Pred časom sme si nevedeli predstaviť lietajúce auto, dnes už 
vieme, že autorom riešenia je slovenský vynálezca Štefan Klein. 
Predstavme si, že by doprava vstúpila do novej revolučnej etapy. 
Aké by bolo nazeranie na verejný priestor,  pokiaľ by automobilová 
doprava lietala nad našimi hlavami? 

Solárna energia sa pred desaťročím javila pre bežných užíva-
teľov ako nedostupná forma, dnes predstavila firma tesla solárnu 
strešnú krytinu, Francúzi experimentujú so solárnymi cestami.  Spo-
ločným menovateľom všetkých týchto inovácií sú Smart riešenia.

Čo definuje, aby mohli byť verejné priestory označované 
„Smart“ označením?  V tejto oblasti sa stretávame s používaním 
pojmu  „Smart“ v rovinách procesu, stratégie a designu. Z hľadiska 
procesu a stratégie sú to hlavne témy mobility, vodozádržné 
opatrenia reagujúce na klimatické zmeny, integrácia inteligent-
ných sietí. Smart riešenia z pohľadu designu sú prepojením  
digitálnej technológie a interaktivity zabalené do užívateľsky 
priateľského designu. Mení sa význam mestského mobiliáru,  
okrem klasických foriem pribúdajú nové prvky ako solárne nabí-
jacie stanice, solárne lavičky, interaktívne informačné systémy, 
plochy na digitálne projekcie.

interaKtíVne proJeKCie
Prelomový projekt, ktorý upozornil na  potenciál digitálnej tech-
nológie, sa skrýval vo využívaní interaktívnych projekcií vo 
verejnom priestore. inštalácia Jamesa Plensa pozostávajúca 
z veľkoformátových „pixelových tvárí“ inštalovaných na hrano-
loch Crown fontány v Millenium parku Chicago sa stala dôležitým 

Smartfóny vo Vatikáne
počas konkláve v roku 2013

Zdroj: http://www.businessinsider.com

➜

➜



36 URBanita

téma verejné priestory

37URBanita

atraktorom parku. Digitálne premietanie na fasády budov prinieslo 
ďalší rozmer oživenia a interaktivity do verejných priestorov.

soLárne Cesty
Progresívne zareagovalo Francúzsko na celosvetovú diskusiu  
o klimatických zmenách myšlienkou nahradenia klasických do-
pravných koridorov solárnymi  cestami. Pilotným projektom sa 
stalo overenie technológie  v menšom rozsahu na vybranom úseku 
cyklistických ciest. Povrch  existujúcich ciest bol pokrytý panelmi 
zloženými z polykryštalického silikónu. Preukázalo sa, že kilomet-
rový úsek solárnych panelov dokáže vytvoriť elektrinu pre 5 000 
obyvateľov. Ukazuje sa, že „sebestačná infraštruktúra“ nezávis-
lá od energií z verejných mestských rozvodov je priamo spojená  
s budúcnosťou verejných priestorov.

Pokračovaním myšlienky založenej na sebestačnej infraštruktúre 
je podnetná realizácia od Daana roosegaardena.  Bola inšpirovaná 
významným výtvarným dielom Vincenta van Gogha „Starry night“. 
Autor navrhol cyklotrasu cez krajinu, ktorá v noci svieti. Povrch ces-
ty je zložený z tisícoviek kameňov, ktorých súčasťou sú solárne na-
bíjajúce sa led svetlá. Aplikácia samosvietiacich cyklotrás by mohla 
pomôcť  eliminovať potrebu verejného osvetlenia.

soLárne poVrCHy
Povrchové úpravy založené na princípe solárnych článkov sa osvedčili 
aj na príklade revitalizácie nábrežia v Zadare. Chorvátsky architekt 
Nikola Baics navrhol interaktívne námestie s názvom „Saudao ao 
Sol“ v preklade pozdrav slnku. Kruhová plocha s priemerom 22 m sa 
skladá  z tristo trojvrstvových sklenených platní, ktoré obsahujú 
solárne články pohlcujúce slnko počas dňa. Farebná svetelná hra 
interaktívne reaguje na rytmus vĺn a zvuky mora.

naBíJaCie staniCe
Francúzsky designer Mathieu Lehanneru navrhol v Paríži WiFi sta-
nicu, kde si môžu ľudia sadnúť a nabiť notebook, alebo smartfón.  
Návrh s názvom „Digital Break“ vyhral súťaž na nový mestský mobi-
liár, ktorý je napojený na podzemnú optickú sieť. Súčasťou designu 
betónových otočných stoličiek sú  aj podporné výsuvné  stolíky na 
notebook. Stanica má v sebe zabudovanú aj veľkú informačnú ob-
razovku určenú pre tých, ktorí nemajú pri sebe smartfóny. Podobnú 
víziu predstavilo At&t, keď umiestnilo 15 nových  dobíjacích WiFi  
staníc   do parkov a na  nábrežia v New yorku, ktoré fungujú ako 
turistické  hotspoty. Solárne nabíjacie stanice odolné voči poveter-
nostným  vplyvom využívajú tri monokryštalické panely, ktoré absor-
bujú svetelnú energiu a tá sa ukladá do interných batérií. telefóny  
a tablety je možné nabíjať aj počas zamračených dní.

smart BiLBordy
Neutíchajúca kritika  týkajúca sa vizuálneho smogu,  ktorý zaplavil 
naše verejné priestory,  nemusí nutne znamenať, že reklamné bilbordy 
majú úplne vymiznúť z verejného priestoru. Za pozornosť stojí nápad 
agentúry ogilvy & Matter France, ktorá spolu s iBM vytvorila kampaň  
na podporu smart návrhov  obytných štvrtí. Lavička, prístrešok, rampa 
navrhnuté nielen pre to, aby boli pekné, ale hlavne aj užitočné. Prepo-
jenie komerčnej mestskej inzercie s tzv. guerilla prístupom k verejným 
priestorom  je dobrou alternatívou.

smart proCes
Smart projekt z hľadiska procesu a stratégie sa podarilo zrealizovať  
v priebehu minulého roku v susednom rakúsku. Viedeň potvrdila svoju 
vedúcu pozíciu najlepšieho miesta na život už druhý rok za sebou, ako 
uvádza agentúra Mercer. Podnetným projektom  mapujúcim premenu 

významného obchodného bulváru je príbeh Mariahilfer Strasse vo 
Viedni. obchodná ulica prepája v úseku 1,6 km historické centrum  
so železničnou stanicou. 

Pôvodná tvár ulice v 19. storočí mala charakter pešej zóny s tra-
sovaním električky. Posledné roky sa ulica premenila na dopravný 
koridor, ktorým prechádzalo viac ako 12 000 áut denne. Zaťaženie 
individuálnou automobilovou dopravou plne podporovalo tranzitný 
charakter priestoru, čo malo za následok postupné vytlačenie ľudí  
z ulice. S reguláciou dopravy majú svoje skúsenosti hlavne severské 
krajiny ako Dánsko, Holandsko a Nórsko. Poznáme však aj  viaceré 
pozitívne príklady z Belgicka, Švajčiarska alebo Francúzska. Hlavným 
cieľom sa stala premena obchodnej triedy na priestor, kde majú pri-
oritu chodci a cyklisti.

 radikálny zásah do prevádzky ulice vytváral viaceré obmedzenia 
pre vlastníkov nehnuteľností a obchodníkov. Majitelia kamenných 
obchodov argumentovali obavou zo zníženia ziskov z dôvodu straty 
parkovania priamo na ulici.

Celý proces sprevádzala veľká informačná kampaň, ktorá vy-
svetľovala víziu premeny Mariahilfer Strasse, ale aj napriek tomu 
sa nepodarilo presvedčiť väčšinu  Viedenčanov o kvalite  navrho-
vanej premeny. Prebiehali viaceré informačné stretnutia s archi-
tektmi, ktorí pravidelne prezentovali a vysvetľovali projekt. Základ-
ným úspechom premeny bolo, že mesto si uvedomovalo potrebu 
komunikácie celkovej vízie projektu, intenzívnej marketingovej 
kampane a participácie obyvateľov v procese projektu. Jedným zo 
strategických momentov  bolo vytvorenie prototypov mobiliáru 1:1 
umiestneného priamo na obchodnej ulici. Sedenie bolo vyrobené zo 
žuly z miestneho lomu. Participácia ľudí bola dotiahnutá až do takej 
miery, že  mesto vyhlásilo referendum o budúcej obchodnej pešej 
zóne. Výsledok nebol jednoznačný, ako sa čakalo. Skončil s tesnou 
podporou 53 %  ľudí hlasujúcich za novú podobu miesta. Nástroj,  
s ktorým pristúpili k premene, bola regulácia individuálnej automobi-
lovej dopravy, v rámci ktorej sa znížila rýchlosť na 20km/h. V niekto-
rých častiach je automobilová doprava úplne vylúčená.

ZdieĽané priestory
Mariahilfer Strasse bola rozdelená do troch častí, centrál-
na časť medzi Andreasgasse a Kirchengasse  sa zmenila 
na pešiu zónu, dve vonkajšie časti fungujú na koncept 
tzv. „share spaces“, v ktorom jeden priestor využívajú 
chodci a hromadná doprava. Celková premena ulice  sa 
dotkla 43 000 m2 s celkovými nákladmi 12 000 000 eUr. 
Autorom návrhu z architektonickej kancelárie Bureau B+B 
sa odstránením obrubníkov a vyrovnaním terénu podarilo 
vytvoriť ucelený priestor, podtrhnutý materiálovým rie-

šením, ktorý prinavrátil ulici znovu pozitívnu atmosféru. Súčasťou 
riešenia bol aj nový koncept regulácie exteriérových terás, ktorý 
bol zadefinovaný tak, aby korešpondoval s celkovým designom ve-
rejného priestoru. Výsledkom premeny je zväčšenie priestoru pre-
važne pre peších a cyklistov, zvýšenie návštevnosti ulice, zníženie 
hlučnosti a znečistenie ovzdušia. Úspešnú premenu ulice následne 
potvrdili aj obchodníci, ktorí od začiatku inciatívu spochybňovali. 
Vyčlenením dopravy začalo ulicu denne využívať 25 000 – 70 000 
ľudí. Kamenným obchodom tak stúpli zisky z predaja. n

Resume: Smart Spaces - Ing. arch. Katarína Boháčová, PhD. Trends in public spaces 
are pointing toward smart processes, strategies and technologies subsequently applied 
to design. New demands are appearing at public spaces such as interactivity, energy self-
sufficiency and smart grids. Scenes at public spaces are complemented by new features 
such as interactive surface finishes, charging stations for smartphones and street furniture 
with integrated solar panels. An example for Slovakia‘s cities is the revitalization of Vienna’s 
Mariahilfer Strasse shopping corridor into a pedestrian zone.

Zdroje:
www.amusingplanet.com, 
www.creative-
guerrillamarketing.com, 
www.bplusb.nl

Prototyp mobiliáru Mariahilfer Strasse

Premena
Mariahilfer Strasse, 
Viedeň, na pešiu zónu

IBM smart bilbordy

 Crown fontána 
Millenium park, 

Chicago 
Zdroj: www.

jaumeplensa.com

Marketingová
kampaň
na referendum  
o projekte Mariahilfer 
Strasse, Viedeň

Saudao ao Sol, Zadar
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i 
nformácie boli vždy cenným artiklom. Môžu byť pozitívne, negatívne, 
banálne či závažné, pravdivé, ale aj dezinformačné. Slovo informácia 
reprezentuje správu, údaj, poučenie, hodnotu, význam, poznatok, signál, 
inštrukciu, komunikáciu, dáta. Vzniká ľudskou interpretáciou správy, 

alebo ju spracovávajú algoritmy, môže byť uložená v súbore. V minulosti 
bol hlavným médiom jej šírenia papier, dnes nás terabajty informácií míňajú 
v neviditeľnom virtuálnom priestore. Žijeme v takzvanom informačnom 
veku, kde je často skloňovaný výraz informatizácia spoločnosti. triedenie, 
spracovanie a správne vyhodnocovanie dostupných informácií sa stávajú 
základnou remeselnou zručnosťou človeka 21. storočia.

Prima facie sa čitateľovi môže zdať, že drží v ruke časopis z prostredia 
počítačových technológií. Spektrum publikovaných príspevkov však 
potvrdí, že základným fundamentom konceptu Smart Cities sú práve 
informácie/dáta. tento termín, ktorý premosťuje azda všetky doterajšie 
koncepty, ktoré sa v urbanizme aspoň do určitej miery usadili, symbolizuje 
etalón súčasného udržateľného fungovania mestského organizmu 
v symbióze so životným prostredím. takéto mesto je ekologické, 
energeticky hospodárne, komunikuje s obyvateľom naprieč všetkými 
sférami, ako je samospráva, doprava, celá mestská infraštruktúra.  
Je to len ideál či fikcia? V našom prostredí sme len na začiatku, pričom 
chybám sa nám pomáhajú vyhýbať úspešné príklady zo zahraničia. 

Na druhej strane tohto „edenu“ však striehnu otázky, ako je 
kybernetická bezpečnosť, kontrola digitálnych práv či data demokracia. 
Kde je hranica medzi súkromnými a verejne dostupnými informáciami? 
Máme nad tým celým kontrolu? V dobe smartfónov sme neustále pripojení 
na WWW, post-ujeme na sociálne siete, googl-ime, mail-ujeme. Na jednej 
strane vyžadujeme bezpečnosť pod kontrolou Veľkého brata, na strane 
druhej si chránime (aspoň si to myslíme) naše súkromie. 

táto dichotómia v nás tu zrejme bude odteraz neustále prítomná. 
Základom je uvážlivé obojsmerné narábanie s informáciami. Len 
pripomeňme, že anglickým slovom roka 2016 sa podľa britskej spoločnosti 
oxford Dictionaries stalo prídavné meno „post-truth“ (postpravdový). 
Vzťahuje sa alebo poukazuje na okolnosti, za ktorých majú objektívne fakty 
menší vplyv na formovanie verejnej mienky než podnety zamerané na city 
a osobné názory. Azda raz zažijeme, keď slovom roka bude „Smart City“. 
Prajem príjemné a poučné čítanie. 

editoriáL

Ing. arch. Ján Legény, PhD.
architekt, vedeckovýskumný pracovník, FA StU
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u
držateľná architektúra je základom prosperujúcej kul-
túrnej spoločnosti, obkolesuje nás v každodennom ži-
vote. Môže byť podnetom na zmenu správania a doká-
že zároveň redukovať vplyv ľudskej činnosti na životné 

prostredie. V tejto oblasti sme prijali prísnejšie normy, hodnotíme 
energetickú hospodárnosť budov. Developeri sa začínajú zaujímať 
o certifikačné systémy, najmä o LeeD, BreeAM, čiastočne aj ako 
o marketingový nástroj dnes podporujúci predaj nehnuteľností.  
K udržateľnej mestskej architektúre zákonite patrí udržateľná ur-
bánna mobilita. V jej individuálnej rovine bol za posledné roky zno-
vuobjavený elektromobil. elektrickou energiou poháňané vozidlá 
symbolizujú novodobú formu dopravy a reprezentujú možné vý-
chodiská v celosvetovom úsilí o znižovanie priamych i nepriamych 
emisií do ovzdušia. V mestskom prostredí dosahuje vďaka reku-
perácii (spätnom získavaní energie pri brzdení) vysokú efektív-
nosť prevádzky a minimalizuje negatívne vplyvy dopravy na okolie 
ako hluk, zápach, znečisťovanie ovzdušia. Synergické prepojenie 
elektromobilu s prevádzkou domácnosti ako realistický koncept 
energetickej kooperácie medzi architektúrou a mobilitou prináša 
komplexnejší prístup k holistickým otázkam udržateľnosti. 

 
energetiCKá KooperáCia
Jedným z možných prístupov k zvyšovaniu energetickej efek-
tívnosti v sektoroch stavebníctva a dopravy je synergické 
využívanie energie. energetická kooperácia je  jednoducho vy-
svetlené vzájomné presúvanie energie v závislosti od potreby. 

týmto spôsobom je možné minimalizovať straty napr. z rozsahu 
(vedením), či pri zatiaľ nedostatočnej účinnosti technológií jej 
uskladňovania vo väčšom množstve. V našom prípade pôjde  
o presuny energie medzi architektúrou a mobilitou, čo umožňuje 
optimalizovať energetické toky v reálnom čase, znižovať nápor na 
energetickú sieť a zvyšovať využiteľnosť a energetickú stabilitu 
obnoviteľných zdrojov. tento koncept rozširuje už dnes známe 
príklady energetickej kooperácie medzi budovami, či medzi ce-
lými skupinami budov, urbánnymi štruktúrami (mestskými blok-
mi, zónami). Spomeňme len niektoré, ako Aspern - Die Seestadt 
Wiens, energy City Graz-reininghaus, Stad van de Zon. takto 
energeticky kooperujúce mestské štvrte predstavujú jednu  
z možných odpovedí na udržateľné fungovanie mesta pri za-
chovaní jeho kultúrnej identity formovanej najmä historickými 
jadrami a vnútorným mestom. Nové alebo obnovené časti miest  
s vyšším potenciálom získavania  energie z obnoviteľných zdrojov 
môžu z vlastných prebytkov dotovať energeticky menej produk-
tívne alebo staršie (pamiatkovo chránené) historické zóny. 

data manaŽment
Zavádzanie inteligentných sietí (smart infrastructure) je viaza-
né na ich udržateľné spravovanie. Ako požaduje memorandum 
Städtische energien – Zukunftsaufgaben der Städtea), záso-
bovanie vodou a odvodnenie, zásobovanie energiou a teplom, 
doprava a mobilita sa postupne musia stať decentralizovane 
spravovanými, ale zároveň prepojenými systémami. Umožnia 

koNCepT eNergeTiCkej 
kooperáCie

BUdoVa – moBiLita
Ing. arch. Ján Legény, PhD., Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD.  

Fakulta architektúry, Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry StU

svet má ambíciu nastúpiť na cestu nízkouhlíkového hospodárstva. parížska dohoda  
z roku 2015, ktorou sa štáty osn zaviazali obmedziť globálne otepľovanie pod hranicu  

2 °C, vstúpila do platnosti 4. novembra 2016. Znamená to, že sú potrebné konkrétne 
kroky na znižovanie emisií Co2 založené na troch pilieroch – efektívnejšie využívanie 

energie, produkovanie nízkouhlíkovej elektriny a čistá energia (elektrifikácia) v sektore 
dopravy, výstavby a priemyslu. Ciele tohto nízkouhlíkového hospodárstva nie je možné 

dosiahnuť bez intenzívneho prepojenia výskumných inštitúcií s podnikateľským 
sektorom (priemyslom). nepôjde to ani bez štátnej podpory spoločného výskumu  

či implementácie produktov znižujúcich environmentálnu záťaž a efektívne využívajúcich 
obnoviteľné energetické zdroje a bez inteligentného riadenia energie. preferencie 

 či požiadavky užívateľa vstupujú do kolobehu tiež s nemalým vplyvom. 

Hľadanie špecifickej estetickej paradigmy pri koncepte Vehicle to Home. Návrh rodinného domu pre koncept 
energetickej kooperácie medzi architektúrou a mobilitou. Foto: J. Legény, TRESarchitects➜
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tak efektívnejšie či dokonca viacnásobné využívanie získanej 
energie a sú záväznejšími aj pre obyvateľov. Prebytky energie 
jedného užívateľa sa v takejto sieti (inak aj smart grid) stáva-
jú energetickými zdrojmi pre iného. Konceptuálne plánovanie 
miest musí zahŕňať okrem sociálnych a ekonomických aspek-
tov predovšetkým energetické a klimatické hľadiská, musí 
definovať potenciály efektívnosti a podporovať produkciu 
energie priamo v mestských štruktúrach a hľadať možnosti jej 
ukladania. Vraciame sa ku klasickému modernistickému Le Cor-
busierovmu poňatiu domu? Spomeňme si na jeho výrok: „Dom je 
stroj na bývanie.” Jeho apel na dokonalú funkcionalitu je dnes 
primárnym fundamentom pre posun k udržateľnosti, energetic-
kej bezpečnosti a tvorbe izolovaných energetických ostrovov. 
Je prepletený množstvom senzorov, meračov, inteligentných 
spotrebičov. tento stroj na bývanie však nesmie vládnuť nad 
užívateľom. Má ho motivovať na energetické úspory, no musí 
byť aj tolerantný k jeho prípadným chybám.

 soLárne teCHnoLÓgie aKo ZáKLad ostroVnéHo 
systémU
Prevádzka konceptu vychádza z využívania slnečného žiarenia 
dopadajúceho na fotovoltické a fototermické panely inštalované 
v strešnej rovine objektu. ostrovný systém (off-grid) je auto-
nómne prostredie bez potreby pripojenia na existujúcu energe-
tickú infraštruktúru. V našom priestore sa ostrovné fotovoltické 
systémy využívajú predovšetkým v oblastiach, kde nie je možné 
pripojenie na rozvodnú sieť (rodinné domy bez prípojky, chaty, 
horské ubytovne, lode a pod.). tento systém sa najčastejšie 
prepája s akumuláciou elektrickej energie do batérií, a to hlavne  
v situáciách, kde je potrebné dodávať elektrickú energiu aj mimo/
pri nedostatku slnečného svitu (noc, zimné obdobie, nepriaznivé 
počasie). tieto solárne akumulačné batérie s pomalým nabíjaním 
a vybíjaním sa následne dobíjajú z fotovoltických modulov cez 
regulátor nabíjania. Disponujú dostatočne veľkou kapacitou skla-
dovať elektrickú energiu vyrobenú cez deň a využívať ju počas 
noci, ako aj v období nepriaznivého počasia. Pri príprave teplej 
úžitkovej vody sa v týchto prípadoch často využívajú solárne 
termické kolektory.

Pre efektívne fungujúce aktívne solárne systémy (technolo-
gická zložka domu) je nutným základom kvalitný pasívny ener-
getický koncept budovy. Do celkovej energetickej bilancie vstu-
pujú aspekty ako pasívne solárne zisky (vyhrievanie obytných 
miestností priamym slnečným žiarením) najmä v období zimy, 
redukcia prehrievania objektu počas leta (redukovanie prísunu 
nežiaduceho tepla  tienením presklených plôch či objemovým  
a stavebným riešením). Logicky, cieľom ostrovného systému  
(a nie len jeho) by malo byť minimalizovanie energetických ná-
rokov a maximalizovanie potenciálu výroby energie. Budovy spĺ-
ňajúce uvedené kritériá sa radia do kategórie pasívnych, ultra 
nízkoenergetických či energeticky plusových stavieb.

sKLadoVanie eLeKtriCKeJ energie
V rámci konceptu energetického prepojenia vozidla a budovy 
„Vehicle to Home“ – V2H je z hľadiska prevádzky domácnosti 
rozhodujúcim faktorom jej elektrická spotreba. Podľa štatis-
tík eUroStAt-u priemerná ročná spotreba elektrickej energie  
v rezidenčnom sektore (v rámci eU28, za rok 2014) predstavuje  
1 549 kWh per capita, čo pri prepočte na štvorčlennú domácnosť 
znamená asi 6 200 kWh ročne.b),c)  V prepočte na deň, ako roz-
hodujúcu jednotku na dobitie akumulátorov, to znamená takmer 
17 kWh. Uvedená hodnota je pomerne vysoká, pretože vychá-

dza z údajov štatisticky zahŕňajúcich aj spotrebu elektriny na 
vykurovanie. Na základe štúdií je možné ju výrazne znížiť využitím 
energeticky úsporných spotrebičov a používateľským správa-
ním. Napríklad na zabezpečenie prevádzky štvorčlennej domác-
nosti je v prípade projektu Das energie Autarke Haus, Freiberg, 
Nemecko, potrebných iba 1 300 kWh ročne, teda necelých 3,6 
kWh denne. Podobnú hodnotu potvrdzuje aj ďalej uvedený príklad  
z Amsterdamu. optimalizácia energetickej spotreby je veľmi 
dôležitým nutným krokom k zreálneniu konceptov energetickej 
kooperácie medzi architektúrou a mobilitou. Z ekonomického 
hľadiska predstavujú náklady na výrobu akumulátorov nezane-
dbateľných približne 250 €/kWh. d)  Kapacita batérie potrebná 
na zásobovanie domácnosti je pritom výrazne nižšia, než kapa-

cita akumulátorov v elektromobiloch (tesla Model S sa predáva  
s batériami v rozmedzí 60 – 100 kWh). Ak by sme odčerpali  
z akumulátora elektromobilu energiu potrebnú na jednodňový 
chod úspornej domácnosti, znížili by sme dojazd elektromobilu 
(v prípade menej úspornej tesly) iba o zhruba 17 km. Predstavuje 
teda iba zlomok z kapacity elektromobilu. Na pokrytie potrieb do-
mácnosti vyvinula spoločnosť tesla dizajnovo atraktívny akumu-
látor tesla Powerwall, ktorého základný modul ponúka kapacitu 
14 kWh. Zaujímavou myšlienkou je v tejto súvislosti možnosť 
opakovaného využívania akumulátorov elektromobilov po skon-
čení ich štandardnej životnosti. i keď na poháňanie elektrovo-
zidla ich kapacita nepostačuje, na zásobovanie domácnosti stále 
dokážu naplno poslúžiť. 

Ďalší krok k zvyšovaniu efektívnosti využitím konceptu syner-
gického prepojenia architektúry a elektromobility môže predsta-
vovať agregácia viacerých domácností v kombinácii so zdieľaný-
mi elektromobilmi. V prípade viacerých prepojených jednotiek sa  
v dôsledku distribúcie odberu medzi viacerých užívateľov znižuje 
potrebná kapacita akumulátora. Podobné riešenie v mierke mest-
skej štvrte je víziou energetickej kooperácie v typickom koncepte 
smart city. 

príKLad Zo ZaHraničia 
Možnosti inteligentného energetického manažmentu demonštru-
je projekt Amsterdam V2G - Vehicle to Grid (koncept energetic-
kého prepojenia vozidla a siete), ktorý v praxi počas dvoch rokov 
sledoval a vyhodnocoval dáta energetického prepojenia doprav-
ného prostriedku s domácnosťou. V prostredí Amsterdamu po-
chopiteľne ide o synergickú kombináciu domácnosti (hausbótu)  
a člnu s elektrickým pohonom. Fotovoltické panely integrované 
do strechy príbytku získavajú energiu z lokálnych obnoviteľných 
zdrojov a zabezpečujú chod elektrospotrebičov v domácnosti. 
elektročln, slúžiaci na individuálnu mestskú mobilitu obyvateľov, 
je nabíjaný prebytkami z fotovoltiky a jeho 10 kWh batéria súčas-
ne slúži ako zásobník energie pre domácnosť. Systém interaguje 
s verejnou energetickou sieťou a na základe lokálnych prebytkov 
alebo nedostatkov predáva, resp. kupuje elektrinu. 

Na základe porovnania nameraných dát z rokov 2014 – 2016 
projekt Amsterdam V2G dokumentuje prínos tohto konceptu. 
Vďaka zapojeniu V2G sa znížila potrebná interakcia domácnosti  
s verejnou sieťou až o 45 % a jej energetická autonómnosť stúpla 
z 34 % na 65 %. Z hľadiska energetickej siete to znamená odľah-
čenie počas odberových špičiek v ranných a najmä vo večerných 
hodinách. V mierke mestskej štvrte by tak princíp Vehicle to Grid 
mohol výrazne prispieť k znižovaniu jej preťaženosti.

 Na doplnenie spomeňme aj modelový príklad z Berlína pod 
názvom effizienzhaus Plus, Smart House of the Future od au-
tomobilky Nissan, či práve sa dokončujúci mega projekt Apple 
Campus v Cupertine. 

moBiLné ZásoBárne energie
Prepojenie „Zero emission home“ + „Zero emission car“ (auto  
a dom bez emisií) neponúka len možnosti pre aktuálny apliko-
vaný výskum a vývoj. Ako modelové riešenie etického prístupu  
k ochrane prostredia v spojení s udržateľným biznis modelom je 
krokom k implementácii princípov komplexnej udržateľnosti širšie-
ho významu. technológia Vehicle to Grid umožňuje elektromobily 
integrovať do elektrickej siete a zabezpečiť zlepšenie využívania 
obnoviteľných zdrojov energie, napríklad zo solárnych a veterných 
elektrární, ktoré patria k menej stabilným zdrojom s premenlivým 
výkonom. Majitelia elektromobilov prostredníctvom svojich vozi-

diel môžu tvoriť mobilné zásobárne energie. Koncept môže odštar-
tovať začiatok novej éry energetického manažmentu a zásadný 
obrat pri vlastnení elektromobilov. Pripojením elektrických vozi-
diel do verejnej siete môžu ich majitelia presúvať uloženú energiu 
z batérií vozidiel spätne do inteligentnej energetickej siete (smart 
grid) na základe aktuálnej potreby.

obojsmerné prepojenie elektrovozidiel s energetickou sieťou 
však zatiaľ nie je ekonomicky dostatočne výhodné. V súvislosti  
s degradáciou akumulátora sa odhaduje, že cena za kWh pre-
sunutú zo siete do elektromobilu a späť do siete je v porovnaní  
s bežnou cenou na energetickom trhu vyše dvojnásobná. Kľúčom 
k redukcii nákladov je zväčšenie mierky. Pokiaľ bude počet elek-
tromobilov zapojených do siete dostatočne veľký, zníži sa záťaž 
batérií. Pilotných projektov väčšieho rozsahu sa zrejme dočkáme 
do roku 2020. e)

Súboj elektrických vozidiel s vozidlami poháňanými fosílnymi 
palivami, ktoré  dominujú na trhu, je nerovný. Viaceré krajiny stra-
tegicky podporujú elektromobilitu s cieľom dosiahnuť celosvetovo 
20 miliónov elektrických vozidiel v roku 2020. Zatiaľ je však podiel 
elektromobility na trhu s novými vozidlami iba zhruba 1 %. Zaují-
mavé je, že v roku 2015 bolo celosvetovo v prevádzke približne  
173 000 elektrobusov, takmer všetky v Číne. V ostatných kraji-
nách to boli iba desiatky autobusov. f)  

Zapojenie problematiky elektromobility do energetických 
kontextov sídla považujeme za prínosné  tak z hľadiska znižo-
vania emisií Co2 v urbanizovanom priestore, ako aj vo vzťahu  
k skvalitňovaniu dopravnej obsluhy mesta. V menej dynamickom 
priestore Slovenskej republiky je nevýhoda mierne oneskorenej 
reakcie trhu zároveň výhodou, pretože (pokiaľ sa využije), umož-
ňuje kvalitnejšiu prípravu pred zavedením konkrétnych opatrení. 
No niekde a niekedy je potrebné začať.  n

Minimalizovanie výkyvov spotreby energie pri koncepte energetickej 
kooperácie medzi objektom a elektromobilom v priebehu dňa a odľahčenie 
siete počas večernej odbernej špičky. Autori podľa: http://resourcefully.nl/
wp-content/uploads/2014/06/ Twopager-AV2G.pdf

Tesla Powerwall - 14 kWh batéria určená pre koncept energetickej 
kooperácie medzi objektom a automobilom. Inštalovaná na stene v garáži.
Zdroj: http://insideevs.com/6-month-review-one-first-tesla-energy-
powerwall-installs/

Resume: Concept of energy cooperation in a building: mobility – Ing. arch. 
Ján Legény, PhD., Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD. The article discusses the 
concept of energy interconnection of the architecture (of building) with electric 
cars. This principle of creating energy island systems stresses reduction in the to-
tal consumption of energy generated primarily from renewable sources. The result 
should mitigate the impact of human activity on the environment and ultimately 
contribute toward improving quality of life for residents. There are two concepts: 
“Vehicle to Home” (former) and “Vehicle to Grid” (i.e. a smart energy grid). Examples 
from outside Slovakia illustrate current trends in energy-saving construction and the 
basic energy storage principles, energy flows and designing single-family homes 
with integrated photovoltaics.
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z
obrazovanie a prezentácia priestoru majú priamy vplyv  
na naše priestorové vnímanie, jeho čitateľnosť, pocho-
penie súvislostí či následnú prácu s ním spojenú.  
Z historického hľadiska boli mapy miest alebo ich častí 

vytvárané s cieľom uľahčiť pohyb v mestskom priestore, pričom 
zobrazovanie objektov a ulíc bolo zo začiatku značne zjednodušo-
vané, z čoho následne vyplývala aj ich nepresnosť. ich spracová-
vanie, prenos do 2D zobrazenia (mapy) bolo často veľmi kompli-

kované. Manuálne zameriavanie plôch bol proces niekoľkých fáz. 
Fáza exteriérová reprezentovala priame meranie v teréne a fáza 
interiérová bola zodpovedná za prenos siete súradníc na papier. Ná-
stupom informačných technológií sa proces mapovania priestoru 
radikálne mení – proces sa zrýchľuje, spresňuje. rovnako rýchly je 
aj spätný prenos dát, flexibilita v tvorbe zmeny, doplnenia či spra-
covania alternatívnych riešení. Návrh priestorového usporiadania 
sa tak dostal na vyššiu úroveň zobrazovania a modelovania ob-

smart Cities 
a gis TeChNolÓgie
Ing. Martin Kuruc, PhD., Ústav manažmentu, Slovenská technická univerzita v Bratislave (StU)

s vývojom ľudskej spoločnosti sa vyvíjajú aj informačné technológie, ktoré majú 
markantný dosah na náš každodenný život. Využívajú sa okrem iného aj na prácu  

s informáciami o mestách, pri analytickej činnosti, či v rámci rozhodovacieho procesu 
v oblasti plánovania rozvoja územia. geografické informačné systémy (geographic 

information systems), skrátene gis systémy, ako jeden z dnes už nenahraditeľných 
nástrojov na prácu s veľkým objemom dát (o meste) sa využívajú napríklad pri tvorbe 

solárneho katastra miest, monitoringu zelene, dopravy, energetickej kooperácii medzi 
mestskými štvrťami a jej optimalizácii, analýze hlukovej záťaže a pod. ich možnosti 

sa uplatňujú v dvojrozmernom alebo trojrozmernom priestore v závislosti od zadania. 
stávajú sa tak základným nástrojom pri kreovaní konceptu smart Cities.

Mapa sumerského 
mesta Nippur je často 

považovaná za prvú mapu 
mesta (asi 1 500 p.n.l.)

Zdroj: http://bookaddicts.
org/book-reviews/crafting/

map-exploring-the-
world/#jp-carousel-731

jektov, ako aj okolitého terénu. Počítačové technológie umožňujú 
komplexnejšie, zrozumiteľnejšie trojdimenzionálne zobrazovanie. 
Práve 3D zobrazovanie vďaka novodobým procesom pomáha aj 
samosprávam miest a obcí byť „smart“. 

gis systémy
V roku 1963 po prvýkrát zaviedol pojem geografické informačné 
systémy (GiS) Kanaďan r. F. tomlinsen. Nazval tak novú generáciu 
technológií, ktorá využíva údaje a podáva informácie o teréne po-
mocou výpočtovej techniky. Geografický informačný systém, ako 
ho charakterizuje geograf Michael Frank Goodchild, je systém pre 
vstup, ukladanie, manipuláciu (upravovanie) a poskytovanie geo-
grafických informácií, ktoré sú priestorovo viazané k Zemi. Pritom 
zdôrazňuje, že GiS obsahuje štyri kľúčové komponenty, ktorými 
sú hardvér, softvér, údaje a človek (obsluhujúci personál).1 GiS 
je predovšetkým nástroj, ktorý umožňuje používateľom vytvárať 
interaktívne požiadavky, vyhodnocovať priestorové informácie, 
upravovať dáta a prezentovať výsledky všetkých týchto činností. 
Je produktom výskumu geoinformatiky – mladej vednej disciplíny 
na rozhraní mnohých vied, najmä geografie, kartografie, informa-
tiky a diaľkového prieskumu Zeme (DPZ). Jeden z prvých jednot-
ných systémov merania polohy na svete bol vytvorený v roku 
1950 na vojenské účely, s cieľom presného zacielenia medzi-
kontinentálnych balistických rakiet. Vzniká tak počiatočný vývoj 
GPS navigácie (Global Positioning System). odhaduje sa, že až  
80 % všetkých informácií, s ktorými sa ľudia stretnú, má polohový 
aspekt (polohové súradnice), a teda sú spracovateľné GiS-om. 
Príkladom súradnicového systému používaného na Slovensku 
je S-JtSK. technológia geografických informačných systémov 
môže byť použitá na vedecké účely, v pôdohospodárstve, pri 
ochrane životného prostredia, plánovaní výstavby miest, karto-
grafii, histórii, marketingu, pri návrhu výstavby ciest, elektrických 
alebo telekomunikačných vedení alebo pri ochrane proti prírod-
ným katastrofám. Príkladom využitia GiS-u je aj tvorba digitálneho 

modelu reliéfu (DMr), ktorý umožňuje presne vypočítať geomet-
rické vlastnosti reliéfu Zeme a analyzovať jeho vplyv na rôzne 
krajinné procesy (napr. povodne, erózia pôdy a podobne). Použi-
tie GiS-ov v praxi sa stále rozširuje. Využíva sa v štátnej správe  
a samospráve pri správe územia, v komerčnej sfére pri plánova-
ní služieb (geomarketing), evidencii zariadení (napr. inžinierske 
siete), logistike či civilnej ochrane. GiS zohráva významnú úlohu 
pri tzv. lokalizačných službách niektorých operátorov mobilných 
telefónov (vyhľadávanie polohy telefónu alebo vybraných služieb 
v okolí), alebo pri navigačných systémoch v automobiloch. 2

apLiKáCia V praxi
Základom konceptu inteligentných miest je práca s informácia-
mi a ich sprístupnenie obyvateľom mesta. Na tieto účely samo-
správy zriaďujú rôzne interaktívne mapy (webgis-y), ktoré pre-
hľadnou formou tlmočia rôzne dáta, o ktorých by mal byť občan 
informovaný. Do tejto kategórie by sme mohli čiastočne zaradiť aj 
službu online-katastra poskytujúcu základné informácie o majet-
kovoprávnych pomeroch v území. Vzhľadom na komplikovanosť 
služby poskytovanej zo strany štátu, si niektoré samosprávy ako 
napr. mestská časť Staré Mesto v Bratislave (http://mu-basm.
gisplan.sk/) alebo mesto Banská Bystrica (http://uha-bb.gisplan.
sk/) vytvárajú vlastné portály, ktoré prostredníctvom „vrstiev“ 
obohacujú tieto interaktívne mapy aj o ďalšie informácie, ako je 
napríklad aktuálny územný plán mesta, evidencia psov, pozícia 
reklamných zariadení, bezbariérových prístupov či o informácie 
o životnom prostredí (pozícia, druh, výška, stav zelene...). Vý-
hodou týchto portálov je ich variabilita a možnosť rozširovania 
poskytovaných informácií. Podobné služby tvoria základ tzv. in-
formatizácie spoločnosti.    
 
soLárny Kataster
Keďže inteligentné mesto zo svojej definície má byť ohľaduplné  
k životnému prostrediu, má zlepšovať prostredie pre život obyva-

Mesto Banská Bystrica poskytuje obyvateľom informácie aj o pozícii, druhu a iných vlastnostiach zelene v meste. Zdroj: http://uha-bb.gisplan.sk/
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teľov a narábať hospodárne s prírodnými zdrojmi, najmä v zahra-
ničí si väčšie mestá s inteligentnou urbanistickou víziou ako na-
príklad Viedeň, New york, Berlín, Ženeva a pod. vytvárajú vlastné 
solárne katastre. Ako píše Marcel Šúri, „v odbornej literatúre sa 
stretávame s prácami založenými na báze modelovania, štatis-
tickej analýzy údajov a vizualizácií, ktoré interpretujú distribúciu 
slnečného žiarenia využívajúc špecializované informačné systé-
my alebo geografický informačný systém (GiS).“ 3  takéto on-line 
dokumenty umožňujú širokej verejnosti náhľad do energetických 
potenciálov určitých území mesta alebo jednotlivých budov. Popi-
sujú výpočtové predpoklady ich energetických ziskov pri využití 
strešnej roviny alebo častí fasád budov umiestnením aktívnych 
solárnych technológií – fotovoltiky alebo solárnych kolektorov. 
Vizuálne – farebným rozlíšením tak zobrazujú solárny fotovoltický  
a/alebo termický potenciál plôch, najmä budov. Vo všeobecnosti 
solárny kataster poskytuje obyvateľom, developerom a investo-
rom ľahkú identifikáciu ideálne naklonených strešných plôch 
vhodných na inštaláciu helioenergetických systémov a orien-
tačný odhad možných solárnych ziskov, čím ešte viac podnecujú 
na využívanie obnoviteľných energetických zdrojov. 4 

Zaujímavým príkladom, ktorý sa zaoberá hľadaním východísk 
pre harmonizáciu pomerov v území račianskych viníc na základe 
dôsledného zhodnotenia všetkých atribútov vymedzeného úze-
mia a posúdenia možných rozvojových tendencií, je urbanistická 
štúdia vypracovaná Jurajom Furdíkom a Petrom Gálom z Fakulty 
architektúry StU. okrem iného sa táto štúdia zaoberá aj analýzou 
podmienok na pestovanie viniča a úhrnom slnečného žiarenia na 
terén. Základom GiS analýzy sa stali ortofotomapa, infraortofo-
tomapa či digitálny model terénu a digitálny model budov od firmy 
eUroSeNSe, s.r.o.

ViZUaLiZáCia energetiCKeJ eFeKtíVnosti 
mestsKýCH častí CHiCaga
S energetickou hospodárnosťou budov a mestských blokov  
v meste kalkuluje projekt „Chicago energy Data Map“, ktorý je 

zobrazením spotreby plynu a elektrickej energie domácností pod-
ľa obytných blokov mestských častí pre rok 2010. Výška hmôt 
mestských častí zobrazuje mieru spotreby elektrickej energie, 
zatiaľ čo farba indikuje spotrebu plynu. Cieľom projektu je zo-
braziť užívateľom webstránky energetickú efektívnosť jednotli-
vých častí mesta až do mierky obytného bloku. Užívateľ zároveň 
dostáva rôzne tipy na zlepšenie energetickej efektívnosti jeho 
domácnosti, ktorých dosah na vlastné financie si môže ďalej 
optimalizovať.
 
dostUpnosť WiFi signáLU
Spoločnosť zaznamenáva fenomén nazývaný informatizácia, čo 
predstavuje postupný prechod k maximálnemu využívaniu infor-
mačných technológií vo všetkých oblastiach spoločenského, 
politického, ale aj hospodárskeho života. Na túto skutočnosť 

Solárny kataster mesta Paríž je spracovaný v dvoch vrstvách – zobrazenie možného rozsahu/vhodnosti inštalácie helioenergetických systémov (vľavo)  
a detailné zobrazenie solárnej iradiácie povrchov urbánnej štruktúry mesta. Zdroj: http://capgeo.sig.paris.fr/Apps/CadastreSolaire/

Simulované pokrytie WiFi signálom s využitím GIS-ov,  
lokalita Modra-Harmónia. (M. Kuruc)

postupne reagujú aj obce a mestá a prejavujú snahu o rozšírenie 
technickej infraštruktúry o všade dostupné bezdrôtové pripoje-
nie na internet. informačné technológie totiž vytvárajú pavučinu 
dát – spleť prijímania a odovzdávania informácií. Na zabezpečenie 
kvality prenášaných dát je mimoriadne dôležité modelovanie šíre-
nia WiFi signálu v priestore. WiFi signál je vyžarovaný okolo bodu 
svojho umiestnenia v tvare gule. Preto je jeho šírenie vo voľnej, 
otvorenej ploche bez okolitých vplyvov. V uzavretom priestore 
na šírenie signálu pôsobí viacero faktorov – tým základným je 
hmota konštrukcie stien, deliacich priečok, ale aj povrchových 
úprav daného priestoru, prípadne iné technické a technologické 
zariadenia, ktoré sú v danom priestore inštalované. Na tieto účely 
je potrebné identifikovať prekážky, ktoré okrem objektov môže 
predstavovať aj okolitý terén, ktorý je potrebné digitalizovať  
a vytvoriť jeho trojrozmerné zobrazenie. 

okrem tradičného 3D modelovania s využitím vrstevníc ale-
bo výškových súradníc sa pri tvorbe digitálneho modelu terénu/
reliéfu (Digital terrain Model - DtM) využíva aj LiDAr - Light De-
tection And ranging (alebo Laser imaging, Detection and ran-
ging), technológia diaľkového prieskumu povrchu Zeme, ktorá 
meria vzdialenosť na základe výpočtu rýchlosti odrazeného pul-
zu laserového lúča od snímaného objektu. tieto svetelné pulzy,  
v kombinácii s ďalšími údajmi zaznamenávanými pomocou pa-
lubného systému (poloha, orientácia, uhly, kalibračné údaje...), 
vytvárajú presné trojrozmerné informácie o tvare zemského 
povrchu a jeho povrchových vlastností (objekty, zeleň ...). Vý-
sledkom je hustá, na detail bohatá skupina výškových bodov, 
ktorá sa nazýva „mračno bodov“. Každý bod z mračna bodov 
má trojrozmerné priestorové súradnice (zemepisná šírka, dĺžka  
a výška), ktoré zodpovedajú určitému miestu na zemskom povr-
chu. Bodové mraky sa po spracovaní interpolujú do podoby digi-
tálneho modelu. Využívajú sa na výrobu rôznych geopriestorových 
produktov, ako sú digitálne výškové modely, 3D modely budov 
a iných objektov, stavbu modelov. Po aplikácii filtrov je možné  
z mračna bodov získať aj samotný digitálny model terénu.

ZáVer
Koncept Smart Cities nie je iba návrh hmotného diela, ale je to 
inovatívny proces riešenia územia – sumár poznania geografie, 
ekológie, ekonomiky, ochrany životného prostredia, vplyvu do-
pravného zaťaženia novou výstavbou na prírodu, ale aj sumár so-
ciálnych, sociologických, politických a kultúrno-spoločenských 
vplyvov na riešené územie. tento koncept má vytvoriť v mestách 
prostredie, ktoré im pomôže zaistiť udržateľný model rozvoja. 
Je to o uvážlivom narábaní s informáciami, ich vyhodnocovaní  
a správnom aplikovaní pri riešení problémov súvisiacich s mest-
ským organizmom. GiS technológie nám tento komplexný proces 
pomáhajú optimalizovať, zrýchľovať, spresňovať a v neposlednom 
rade šetria aj finančné prostriedky. Zostáva len na samosprávach, 
či si ich výhody osvoja a zakomponujú ich do rozhodovacích proce-
sov. informovaný občan je aktívny, menej letargický voči svojmu 
okoliu. Len tak je možné zvyšovať občianske cnosti, zlepšovať 
kvalitu života v meste. n

Princíp vytvárania 
Digital Surface Model (DSM) 
pomocou LIDAR (Light Detection 
And Ranging) Zdroj: A: http://antyweb.pl
/jak-odkrylem-zapomniany-sklad-prochu
-czyli-technologia-lidar-wkracza-pod-
strzechy/# B) http://remotesensing.
spiedigitallibrary.org/journal.aspx)

B

A

Zobrazenie energetickej efektívnosti jednotlivých mestských častí 
mesta Chicago. Zdroj: http://energymap.cityofchicago.org/)

Resume: Smart Cities and GIS Technology – Ing. Martin Kuruc, PhD. The Smart 
Cities concept has gradually evolved into an independent field of study, even thou-
gh no precise definition of this name yet exists. But the foundation for this newly 
formed planning sector is consistent. In essence, it involves district, city and mu-
nicipal planning to preserve their sustainable development so that a composed 
„rationing” is incorporated into planning.   The Smart Cities concept is shaped by 
many factors - geographical, ecological, economic, social and sociological, alongsi-
de with factors that takes the needs and possibilities of proposed area itself.. The 
turning point has been the transition from traditional 2D cartographical imaging 
to virtual 2D/3D imaging with GIS technology. It ensures full appreciation for the 
proposed area addressed in a display that has high explanatory power both for the 
general public and for professionals. Innovative IT methods have emerged throu-
ghout the entire Smart Cities designing process, ranging from terrain mapping to 
spatial layout and layout design. This comprehensive design’s computer technology 
makes it flexible and operational, with a large amount of input data able to be 
analyzed and evaluated in a very short time. It provides opportunities to inform 
city residents about threats, opportunities and activities that affect them directly. 
Tools such as a solar cadastre increase environmental awareness and have a direct 
impact on the quality of the environment. GIS technologies are the cornerstone of 
an informed, environmentally aware and active civil society, which is in every local 
government’s interest.
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T
éma „Smart City“ v nás na prvé počutie evokuje tech-
nické a technologické vízie, napojené najmä na oblasť it. 
tieto nám v meste majú zjednodušiť prístup k informá-
ciám, rýchlo nájsť efektívne riešenia rôznych životných 

situácií, ale aj šetriť prírodné zdroje, životné prostredie, skvalit-
niť životaschopnosť a zvyšovať odolnosť mesta po stránke so-
ciálnej, hospodárskej, bezpečnostnej až po požiadavky na zdravý  
a po všetkých stránkach kvalitný život. Z tohto dôvodu sa začína 
pochopenie slovného spojenia „smart city“ niekde medzi nárok-
mi, ktoré kladie na mestá komplexný globálny vývoj a sprievodné 
trendy, a lokálnymi možnosťami.

Smart rozmýšľanie smeruje k udržateľnému zabezpečeniu cho-
du mesta po všetkých stránkach pri zohľadnení globálnych problé-
mov. K nim patria  najmä udržateľnosť prírodných zdrojov, kvalita 
životného prostredia, klimatické zmeny, ale aj migrácia spôsobená 
rôznymi faktormi, od ekologických katastrof po katastrofy spôso-
bené človekom, ako devastácia životného prostredia a uzurpácia 
spoločenstiev a území vo forme vojen.

proJeKt mesto
tendenčný nárast počtu obyvateľov a ich migrácia do miest, ktoré 
hospodársky a spoločensky ponúkajú lepšie šance na prežitie, 
kladie pred mestá nové úlohy. tieto nedokážu zabezpečiť len nové 
technológie. K úspechu projektu MeSto prispieva veľa faktorov.
V prvom rade je to celková pripravenosť mesta vyrovnať sa  
s novými úlohami. Spočíva v disponovaní relevantnými dátami  

o svojich zdrojoch, kapacitách, možnostiach a schopnostiach 
spravovať „normálny“ chod mesta, ale aj prispôsobiť sa nečaka-
ným situáciám, ktoré sprevádzajú globálne javy, ako napr. povodeň, 
zabezpečenie pitnou vodou, strata tradičných zdrojov energie, za-
bezpečenie sociálnych funkcií pri výnimočných situáciách pri strate 
príbytku, pri migrácii z  území ohrozených rôznymi spôsobmi a po-
dobne. Správa mesta založená na otvorenom prístupe k informá-
ciám vychádza z integrovania všetkých relevantných súčastí 
mesta, od verejnej cez súkromnú sféru až po samotného občana 
procesmi participácie na veciach verejných, na verejnom záujme. 

Pochopenie projektu MeSto ako projektu spoločného, dis-
ponujúceho len vlastnými zdrojmi a možnosťami sa musí odraziť 
v správe mesta i v správaní jednotlivca, ktorý pri svojom živote 
možnosti mesta využíva vo svoj prospech.

„maJ rád sVoJe mesto“
„Zdravé“ mestá ponúkajú funkčný komunikačný a hospodársky 
priestor, v porovnaní s vidiekom, so silným sociálnym a zdravot-
ným zabezpečením, pestrou ponukou príležitostí na vzdelanie, 
kultúru i športové vyžitie. Ako nadhodnotu ponúkajú kvalitný 
zdieľaný verejný priestor, ktorý je odrazom kultúry a úrovne živo-
ta mesta. rôznorodosť užívateľov mesta ako priestoru pre život  
a verejného priestoru ako platformy pre komunikáciu, trh a kre-
ativitu kladie nároky na tvorbu mesta. otvorenosť a participácia 
na strane verejnej správy si vyžaduje vzdelaného a rozhľadeného 
občana, empatického pre veci verejné. Motto nemeckého mesta 

„to Be smart“ 
ako FilozoFia rozvoja 

mesTa
Ing. arch. Ingrid Konrad, hlavná architektka, Hlavné mesto Sr Bratislava

mestá ponúkajú šance. sú atraktívne z hľadiska hospodárskych možností, vzdelania, 
spoločenských kontaktov, integrovanej sociálnej a zdravotníckej základne, možností pre kvalitný 

kultúrny rozvoj. Z tohto dôvodu žije v mestách dnes čoraz viac obyvateľov tejto planéty, čo 
potvrdzujú aj čísla v európe. dôkazom je aj rozvoj miest a mestských aglomerácií na slovensku. 

dôsledkom je čoraz väčší politický vplyv miest. sú zodpovedné za kvalitný život väčšiny obyvateľov 
našej krajiny. sú hybným motorom tvorby a ochrany kvalitného životného prostredia a v tej 

súvislosti nevyhnutnej adaptácie na klimatickú zmenu a zachovanie prírodných krajinných štruktúr 
a zdrojov. Bratislava na ceste „smart“ rozvoja robí malé, ale významné a najmä nezvratné kroky. 

Hlavné 
námestie 

v Bratislave.
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Kolín „Maj rád svoje mesto“ hovorí za všetko. Angažovanosť mest-
ského človeka vychádza z  jeho osobného pocitu solidarity, civilnej 
guráže, pripravenosti pomôcť slabším, ktorý chápe dosah svojich 
činností na komunitu a budúce generácie. K čerpaniu zdrojov sa 
správa udržateľne, má vzťah ku kultúrnemu dedičstvu, k čistote 
a poriadku v meste, vie prebrať zodpovednosť, má zmysel pre 
veci verejné. 

Mať rád svoje mesto, ktoré v ňom žije, chápať potreby spo-
ločenstva a byť otvorený zdieľať svoje vedomosti, kreativitu  
a spôsob života je predpokladom na zdravý rozvoj jedinca i mes-
ta. V akom stave sa nachádza naša spoločnosť? Máme radi svoje 
mesto? Naša spoločnosť prešla štyrmi desaťročiami špecifické-
ho rozvoja. Verejné patrilo všetkým a zároveň  nikomu. taká bola 
aj starostlivosť o veci verejné. Keďže nezastávali záujmy jedinca, 
jeho predstavy o vlastnom rozvoji osobnosti, odcudzili sa mu. Po-
kladal ich skôr za ohrozenie jeho záujmov a predstáv o živote ako za 
oporu pri dosiahnutí svojich cieľov. toto sa postupne mení, najmä 
nastupujúce generácie berú veci verejné do svojich rúk a k rieše-
niam spoločensky relevantných problémov pristupujú kreatívne 
a vytvárajú v prenesenom slova zmysle „nový verejný priestor“. 
Priestor, kde sa zanedbané mestské pozemky premenia na komu-
nitné záhrady, zanedbané verejné budovy na komunitné kultúrne 
a spoločenské centrá, v ktorom nájdu prácu aj ľudia bez domova.  
V Bratislave sú to napríklad komunitné projekty „Stará tržnica“ alebo 
nové kreatívne centrum „Cvernovka“. takéto aktivity robia mesto 
odolnejším. odolnejším voči spoločenským a sociálnym krízam. tieto 
aktivity však očakávajú otvorenú komunikáciu so samosprávou, 
prístup k informáciám a rýchle inteligentné riešenia problémov.

„smart“ samospráVa
Samospráva, ktorá pred 28 rokmi bola u nás direktívna a zohľad-
ňovala len nomenklatúrne požiadavky vládnucej strany, dodnes 
neprešla procesom premeny na modernú inštitúciu, medzi iným 
disponujúcu všetkými relevantnými komunálnymi dátami, ktoré 
môže využívať každý. Profitovanie z nich je základom úspešného 
rozvoja spoločenstva i jednotlivca. Prečo sa kvalita mesta pre 
život meria napríklad aj podľa toho, ako rýchlo si v ňom viete založiť 
firmu? Dobrým príkladom je skúsenosť Slovenky žijúcej v Kanade, 
ktorá pred vyše desiatimi rokmi po zrelej úvahe založila svoju ďal-
šiu firmu na ceste autom medzi Calgary a Banffom. ešte dodnes 
jej znie v ušiach príjemný hlas operátora zo samosprávy mesta 
Calgary. Ako „smart“ riešenie použila vtedy mobil. Darmo by však 
z mobilu telefonovala, keby na druhej strane rádiového spojenia 
nebol nik, kto by jej takto operatívne dokázal pomôcť. 

organizácia samosprávy musí byť orientovaná na požiadavky 
všetkých aktérov mesta. Nadradený verejný záujem musí byť pre 
všetkých transparentný, pochopiteľný a na všetkých úrovniach par-
ticipatívne vydiskutovaný. Len tak bude pre všetkých akceptovateľ-
ný. to platí pre všetky pravidlá, zákony, normy a kódexy fungovania 
spoločenstva, či na úrovni štátu alebo mesta. Bratislavskí poslanci 
aj z tohto dôvodu schválili strategický dokument „Pravidlá participá-
cie verejnosti pri príprave strategických a koncepčných dokumen-
tov rozvoja mesta a na územnoplánovacích procesoch hlavného 
mesta Sr Bratislavy“. Strategický dokument je jedna vec a jeho 
presadzovanie vec druhá. Úlohou „smart“ samosprávy je zabezpečiť 
infiltrovanie schválených stratégií do praxe zriadením špecializova-
ných pracovísk. Podobne je to aj s implementáciou stratégie Smart 
City, ktorú mesto Bratislava v súčasnosti pripravuje.

Dôležitým momentom samosprávy je jej pochopenie ako integ-
rovanej správy mesta na úrovni priameho kontaktu s občanom. 
Preto spôsob jej fungovania musí byť založený na operatívnom 

inteligentnom riadení procesov bez zbytočnej byrokracie a prie-
ťahov. Každé rozhodnutie samosprávy má priamy dosah na život 
občana, na spoločný verejný priestor, na zeleň, na každodenné 
fungovanie mesta (zber odpadu, zabezpečenie pitnou vodou, 
čistenie mesta, údržba zelene  a pod.) a v neposlednom rade na 
organizáciu mestskej mobility – od verejnej dopravy až po zabez-
pečenie atraktívnych a bezpečných (dobre osvetlených) peších 
ťahov a dopravných komunikácií.

smart rieŠenia pre BratisLaVU
Súčasťou filozofie „smart city“ je aplikácia nových „smart“ 
technologických vymožeností súčasnosti, ktoré nám uľahčujú 
každodenný život. Pri hľadaní atraktívnych a pohotových smart 
technológií orientovaných na občana má Bratislava ešte veľa čo 
doháňať. Ale prvé lastovičky sú tu:
mestská mobilita
Bratislava má ako jedno z prvých stredoeurópskych miest tzv. 
mestskú kartu, WiFi v prostriedkoch mestskej verejnej dopravy, 
dynamicky riadené križovatky, preferenciu MHD na križovatkách. 
Prepojenie bankového účtu s možnosťami dobíjania kreditov, čer-
pania zľavy na kultúrne a iné podujatia mesta s možnosťou roz-
šírenia na ďalšie služby ponúka tzv. bratislavská mestská karta. 
Nákup cestovného lístka, informácia o príchode prostriedku MHD 
alebo zaplatenie parkovného cez mobilnú aplikáciu je v Bratislave 
tiež možné. V zaverečných prípravách je aplikovanie požičiavania 
mestských bicyklov, resp. elektroáut na princípe carsharingu.
Verejné osvetlenie
V súčasnosti sa pripravuje koncepcia nového systému verejné-
ho osvetlenia, novinkami budú okrem šetrenia energiou na báze 
LeD aj služby pre obyvateľov, ako mobilné aplikácie, orientačný  
a informačný systém, dobíjanie smartfónov, hlásenie porúch  
a podobne. Bratislavu čaká do budúcnosti inteligentné riadenie 

hladiny osvetlenia, znižovanie tzv. svetelného smogu voči bu-
dovám, voči faune a flóre, zohľadnenie špecifických nárokov na 
bezpečnosť verejného priestoru z hľadiska rodovej rovnosti oby-
vateľov vo veku od 0 do 99 rokov. Znižovanie a zvyšovanie sve-
telnej intenzity pohybovými senzormi, zaznamenávanie pohybu 
a tým sledovanie konkrétnych problémových oblastí, priechodov 
pre chodcov, uzlových dopravných priestorov, nebezpečných  
a neprehľadných úsekov by malo prispieť k udržateľnej bezpeč-
nosti na pôde hlavného mesta. inteligentné riešenie verejného 
osvetlenia so sebou prinesie novú kvalitu verejného priestoru, 
pretože svetlo je štvrtou dimenziou priestorového vnemu, jeho 
farba, poloha zdroja a orientácia svetelných kužeľov môže vo ve-
rejnom priestore skvalitniť svetelnú pohodu a bezpečnosť.
Cirkulárna ekonomika
Alternatívne narábanie so zdrojmi energie, adaptácia mesta na 
klimatickú zmenu sú základným pohonom rozvoja mesta. Dobrým 
príkladom je, že bratislavská čistička odpadových vôd zhodno-
cuje energiu vzniknutú pri čistiacich procesoch vody a posiela ju 
do siete. V stratégii adaptácie mesta na zmenu klímy a projektu 
Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy podporuje mesto grantom 
vo výške 50 % nákladov (max. 1 000 eur) malé projekty na inteli-
gentné využívanie zrážkovej vody a jej zadržiavanie v území. Spolu 
s európskymi mestami Bilbao, Manchester a Paríž sa v súčasnosti 
na Útvare hlavnej architektky rieši projekt reSiN, ktorý umož-
ní vytvorenie informačného systému a zosieťovania prírodných 
priestorov mesta s ohľadom na odolnosť mesta voči klimatickej 
zmene. Systematické poznanie dát o verejných priestoroch po-
môže mestu lepšie reagovať na nárazové horúčavy, zrážky alebo 
obdobia sucha a chladu. 
smart región
Uvedomenie si zodpovednosti miest za kvalitu života väčšiny oby-
vateľov tejto planéty si vyžaduje v rámci rozvoja miest rozhodnu-

tia, ktoré zároveň rešpektujú svoju zodpovednosť voči regiónu  
a sú otvorené pre spoluprácu s ďalšími centrami rozvoja. Viedeň 
a Bratislava ako centrá metropolitných regiónov nesú spoločnú 
zodpovednosť za vytváranie vhodných podmienok na kvalitný  
a zdravý život, prácu, kultúrny, osobnostný a spoločenký rozvoj, 
pre kreatívnu ekonomiku, inovatívne podnikanie, vedomostne 
založené ekonomické aktivity, výskum, vývoj a šírenie inovácií 
a poznatkov v jednom z najdôležitejších centrálnych európskych 
priestorov. V prepojení na ochranu zdravého životného prostredia, 
znižovanie uhlíkovej stopy, adaptáciu na zmenu klímy a zavádza-
nie a sprístupňovanie alternatívnych zdrojov energie musia byť 
všetky kroky miest pre zlepšenie života ich obyvateľov „smart“ – 
nenásilné a prirodzené, inteligentné a dlhodobo udržateľné. Preto 
pri úvahách o „smart“ rozvoji mesta pristúpila Bratislava k tvorbe 
strategického dokumentu „SMArt | tWiN | City BrAtiSLAVA“, 
ktorý nastaví koncepciu jej rozvoja nad rámec samotného mesta 
tak, aby stratégia mestského rozvoja bola zakomponovaná do 
reálnych podmienok, vzťahov, možností a inšpirácií rozvoja v rámci 
regiónu twin City Viedeň– Bratislava. n

Resume: „TO BE SMART“ AS THE PHILOSOPHY OF URBAN DEVELOPMENT – Ing. 
arch. Ingrid Konrad Nowadays, more and more inhabitants of this planet are living in cities, 
as evidenced by the growth of cities and urban agglomerations in Slovakia. That is why they are 
having an increasing political impact. Cities are responsible for the quality of life of the majority 
of the population and thus are a driving force behind the creation and protection of a quality 
environment, and of  the essential adaptation to climate change and the preservation of natural 
landscapes and resources, too. Recognizing this responsibility requires decision-making in urban 
development, while respecting their responsibility to the region and being open to cooperation 
with other development centers. As centers of metropolitan regions, Vienna and Bratislava share 
responsibility for creating the right conditions for quality and healthy living, work, cultural, perso-
nal and social development, for a creative economy, innovative entrepreneurship, knowledge-ba-
sed economic activity, research, development and dissemination of innovation and knowledge in 
one of the most important regions in Central Europe. So in thinking about „smart“ development 
of a city, Bratislava sought to draft a strategic document called „SMART | TWIN | CITY BRATISLAVA 
„, which sets up a concept of urban development beyond the city itself.

Poštová ulica v Bratislave.
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inteLigentné 
teCHnoLÓgie  

z pohľaDu uNiza
Ing. Peter Holečko, PhD., prof. Ing. Aleš Janota, PhD. EUR ING, Ing. Rastislav Pirník, PhD., Ing. Marián Hruboš, PhD.

Katedra riadiacich a informačných systémov, elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita
Ing. Martin Vívodik, iBM international Services Centre, s.r.o., Bratislava

nasadzovanie inteligentných technológií do rozličných spoločenských oblastí naberá v posledných 
rokoch na intenzite aj rozsahu. pri snahe o komplexnejší prístup je komplikujúcou skutočnosťou, 

že všetky kritické dáta sú typicky uložené v heterogénnych a vzájomne nekompatibilných 
systémoch pod správou rôznych autorít. toto komplikuje, až znemožňuje vytvorenie jedného 
komplexného integrovaného pohľadu na vyskytujúce sa udalosti a ich súvislosti. navrhovaný 

systém má umožniť rýchlu integráciu a zdieľanie informácií a vzájomnú koordináciu relevantných 
subjektov, a tým zvýšenie efektívnosti a kvality poskytovaných služieb. Zvyšujúce sa nároky 
na prenos, spracovanie a analýzu veľkého objemu dát bezpečným spôsobom vedie k pomerne 
výraznému nárastu technologických, organizačných a ekonomických požiadaviek. dokonca aj 
v súčasnosti sú v rôznych krajinách a rôznych aplikačných oblastiach implementované odlišné 

legislatívne pravidlá týkajúce sa ochrany súkromia a manipulácie s osobnými a citlivými dátami. 
Cieľom je dosiahnuť stav, keď výhody z použitia technológií inteligentných miest a inteligentnej 

dopravy prevážia obavy z narušenia súkromia a bezpečnosti.

Ž
ilinská univerzita (UNiZA) využíva svoj intelektuálny, 
technologický, vedecký a výskumný potenciál na rieše-
nie problémov základného a aplikovaného výskumu na 
poli inteligentných miest a inteligentnej dopravy (Smart 

Cities, intelligent transportation Systems). Na prelome storočia 
sa Žilinská univerzita zapojila do riešenia kľúčových dopravných 
výziev na národnej i medzinárodnej úrovni. 

tieto smery výskumu sú plne kompatibilné s kurzom európ-
skeho výskumu formulovaného v dokumente Strategic research 
Agenda 2020, rámcovom programe eÚ pre výskum a inovácie 
Horizont 2020. rešpektujú aj dlhodobý plán vedeckej a tech-
nickej stratégie Fénix, národný plán pre výskumnú a vývojovú 
infraštruktúru – SK roADMAP a stratégiu dunajského regiónu. 
Na týchto základoch sa ďalej rozvíja moderná vedecko-výskumná 
infraštruktúra a spolupráca so zahraničnými výskumnými a aka-
demickými subjektmi, ako aj s komerčnou sférou. Sformovala sa 
nová generácia expertov zameraných na technológie a služby 
inteligentných miest a inteligentnej dopravy.

inteLigentný areáL
Na Katedre riadiacich a informačných systémov elektrotechnickej 
fakulty Žilinskej univerzity (KriS) preto prebieha intenzívny vý-
skum technológií a služieb súvisiacich s koncepciou inteligentných 
miest a inteligentnej dopravy. V nadväznosti na tieto stratégie 
aktuálne prebieha testovacia prevádzka platformy iBM intelligent 
operations Centre (iot) umožňujúcej integráciu dát z viacerých 
systémov súvisiacich s inteligentným mestom a inteligentnou 
dopravou. Platforma je súčasťou spoločných výskumných aktivít 
Žilinskej univerzity a spoločnosti iBM Slovensko. ide o prostre-
die poskytujúce pokročilé analytické, vizualizačné, optimalizačné  
a predikčné nástroje pre systémy súvisiace s inteligentným mes-
tom a dopravou. Medzi tieto systémy patria uzly senzorových sietí 
merajúce environmentálne veličiny a skenery monitorujúce pohyb 
osôb a vozidiel vybavených technológiami Bluetooth a WiFi. K dis-
pozícii sú aj inteligentné kamerové systémy poskytujúce službu 
pohodlnejšieho a bezpečnejšieho parkovania v areáli univerzity. 
Našimi výskumníkmi navrhnuté a skonštruované 3D skenovacie 

zariadenie umožňuje vytváranie priestorových máp interiérov aj 
exteriérov budov, komunikácií a iných záujmových oblastí. Návrh 
a analýza bezpečnosti cestných tunelov sa realizuje na simulátore 
tohto špecifického prvku cestných komunikácií.

Systém rešpektuje aj aktuálne trendy v ukladaní dát a disponuje 
aj konektivitou do cloud prostredia iBM Bluemix. Prostredníctvom 
neho je možné dáta ďalej jednoducho sprístupniť na prezentačné 
a analytické účely.

Nezabúda sa ani na dôležitý aspekt bezpečnosti systému  
a jeho odolnosť voči rastúcemu riziku vonkajších sieťových útokov. 
tento aspekt bezpečnosti je preverovaný pomocou špecializo-
v aného zariadenia na penetračné testovanie sietí simulujúceho 
 sieťové útoky a poskytujúceho nástroje na ich analýzu a prevenciu.

Poznatky získané pri návrhu a implementácii technológií a zís-
kané dáta sú prezentované na domácich i zahraničných fórach  
a projektoch. Príkladom je akcia CoSt tU1305 „Sociálne siete  
a správanie pri cestovaní“ a projekt H2020-MSCA-riSe-2016 s ná-
zvom SeNSiBLe „Senzory a inteligencia v zastavanom prostredí“.

Na niektoré vybrané aplikácie inteligentných technológií  
s možnosťou integrácie sa pozrieme bližšie.

inteLigentné a BeZpečné parKoVanie
V súčasnej praxi sa na monitorovanie verejných priestranstiev, 
ulíc, odstavných plôch a dopravných prostriedkov používajú 
kamerové systémy. Kamerové systémy sú často prepojené ko-
munikačným systémom, ktorý funguje centralizovane, rýchlosť 
odpovede signalizácie a monitorovania nie je vždy dostačujúca 
(nie je v reálnom čase). tiež je nízka flexibilita zobrazovania na vý-
stupných zariadeniach, keďže výstupné zariadenie je predvolené, 
bez možnosti adaptability.

Stále je veľmi rozšíreným spôsobom monitorovania automobilov 
na parkovacích miestach a odstavných plochách i fyzická kontrola.

Cieľom systému nasadzovaného na Žilinskej univerzite je po-
skytnúť koncovému používateľovi bezpečnostnú službu dohľadu 
nad jeho vozidlom. táto bezpečnostná služba je schopná strážiť 
konkrétne vozidlo koncového používateľa pomocou videokamero-
vého systému. Výstupom systému a jeho bezpečnostnej funkcie 

Skener a kamera 
na prístupovej 

komunikácii 
k areálu UNIZA  

Foto: Peter Holečko

Návrh koncepcie 
systému pre 
automatizovaný dohľad 
nad parkoviskom
(Rastislav Pirník)

Pohľad na riešenie 
bezpečného 

systému parkovania 
v areáli UNIZA 

(Rastislav Pirník)
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je okamžité zaslanie informácie o manipulácii, resp. o odcudzení 
vozidla. táto informácia sa používateľovi posiela prostredníctvom 
emailu a SMS.

Automatizovaný systém na obrázku na strane 53 (časť 1) vy-
chádza z koncepcie na základe schváleného úžitkového vzoru 
PUV 96-2015 “Automatizovaný systém monitorovania a stráže-
nia dopravných prostriedkov na odstavných plochách“. Umožňu-
je monitorovať a strážiť dopravné prostriedky (časť 8) parkujúce 
na odstavných plochách (časť 6) a nachádzať voľné parkovacie 
miesta (časť 7) [5]. 

Používateľ (majiteľ vozidla, vodič, prípadne iná poverená oso-
ba) (časť 2)  sa zo svojho zobrazovacieho zariadenia (smartfón, 
tablet, notebook) (časť 9) pripojí prostredníctvom externého  
komunikačného podsystému (časť 5a) na server (časť 4) systé-
mu. externý komunikačný podsystém je tvorený intranetovou, 
prípadne internetovou sieťou. Po pripojení sa k serveru môže 
používateľ monitorovať vozidlo na parkovacom mieste, alebo aj 
vyhľadať miesta, ktoré ešte nie sú obsadené. informácie a dáta 
sú získavané z kamier (časť 3) nainštalovaných v príslušnej loka-
lite. Systém je navrhnutý ako decentralizovaný, teda nie je nutné 
ob razové informácie zo všetkých kamier prenášať prostredníc- 
tvom interného komunikačného podsystému do jedného servera.

inoVatíVne 3d meranie priestorU
Na účely návrhu rozmiestnenia prvkov monitorovacieho systé-
mu parkovísk sa ukázalo veľmi vhodným použitie priestorového 
modelu oblasti. trend implementácie technológií trojrozmerného 
merania a trojrozmernej vizualizácie rôznych objektov je dlhodobo 
rastúci. Na meranie sa spravidla používajú špeciálne 3D skenery 
a špecializované vizualizačné nástroje na virtuálne zobrazovanie 
trojrozmerného priestoru. Čo však robiť v prípade, ak tieto špe-
cializované nástroje nemáme k dispozícii alebo ich nemožno po-
užiť? Ponúka sa možnosť použiť lacnejšie dvojrozmerné skenery 
a programovým spracovaním nasnímaných dát vytvoriť trojroz-
merný model priestoru.

V prípade, že potrebujeme vytvoriť trojrozmerný model vonkaj-
šieho priestoru, možno použiť terestriálne laserové skenery, ktoré 
umožňujú zmerať priestor okolo skenera a následne programovo 
vytvoriť virtuálny model snímaného priestoru. Niekedy však po-
merne zložitý terestriálny skener použiť nemožno. Napríklad, ak 
potrebujeme vytvoriť model železničnej trate a jej okolia alebo  
diaľnice aj s jej okolím, nie je možné na čas merania zastaviť do-
pravu, doprostred železničnej trate alebo diaľnice postaviť skener  
a zapnúť meranie. Pritom model dopravnej stavby vytvorený ta-
kýmto skenerom je veľmi užitočný, pretože nám umožňuje sledo-
vať vzájomné vzťahy medzi objektmi mimo cesty a vozidlami pohy-
bujúcimi sa po ceste alebo železničnej trati. Ak napríklad stavby, 
zariadenia vedľa trate alebo porast zasahujú do priestoru, v kto-

rom sa pohybujú vozidlá, hrozí nebezpečenstvo zrážky vozidiel  
s týmito objektmi a poškodenia vozidiel aj objektov mimo cesty 
a prípadne aj zranenia cestujúcich.

Z týchto dôvodov sme sa na Katedre riadiacich a informač-
ných systémov na elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity 
venovali vývoju mobilného meracieho systému, ktorý umožní zo-
snímanie priestoru počas pohybu. Na pohyblivú meraciu platformu 
sme umiestnili potrebné zariadenia, ktoré pri pohybe základne 
odmerajú všetky údaje potrebné na vytvorenie 3D modelu. Me-
ranie vzdialeností jednotlivých objektov vykonávajú dva laserové 
skenery. Na vytvorenie 3D modelu je preto potrebné skenermi 
pohybovať a pritom zisťovať ich skutočnú polohu. Na to slúžia 
ďalšie senzory umiestnené na pohyblivej meracej platforme. Na 
platforme je umiestnený aj počítač, na disk ktorého sa ukladajú 
všetky nasnímané údaje.

 Samotné meranie a snímanie dát sa vykonáva pri pohybe zá-
kladne v priestore, pričom laserové skenery pri každej otáčke 
meracej hlavy odmerajú vzdialenosti všetkých objektov v jednej 
rovine, a tak urobia virtuálny rez snímaným priestorom. Spojením 
mnohých rezov do jedného celku je možné vytvoriť trojrozmerný 
model priestoru vo forme mračna bodov, pričom pre každý bod  
v tomto mračne sú známe jeho presné súradnice. Z mračna bodov 
sú následne vypočítané tvary plôch pokrývajúcich merané objek-
ty a tieto plochy potom pokryté obrazovými textúrami získanými  
z obrazu televíznych kamier umiestnených na meracej platforme.

Na vytvorenie 3D modelu boli použité nové vlastné metódy na 
výpočet mračna bodov, na generovanie plôch pokrývajúcich ob-
jekty, na vytváranie textúr a pokrytie vytvorených plôch týmito 
textúrami. okrem toho boli navrhnuté algoritmy, ktoré v mračne 
bodov dokážu nájsť určité objekty – napríklad stĺpy dopravných 
značiek, stožiare verejného osvetlenia, obrubník na hranici vozov-
ky, kríky alebo stromy v blízkosti cesty. Výsledkom spracovania 
odmeraných dát pomocou navrhnutých algoritmov je virtuálny model 
naskenovaného priestoru, v ktorom sa možno pohybovať rovnako 
ako pri virtuálnej prehliadke vytvorenej len fotografickou technikou. 
Model však navyše poskytuje informácie o veľkosti a vzdialenos-
tiach všetkých nasnímaných objektov. Vďaka tomu vytvorený 
model možno použiť nielen na virtuálnu prehliad ku nasnímaného 
priestoru, ale aj na presné zistenie rozme rov všetkých objektov. 
Vytvorený trojrozmerný model vďaka znalosti rozmerov všetkých 
objektov v modeli môže poslúžiť vo viacerých odvetviach. Široké 
možnosti uplatnenia sú v stavebníctve a architektúre. 

Prevádzkovateľom železničných tratí použitie mobilného 
systému umožní skontrolovať, či žiadne objekty mimo trate ne-
zasahujú do priestoru, v ktorom sa pohybujú železničné vozidlá, 
alebo sa k nemu príliš nepribližujú. Vytvorený 3D virtuálny model 
im umožní plánovať prípadné úpravy trate, napríklad posúdiť, či 
nejaká plánovaná stavba nebude ohrozovať pohyb vozidiel, ako 
ovplyvní výhľad rušňovodičov. technológia je veľmi efektívna pri 
snímaní povrchu vozovky na výpočet rozmerov všetkých dier, 
ktoré sa nachádzajú na vozovke. ich znalosť umožní napríklad 
vypočítať, koľko materiálu bude treba na opravu nerovností na 
vozovke. Ponúkajú sa aj aplikácie merania a mapovania okolia 
cestnej komunikácie a jej kritických prvkov.

simULáCie CestnýCH tUneLoV
tunely sú veľmi špecifická súčasť cestnej infraštruktúry, navrhujú 
sa tam, kde je potrebné prekonať prírodné alebo umelé prekážky. 
tunely samotné skracujú dĺžku trasy a popri iných výhodách aj zni-
žujú negatívny vplyv dopravy na životné prostredie. Nehodovosť  
v tuneloch je nižšia ako pri bežných komunikáciách, ale následky 
sú oveľa závažnejšie. Ak odhliadneme od zranení a úmrtí osôb, 
pri ne hodách dochádza aj k poškodeniu tunela a k následnému 

odsta veniu, čo logicky vedie k ekonomickým stratám. Z doprav-
ného hľadiska je možné na tunelový komplex nazerať ako na do-
pravný systém pozostávajúci z tunelovej stavby s jedným alebo 
viacerými tubusmi. Súčasťou sú priľahlé križovatky slúžiace na 
odklonenie dopravy na súbežnú komunikáciu v prípadoch, keď je 
tunel zatvorený.

tunel ako stavba je veľmi nákladná záležitosť, nie len z hľadis-
ka náročnosti výstavby, ale aj  z hľadiska technologického. Kvôli 
možnosti simulovať mimoriadne udalosti a hodnotiť prínosy jed-
notlivého technologického vybavenia pre rôzne kategórie tunelov 
bol vyvinutý tunelový Simulátor (tuSim).

tuSim je komplexné hardvérové a softvérové riešenie založené 
na priemyselnom PC vo funkcii programovacieho logického kontro-
léra (PLC) so záložnou napájacou jednotkou kvôli simulácii režimu 
nepretržitej prevádzky. technologické komponenty jednotlivých 
subsystémov tunela nie sú fyzicky pripojené k PLC, ale simulované 
softvérom. Funkčné usporiadanie jednotlivých technologických 
komponentov a ich geometrické rozmiestnenie je zobrazované 
pomocou dohľadového a riadiaceho systému SCADA (Supervisory 
Control and Data Acquisition) rovnako ako v reálnom tuneli. okrem 
simulácie technologického vybavenia tuSim podporuje aj simulá-
ciu ovládania dopravných sekvencií, akými sú napríklad nehody,  
zápchy a podobne. Pre vernejšie a presnejšie simulácie sú v si mu lá-
tore samostatne implementované modely týkajúce sa funkciona-
lity jednotlivých tunelových systémov, resp. modely na potreby 
klasifikácie bezpečnosti. ide napríklad o model dopravného prúdu,  
model prúdenia vzduchu či model samotného tunelového tubusu. 

Celý systém má otvorený softvérový koncept ďalšieho rozši-
rovania od úrovne softvéru v PLC až po dizajn grafických obrazo-
viek. V tuSime je možné simulovať aj reflexy tunela, teda odpo-
vede riadiaceho systému tunela na mimoriadnu udalosť v tuneli 
ako napríklad čiastočný alebo úplný výpadok napájania, poruchu 
osvetlenia, požiar, stlačené SoS tlačidlo, alarm alebo varovanie 
spôsobené hodnotami fyzikálnych veličín. n

Resume: Intelligent Technologies from the University of Žilina‘s Perspective – Ing.
Peter Holečko, PhD., prof. Ing. Aleš Janota, PhD., EUR ING, Ing. Rastislav Pirník, PhD., 
Ing. Marián Hruboš, PhD., Ing. Martin Vívodik The basic idea behind the concept of a smart 
city and intelligent transport is that quality of life in urban agglomerations is fundamentally 
dependent on the quality of services provided to its residents, including transport. There is an 
inherent demand for data processing of enormous volumes and for real-time communication 
and cooperation among multiple entities involved in managing urban processes to stop prob-
lems before they arise. As a part of this initiative, the University of Žilina is focusing on its own 
premises, thus its project is called Smarter Campus. It covers sensor network technologies to 
monitor environmental variables, movement of people and vehicles and services for  increasing 
efficiency and guarding of parking. A mobile system enables associated, detailed 3D imagery 
of interiors and exteriors. In terms of traffic and safety, a tool is available to study and design 
road tunnel technology in an open simulation environment. A platform was created to collect, 
analyze and visualize them in order to integrate data from these heterogeneous systems. At 
the University of Žilina’s Department of Management and Information Systems, proposals are 
being developed for new solutions and innovations, enabling researchers and students to 
become familiar with intelligent cities technologies and intelligent transport technologies.

národný systém dopravných informácií
Aktuálne existujúca sieť pozemných komunikácií, predovšetkým vo 

veľkých mestách vo väčšine prípadov buď nedokáže v prijateľnej kvalite 

obslúžiť dopyt, alebo sa v mnohých úsekoch prevádzkuje na hranici svojej 

kapacity. Akékoľvek, aj drobné incidenty, môžu spôsobiť vznik kolón a ko-

líznych situácií. Problémovými sú najmä aglomerácie miest ako Bratislava, 

Košice, prípadne tie, ktoré nemajú vybudovaný diaľničný obchvat ako 

Prešov, Žilina, ružomberok.  Priamym dôsledkom sú časové zdržania po-

užívateľov cestnej siete, dopravné nehody, nadmerné emisné zaťaženie 

a ďalšie spoločenské škody. Dôvodmi nemožnosti zabezpečiť dopravnú 

obsluhu v prijateľnej kvalite sú predovšetkým vysoké časové  a finančné 

nároky na výstavbu komunikácií s vyššou kapacitou. Limitujúcimi sú tiež 

zásadné priestorové obmedzenia výstavby v zastavanom území miest. 

riešenie týchto problémov je možné dosiahnuť nasadením Národného 

systému dopravných informácií (NSDi), spusteného do prevádzky  

v roku 2017. Na návrhu systému sa podieľali aj výskumníci z KriS. Koncept 

systému predstavuje komplexné systémové prostredie pre prevádzku  

a správu aplikácií a systémov na zber, spracovanie, zdieľanie, publikovanie  

a distribúciu dopravných informácií a údajov o aktuálnej dopravnej situácii  

v sieti pozemných komunikácií na Slovensku. NSDi je navrhnutý ako otvore-

ný systém, takže umožňuje pripojenie viacero heterogénnych existujúcich, 

navrhovaných i budúcich systémov. Štruktúra je tvorená Národným do-

pravným informačným centrom (NDiC), modulom tvorby a zberu informácií, 

blokom iDS hlavných ciest a blokom iDS mestských aglomerácií.

Ani dostatočne dimenzovaná cestná sieť nezaručuje primeranú 

kvalitu a úroveň dopravnej obsluhy pri vysokých intenzitách dopravy, 

typických pre stredne veľké a veľké aglomerácie. Významné zvýšenie 

kvality dopravnej obsluhy však možno zaistiť optimalizáciou využitia 

existujúcej infraštruktúry a aktívnym predchádzaním vzniku situácií 

negatívne ovplyvňujúcich dopravu.

Letecká snímka  
a vytvorený virtuálny model 

areálu Žilinskej univerzity  
Archív UNIZA, Marián Hruboš

➜
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geNeze smarT CiTy graZ
doc. Ing. arch. Karel Havliš, vedoucí Ústavu urbanismu, Fakulta architektury VUt v Brně

především v oblasti ekologických označení či systémů je negativně vnímaným trendem 
„nálepkování“. Za nálepku označující zelenost eko, bio, clean či smart produktů si neváháme 

připlatit. mnoho původních ekologicky motivovaných konceptů bylo však zprofanovaných 
a zdeformovaných na módní trendy. podobný vývoj postihl i koncept smart City, kterého 

stratigrafie ve své prapodstatě popisuje komplexní inteligentní integrovaný systém 
optimalizující fungování města za pomoci moderních technologií s cílem zvyšovat kvalitu 

života jeho obyvatel a minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. Ve své 
deformované podobě však častokrát reprezentuje pouze jednorázový nesystematický módní 

krok. aplikace konceptu smart City si vyžaduje systémové přehodnocení paradigmatu 
plánování. Jeho příkladem je dlouhodobý proces transformace postindustriálního území 

rakouského města graz.

v
Grazu, druhém největším městě rakouska, žije přibližně 
300 000 obyvatel a 60 000 studentů. Významné univer-
zitní město se čtyřmi univerzitami a mnoha vědeckými 
a výzkumnými institucemi se vedle statusu kulturního 

dědictví UNeSCo chlubí také vysokou mírou inovací a implemen-
taci principů Smart City. Schválená koncepce rozvoje města 
nařizuje postupnou realizaci nízkoemisního, k zdrojům šetrného  
a energeticky efektivního „Smart City Graz“. Výrazný nárůst poč-
tu obyvatel je koncepčně řešen zahušťováním zástavby – jedním  
z hlavních principů udržitelného urbanismu. Daří se tak zhodnocovat 
území brownfields po zanikajícím průmyslu v pěší dostupnosti his-
torického centra. Do roku 2030 má v Grazu vzniknout celkem pět 
nových smart městských čtvrtí. V první z nich, Waagner Biro v části 
Graz-West, již za účasti všech dotčených stran vzniká polyfunkční 
zástavba s atraktivním veřejným prostorem. obyvatelům má zabez-
pečit nejvyšší kvalitu života a zachovat dostupnost bydlení. 

impULsy pro KULtUrnost roZVoJe
transformace postindustriálního města začala už koncem pa-
desátých let postupným přesunem průmyslu na jih města jako 
součást poválečné obnovy města. Průmysl v Grazu byl totiž vý-
znamně zapojen do produkce ve prospěch třetí říše a koncem 
války z velké části zničen.

První generace programů urbánní strategie transformace měs-
ta pochází z let 1989 – 1993, představují spíše přípravnou fázi 
vstupu rakouska do evropské unie. Pro město Graz byly zásadními 
milníky jeho rozvoje významné události, které iniciovaly nové stra-
tegie a taktiky, nové plánovací metody. Postupná a cílevědomá 
transformace města byla akcelerována vstupem rakouska do 
eU po roku 1995 s  využitím evropských podpůrných programů. 
Zapsání historického centra města Graz na Seznam světového 
kulturního dědictví UNeSCo v roce 1999 jakož i titul hlavního 
města kultury evropy v roku 2003 představovaly nejenom im-
puls hospodářský, ale byly také jistým závazkem pro kulturnost 
urbánního rozvoje města. V roce 2011 se Graz stal členem sítě 
UNeSCo Kreativní města a získal prestižní titul Město Designu. 

Kulturnost se stala nedílnou součástí strategie obnovy města 
a v roce 2013 bylo díky svým iniciativám zařazeno do seznamu 
aktivních měst Smart City.

roZVoJ postindUstriáLníHo města
Zásadním iniciačním programem pro rozvoj města, zejména pro 
jeho postindustriální část Graz-West, se stal evropský program 
UrBAN (1994 – 1999). První realizovány intervence byly zacíleny 
do městské části Gries a zlepšily její provázání s historickým stře-
dem města, ležícího na druhém břehu řeky Mur. obyvatelstvo čtvr-
ti Gries tvoří z velké části přistěhovalci, zejména z Balkánu, kteří 
představují vzdělanostní, náboženskou, etnickou, ekonomickou 
a sociální směsici se specifickou identitou vzájemné tolerance. 
Zásahy byly zaměřené na zlepšení sociální struktury, zkvalitnění 
městského veřejného prostoru a zeleně a revitalizaci veřejných 
staveb. revitalizace veřejných prostorů v souběhu se sociálními 
projekty byla velmi úspěšná. Důležitou roli v tomto procesu hrá-
la již tehdy aktivní participace občanů a zaměření na komunikaci  
a sdílení informací. Metoda vytváření sociálních sítí sousedství  
a sdílení, kde se občané mohou vyjadřovat k projektům v jejich okolí 
a stát se aktivními členy programu revitalizace, nastolila vzájem-
nou toleranci a důležitou důvěru v úspěšnost jednotlivých projek-
tů. Zainteresovanost občanů na přípravě projektů zezdola nahoru 
se stala významnou pozitivní zkušeností pro následné projekty.

geneZe ÚZemí graZ-West 
rozsáhlé území Graz-West, oddělené od centra města železnicí, 
se rozkládá na ploše více než 400 ha. Po roce 2000 byly za pomoci 
eU programu UrBAN ii do území cíleně koncentrovány investice 
v podobě pilotních projektů, které předznamenaly jeho „smart“ 
charakter. realizace Campusu Fachhochschule Joanneum v klí-
čovém středu transformovaného území dala lokalitě nejen novou 
obsahovou náplň, ale zároveň vytvořila vizi a nasměrování pro tuto 
městskou část do budoucna. rozvoj potenciálu informační spo-
lečnosti byl sledován i při přestavbě ostatních částí transformo-
vaného území.

Historický záběr průmyslových areálů podél Waagner-Biro-Straße
Zdroj: Mesto Graz,  http://www.gat.st/news/smart-future-graz

Energeticky plusový obytný soubor Reininghaus Süd, Zdroj: Foto: DI Martin 
Grabner, http://www.energy-innovation-austria.at/article/1763/)

Zahájení staveb - etapizace Smart City Projektu Graz
2016 – inovace kulturního centra Helmuth List Halle, alternativní energetické zdroje Energy Plant, demonstrační stavba Science Tower
2017 – stavba Smart Center (výzkum, vývoj a studentské bydlení), obytný soubor Střed, veřejný park podél ulice Waagner-Biro, zavedení veřejné dopravy
2018 – základní škola, Cool City - alternativní formy bydlení, druhá etapa veřejného parku u železnice
2020 – obytný soubor Sever, nové gymnasium 
Zdroj: autor podle: http://www.smart-city-graz.at/images/smartcitygraz_zeitplan_foto_martin_grabner.jpg➜



58 URBanita 59URBanita

vřenou diskuzi mezi všemi subjekty zúčastněnými na procesu 
plánování města. 

Zřejmě nejpodstatnějším faktorem z hlediska tvorby inteli-
gentního města je kontinuálnost vize. Graz v roce 2013 schválil 
„Stadtentwicklungskonzept 4.0“, tedy čtvrtý koncept rozvoje 
města, jenž definuje parametry plánování s cílem zabezpečit vy-
sokou kvalitu městského života. Kromě jiného se zavazuje stát 
se Smart městem, městem zaměřeným na integrální plánování, 
stavební kulturu nebo atraktivnost bydlení po celém městě. 

Ke smart městu pochopitelně patří také smart lidé. Graz svým 
obyvatelům nabízí možnosti ovlivnit dění a ve vzájemném, obous-
tranně prospěšném dialogu je zároveň vzdělává. Graz nastartoval 
již v roce 2012 participativní definování vize města Graz do roku 
2050, jenž pokrývá veškeré aspekty inteligentního města s kom-
paktní zástavbou, smíšenými urbánními funkcemi, atraktivními 
veřejnými prostory a nulovými emisemi. Shora uváděné informace 
mají přesvědčit, že pojem SMArt City není jen módní trend nebo 
reklamní slovní spojení, pokud se zhodnotí systémovou změnou 
paradigmatu městského plánování. Dlouhodobý proces transfor-
mace postindustriálního území Graz-West presentuje příkladný 

postup, který poukazuje na nutnost doplnění zaužívaných formál-
ních postupů plánování měst (byť právně a legislativně potvrze-
ných a vyžadovaných) minimálně o paralelní metodicky neformální 
postupy. Město Graz dokazuje, že vize Smart City, i když iniciována 
novými inteligentními technologiemi, je především zacílená na 
člověka a zabezpečování vysoké kvality života a spokojenosti 
obyvatel města. n

Resume: Genesis of SMART CITY GRAZ – Assoc. prof. Ing. arch. Karel Havliš Graz, 
Austria is an innovative city with many examples of activities enhancing the potential 
of European Union support projects and programs. SMART CITY PROJEKT – GRAZ is  
a demonstration project run by the Technical University of Graz that is taking advantage 
of applied multidisciplinary research. In a selected 49-hectare post-industrial area of 
Graz-West along Waagner Biro Strasse street, a process of land transformation involving 
predominantly brownfield development is underway in a new city district. The project 
employs innovative planning methods that are, in the spirit of Smart Cities, a thought-
ful example of integrating city planning and strategic planning. Systematic project 
preparation is an appropriate platform for transferring experience in the application 
of similar „intelligent“ urban planning methods, or parts thereof. Adhering to urban 
planning principles of sustainability as conditions are created to enhance quality of life 
in the city is an essential goal of the project. An important component in the planning 
process is the co-ordination of public and private projects, organized with a sense of 
comprehension and with significant public involvement.

V bývalém areálu pivovaru a sladoven reininghaus bylo reali-
zováno nové mezinárodní vědecké centrum Wissensstadt Graz-
West pro inovativní ekologické technologie a Start-up-Centrum 
pro začínající firmy. Z prostředků eU se odstranily prostorové 
bariery – vznikly podchody a podjezdy pod železnicí. Komunikace 
byly upraveny ve prospěch cyklistů a pěších, vytvářející vhodné 
podmínky pro mobilitu šetrnou k životnímu prostředí. Podél ulice 
Waagner-Biro byly provedeny rozsáhlé asanace a odstranění eko-
logických zátěží po průmyslových areálech. Pilotním projektem 
v této bývalé monofunkční průmyslové zóně se stala konverze 
průmyslové haly Helmut List Halle na multifunkční kulturní pros-
tor. Fasádní fotovoltaika demonstruje transformaci na kulturní  
a energeticky šetrné město. 

energy City_graZ-reiningHaUs
Po roce 2008 byly pro rozvoj městské části Graz-West využity 
národní programy Klima energy Fonds+ a Stadt der Zukunft. Ve 
spolupráci s instituty technické University Graz tak byl v jižní 
části území iniciován výzkumný projekt eCr_energy City_Graz-
reininghaus na bázi věda – výzkum – aplikace. 

Výzkum vyústil v mezinárodně relevantní realizaci pilotního 
projektu energeticky soběstačného urbanistického souboru  
s podporovaným bydlením Plusenergieverbund reininghaus Süd. 
těžištěm bylo energetické propojení energeticky plusových bu-
dov, tedy budov, jež produkují více energie, než sami spotřebují. 
Přebytečnou energii odevzdávají do lokální sítě pro okolní objekty. 
Mezi dvanácti bytovými domy a administrativně-obchodním ob-
jektem vznikla na základě různých výrobních a spotřebních ener-
getických špiček synergie, umožňující efektivnější využití energie 
z obnovitelných zdrojů.

smart City Waagner-Biro
Dosavadní vrchol inovací při plánování města přestavuje od 
roku 2012 připravovaná a v současné době probíhající reali-
zace Smart City projektu na severu oblasti Graz-West podél 
ulice Waagner-Biro. od historického centra města je vzdálený 
jenom dva kilometry severozápadně, k hlavnímu nádraží je to 
jen 800 metrů. 

Na ploše 12,7 ha vznikající městská čtvrť pro 3 500 obyvatel 
bude energeticky soběstačná a propojí bydlení, práci, nakupování, 
kulturu a volný čas. Poprvé zde budou demonstračně nasazeny 
energetické technologie inteligentního bezemisního města.  
V reálných podmínkách budou v urbánním měřítku testovány nové 
technologie pro výrobu elektřiny i chlazení prostřednictvím slu-
neční energie, integrovány fasádní technologie nebo inteligentní 
teplonosná síť. Lokální energetické toky budou řízeny energetic-
kou centrálou. Dokončuje se demonstrativní objekt 60 m vysoké 
vědecké věže Science tower, do jejíž fasády budou integrovány 
nízkonákladové barvivem senzitizovány solární články pro výro-
bu elektřiny, zvané Grätzelovy články. V porovnání se standard-
ní fotovoltaikou jsou ekologičtější, fungují oboustranně a také 
při difuzním světlu, nevadí jim částečné zastínění a mohou být 
transparentní nebo zbarvené. Věž bude také bezdrátově nabíjet 
elektromobily, výtahy mají zpětné získávání energie. Na vrcholu 
věže je vytvořen prostor pro střešní zahradu Urban Gardening. 
Samozřejmou součástí projektu Smart City je také koncepce 
udržitelné mobility.

Pro jednotlivé sektory Smart City již proběhlo několik archi-
tektonických soutěží, zejména na soubory dostupného bydlení, 
které budou financovány v rakousku používaným systémem pro 
sociální bydlení. 

Aplikovaný výzkum a vývoj prováděný v regionu Graz symbolicky 
vyjadřuje architektura Science tower umístěná vedle stávající 
Helmuth List Halle. Sousedství multifunkčního kulturního objektu 
a technicky a technologicky náročnou stavbou Science tower pre-
sentuje spojení kultury, vědy a techniky jako symbol nové Smart 
City čtvrti, ale také vyspělost firem a institucí v oblasti zelených 
technologií a inovací v rámci klastru Greentech celého regionu, 
které jsou do projektu také zapojeny.

proCesy smart pLánoVání
Významným aspektem inteligentního procesu plánování města 
je sdílení informací a participace občanů. Zkušenosti z dřívějších 
programů (UrBAN) a inovativní systémový přístup prostřed-
nictvím k tomu účelu již dříve založené organizace Stadt_ 
LABor Graz je jednou z inovativních metod městského pláno-
vání. Představuje výzkumnou a inovační platformu pro otázky 
týkající se městské kvality života. interaktivní způsob komuni-
kace spolu s alternativními iniciativami občanů patří k neformál-
ním nástrojům plánovacího procesu. Stadt_LABor Graz  vytváří 
prostor pro nápady a myšlení, propaguje interdisciplinární ote-

Vítězný návrh ze soutěže  
na soubory dostupného bydlení v projektu  

Smart City Graz podle návrhu kanceláře 
architekta Nussmüllera

Zdroj: http://www.smartcities.at/assets/
Uploads/Staedtebau-Ostseite-Bild- 

Nussmueller-Architekten.jpg

Stavba demonstračního projektu  
Science Tower podle návrhu architekta Markuse 
Pernthalera, který je také autorem návrhu  
konverze industriální haly Helmuth List  
Halle z dřívějšího programu URBAN II
Zdroj: Markus Pernthaler Architekten,
 http://www.smartcities.at/assets/Uploads/
Science-Tower-Bild-Architekt-Markus-Pernthaler.jpg
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odoLné mestá a regiÓny 
– miNimalizáCia Dosahov 

klimaTiCkýCh zmieN
Ing. Zuzana Hudeková, PhD., regionálne ekologické centrum Bratislava

mestá sú zodpovedné za viac ako 70 % emisií skleníkových plynov. nielen z tohto dôvodu sa 
v posledných rokoch presadzuje nízkouhlíkový sídelný rozvoj, ktorý by mal byť v budúcnosti 

charakteristický pre ďalšie smerovanie všetkých miest a regiónov. „nízkouhlíkovému” sídlu sa 
totiž darí rapídne znížiť emisie oxidov uhlíka  pri súčasnom uspokojení energetických potrieb  

v rámci zabezpečenia zásobovania elektrickou energiou, zabezpečenia dopravy, bývania,  
ako aj fungovania iných kľúčových sektorov života v meste či regióne. [1]  

N
achádzanie ciest k zníženiu závislosti od fosílnych palív, 
zvýšeniu potravinovej bezpečnosti, ale aj k spôsobu, 
ako úspešne čeliť očakávaným negatívnym vplyvom 
zmeny klímy, patrí medzi atribúty odolnosti (reziliencie) 

sídla. [2] Prostredníctvom „smart city“, čiže inteligentného, efek-
tívneho fungovania miest sa prepájajú oba spomínané koncepty. 

Pri spracovaní vízie „inteligentného mesta“ sa ukazuje v súčas-
nosti ako nevyhnutné vziať do úvahy rozličné prejavy zmeny klímy, 
od zvýšenia priemernej ročnej teploty po extrémne poveternostné 
situácie.  osobitne sa to týka opatrení v oblasti dopravy, energetic-
kej, technickej infraštruktúry a stavieb. Na základe toho uvedieme 
niektoré riziká, ako aj možné adaptačné opatrenia. [3].

V dôsledku zvýšenej teploty sa očakáva napríklad znížená ka-
pacita distribučnej siete.  Zvýšené teploty kombinované s vyš-
šou spotrebou v lete si budú vyžadovať technologické zlepšenia 
transformačných staníc aj káblových rozvodov tak, aby bola zaru-
čená ich spoľahlivá prevádzka počas obdobia ich vyššej záťaže. 
intenzívne lejaky a súvisiace problémy s povodňami budú mať 
rovnako dosah na transformačné elektrické stanice. extrémne 
výkyvy počasia môžu poškodiť tieto siete napr. aj záplavami spô-
sobenými intenzívnou búrkovou činnosťou. elektrické vedenia 
sú obzvlášť zraniteľné v prípade silných víchric alebo mrazovej 
činnosti, kde ich poškodenie môže nastať najčastejšie pádom 
predmetov, napríklad stromov, na vedenie, čo môže viesť k skra-
tu a výpadku zásobovania elektrinou. investície do posilňovania 

tejto infraštruktúry by však mali nasledovať až po vypracovaní 
špecifických modelov intenzity vetra v danej lokalite.

ZdroJe energie
Predpokladaný nárast teploty v budúcnosti bude mať za následok 
zníženie účinnosti fosílnych elektrární, čo môže viesť k nedosta-
točnej výrobe energie. termálne elektrárne pracujú pri rôznych 
klimatických podmienkach, ale pri väčšine z nich vonkajšia tep-
lota vzduchu má vplyv na ich účinnosť. Zvýšená teplota vzduchu 
ovplyvňuje jeho hustotu a znižuje jeho prietok počas spaľova-
nia. toto predstavuje náročný technologický problém. Jedným  
z najzávažnejších dosahov zmeny klímy na energetické systémy 
bude aj dostupnosť vodných zdrojov, variabilita zrážkovej činnosti 
(sezónne výkyvy zrážok, intenzívnejšie búrky a častejšie a dlhšie 
obdobia sucha). Všetky tieto javy budú mať vplyv na energeti-
ku. infraštruktúra v sektore obnoviteľných zdrojov energie (oZe) 
môže byť vážne ovplyvnená v dôsledku záplav, zvýšenej oblač-
nosti (výroba energie zo slnka), fluktuácií zrážok (výroba elektriny 
vo vodných elektrárňach) a škodami následkom silných búrok. 
Všetky tieto vplyvy môžu viesť k výpadkom v zásobovaní elek-
trinou. Zvýšená búrková činnosť môže viesť k zníženiu produkcie 
elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Veterné turbíny (sto-
žiare a základy) sú náchylné na poškodenia veľmi silnými vetrami. 
Výroba elektriny fotovoltickými článkami je ovplyvnená zvýšenou 
oblačnosťou v dôsledku odparovania a tvorby oblačnosti.

Smart budovy - ako príklad   
budova ústavu fyziky „Lise-Meitner“  

Humboldtovej univerzity v Berlíne.
Okrem využívania zrážkovej vody

a popínavej vegetácie sú  
v energeticky pasívnej budove všetky 

technológie riadené pomocou
počítačovej technológie

Foto: Zuzana Hudeková 

Smart doprava –
Koľajová doprava predstavuje 
udržateľný spôsob dopravy, 
ktorým sa podporuje čistejšie, 
ekologickejšie a zdravšie 
prostredie miest a obcí. 
Foto: Zuzana Hudeková
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Spomedzi adaptačných opatrení na predtým uvedené nega-
tívne vplyvy zmeny klímy patrí napríklad budovanie záložných 
zdrojov, ktoré by zmiernili dôsledky výpadkov, ale aj podstatné 
zníženie spotreby energie a zvýšenie energetickej efektívnosti, 
ktoré majú zároveň aj význam v oblasti mitiácie (znižovaní emisií 
Co2).  Pre novú energetickú infraštruktúru navrhovanú na prevádz-
ku po vyše 30 rokoch, by mal projektový návrh zohľadňovať možné 
záplavy s cieľom budovať zdroje energie mimo území, ktoré môžu 
zasiahnuť záplavy, prípadne budovať vhodné bariéry. Na zníženie 
rizík v rozvodnej elektrickej sieti môže mať pozitívny vplyv aj bu-
dovanie decentralizovaných energetických zdrojov, resp. samo-
zásobenie elektrinou z obnoviteľných zdrojov (napr. fotovoltika). 
Adaptačné opatrenia na riziká zníženej kapacity distribučnej siete 
v dôsledku záplav sa orientujú do oblasti budovania decentra-
lizovaných energetických systémov so záložným prístupom do 
rozvodnej  elektrickej siete, na vypracovanie havarijných plánov 
zahŕňajúcich presmerovanie dodávok energií v prípade výpadkov, 
ako aj na budovanie tzv. inteligentnej siete (smart grid). 

dopraVa a VýstaVBa
V oblasti dopravy sa adaptácia na zmenu klímy osobitne týka opat-
rení spojených so zabezpečením používania dopravných techno-
lógií a materiálov (koľajníc, káblov, materiálov pre povrchy ciest 
a pod.) prispôsobených meniacim sa teplotným podmienkam,  
a to osobitne  odolnejším voči vplyvu tepla, vlnám horúčav, ako  
i ďalším vplyvom meniacej sa klímy. 

V rámci adaptačných opatrení a z dôvodu znižovania rizika  
záplav spôsobených zrážkovou vodou a následným spôsobením 
neprejazdnosti cestnej infraštruktúry budú napríklad musieť 
správcovia využívať technológie, ktoré umožnia väčšiu zrážkovú 
priepustnosť ciest, zlepšiť ich odvodňovanie aj budovaním drená-
ží, rigolov a pod. Medzi neinvestičné, tzv. mäkké adaptačné opat-
renia patria napríklad tzv. systémy včasného varovania subjektov 
zabezpečujúcich prepravu osôb a tovaru. 

opatrenia na minimalizáciu negatívnych vplyvov zmeny klímy 
sú v súčasnosti známe a vo viacerých mestách aj odskúšané.  Je 
nanajvýš vhodné sa zamyslieť, prečo sa v praxi na Slovensku stále 
stretávame s prístupom, ktorý nie vždy reflektuje požiadavky či 
už v súlade s nízkouhlíkovým rozvojom, alebo nedostatočne berie 
do úvahy negatívne dosahy zmeny klímy, a to nielen pri územnom 
plánovaní, ale aj pri stavebnej a investičnej činnosti.  

Domnievame sa, že tento negatívny jav je sčasti spôsobený 
nedostatkom odborných informácií, správnych výpočtových ná-
strojov, ako aj nedostatočnou formáciou a dovzdelaním v daných 
profesiách.  Ako príklad môžeme uviesť navrhovanie budov s takmer 
nulovou potrebou energie, ktoré kladie pri projektovaní vyššie po-
žiadavky na komplexný prístup k navrhovaniu a vyžaduje zručnosti. 

tieto však doposiaľ neboli pri navrhovaní súčasťou bežnej projek-
tovej praxe. Pri návrhu novej stavby musí pracovať multiprofesný 
tím v procese, ktorý je známy ako integrované navrhovanie budov. 

Nedostatok skúseností so stavbami a obnovou stavieb ultra-
nízkoenergetických a pasívnych budov na Slovensku je tiež pre-
kážkou pri ich realizáciách.  

metodiKa a LegisLatíVa
Konceptu nízkouhlíkového rozvoja sídla zase chýba metodický 
podklad. V tomto roku by mal byť sekretariátom Dohovoru sta-
rostov a primátorov o klíme a energetike v Bruseli zverejnený 
metodický pokyn na spracovanie Akčných plánov udržateľnej 
energetiky a klímy (Sustainable energy and Climate Action Plan), 
ktorý by mohol dať výrazný impulz samosprávam na nízkouhlíkový 
rozvoj a odolné mesto. 

Pri zavádzaní obnoviteľných zdrojov energie existujú aj legis-
latívne prekážky. Novela zákona o tepelnej energetike z roku 2014 
priniesla predovšetkým precíznejšiu úpravu podmienok na odpo-
jenie sa od centrálneho zdroja tepla a na výstavbu nových sústav 
tepelných zariadení, kde dodávateľ tepla má postavenie účastníka 
konania v procese stavebného konania, ktorého stanovisko je 
záväzné. Často tak nie je možné, aby sa budovy, ktoré sa po ob-
nove dostávajú do pasívneho štandardu, odpojili od centrálneho 
vykurovania. Problémy sú aj so samotným pripojením fotovoltiky 
do distribučnej siete.

Medzi ďalšie problémy môžeme zaradiť aj roztrieštenie kompe-
tencií a možno nie vždy vyhovujúcu spoluprácu pri horizontálnom 
a vertikálnom riadení a správe. Agenda udržateľného a odolného 
sídla je rozdelená medzi viaceré rezorty, napr. agendu „Smart 
city“ zastrešuje Ministerstvo hospodárstva Sr, agendu výstav-
by a územného plánovania  Ministerstvo dopravy a výstavby Sr, 
agendu zmeny klímy Ministerstvo životného prostredia Sr.  Sta-
vebníctvo je čiastočne riešené na Ministerstve hospodárstva Sr 
a čiastočne aj na Ministerstve dopravy a výstavby Sr. 

otázkou ostáva, či naše samosprávy majú dostatočnú pod-
poru na národnej úrovni, a to nielen finančnú, ale aj metodickú, tak  
aby svoj strategický rozvoj smerovali k „odolnému“ nízkouhlíko-
vému a inteligentnému mestu?

Zo spomínaných faktov vyplýva, že inteligentné, udržateľné   
a odolné mestá sa budú musieť vyrovnať s rozličnými negatívnymi 
vplyvmi zmeny klímy. Viaceré mestá v zahraničí už celkom úspešne 
nastúpili na takúto cestu. Na Slovensku v porovnaní s okolitými 
krajinami (smerom na západ) sa koncept nízkouhlíkového rozvoja  
a odolného sídla, ako aj systematická príprava na zmenu klímy for-
mou proaktívnej adaptácie rozbieha pomerne rozpačito. Pokúsili 
sme sa načrtnúť aj okruh niektorých problémov a prekážok. ostá-
va teda pred nami urgentná úloha podpory takého rozvoja našich 
sídiel, ktoré zabezpečí primeranú kvalitu obytného a prírodného 
prostredia, ochranu zdravia, majetku, ako aj dlhodobé podmienky 
na kvalitný život obyvateľov Slovenska. n

Resume: Durable cities and regions – minimizing the impacts of climate changes - 
Ing. Zuzana Hudeková, PhD. Cities are responsible for more than 70% of greenhouse gasses 
emissions. But it is not just for this reason that low-carbon residential development is being en-
couraged. “Low-carbon” communities are successfully reducing carbon dioxide emissions while 
meeting energy needs in terms of generating electricity, providing transport and housing, and 
in other key sectors of urban or regional life. Finding ways to reduce dependence on fossil fuels, 
increase food security and successfully meet the expected negative impacts of climate change 
are among the attributes underscoring a community’s resilience. The „smart city“ concept links 
two concepts.  As various climate changes phenomena are expected, ranging from an increase 
in the average annual temperature to extreme weather conditions, these adverse impacts must 
be clearly addressed in the preparation of the „smart city“ concept. This is particularly relevant 
in transport, energy and technical infrastructure.

Smart doprava V prípade, že sa použijú „zelené“ koľajiská a doplní sa 
priestor výsadbou vhodných druhov stromov, výrazne sa prispeje nielen  
k zlepšeniu mikroklímy, záchytu prachových častíc z príľahlých vozoviek  
a pod., ale aj k zvýšeniu estetického pôsobenia celého priestoru
Foto: Zuzana Hudeková

zNalosTNá jeDNoTka  
a výzNam lokálNyCh piloTNýCh 

projekTov Na prÍklaDe  
smart and CLean HeLsinKi 

MSc. Ľubica Jean-Jean, t&t Consulting, Ing. Radoslav Mizera, Solved - the Cleantech Company, 
Ing. Oliver Zumrik, Solved - the Cleantech Company

N
ové technológie ponúkajú viac ako len zlepšenie kva-
lity života. Predstavujú aj dôležitý ekonomický a spo-
ločenský prínos. energetická optimalizácia, doprava, 
prepojenie domácností a vecí s novými technológiami 

(iot), sú všetko témy a trhy, na ktoré budú musieť reagovať nie-
len samosprávy, ale aj firmy a priemysel. exponenciálny nárast 
dát predstavuje pre mestá príležitosť odpovedať na stupňujúce 

sa výzvy a symptómy, ktorým musia čeliť. A to predovšetkým  
s cieľom dosiahnuť „lepšie za menej‘‘. Dnes už existuje veľa miest, 
ktoré sa pustili do opatrení zdieľania údajov a dát (open data), 
čo na jednej strane predstavuje krok vpred k transparentnej 
demokracii a na strane druhej otvorenie inovácií pre konečných 
užívateľov, obyvateľov a firmy. tieto údaje predstavujú rôznorodé 
oblasti pôsobenia miest:

V roku 2050 bude 75 % ľudí žiť v mestách1. táto zvyšujúca sa urbanizácia a s ňou spojené 
environmentálne a energetické obmedzenia vedú mestá k prehodnoteniu dopravy, verejného 

osvetlenia, mestského mobiliáru a iných služieb mesta. neexistuje jediná definícia smart mesta, 
každé mesto musí zadefinovať stratégiu smart city podľa svojej histórie a špecifických zdrojov, 

ktoré sú mu vlastné. niektoré mestá sa rozhodnú ísť cestou „green‘‘, znižovaním odpadov  
a optimalizáciou riadenia. iné sa rozhodnú inovovať a hľadať nové riešenia v oblasti dopravy, 

optimalizácie spotreby energií, alebo sociálnych inovácií zapájajúcich rôznorodé skupiny v meste.

Kalasatama Smart City v Helsinkách.
Projekt založený na službách a inováciách, 
podporovaný IKT technológiami.
Pohľad na verejnú saunu.
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• mobilita  • energetická spotreba  • správa infraštruktúry a ve-
rejných priestranstiev • zdravie verejnosti • školstvo • regulácia 
kriminality • voľný čas a angažovanosť v neziskovom sektore • 
zamestnanosť a zdravý podnikateľský ekosystém.

noVé príLeŽitosti na tVorBU pridaneJ Hodnoty
S masovým nárastom výmeny neštruktúrovaných dát si verejná 
správa, ale aj firmy, kladú otázku: Ako efektívne zhodnotiť dáta  
a údaje, ktorými disponujeme, zbierame a analyzujeme?

Niektoré „pionierske“ severo-americké mestá (New-york, 
Chicago, San Francisco, Los Angeles, Montreal)2 sa už dokonca 
„vyzbrojili’’ administrátormi dát (Chief Data officers) a tímami ex-
pertov, zameranými na zbieranie, štandardizáciu a kríženie kľúčo-
vých dát pre metropolitný rozvoj. títo experti prinášajú konkrétne 
príklady zhodnocovania údajov a poukazujú na pridanú hodnotu 
týchto činností pre ekonomický a udržateľný rozvoj miest. Vytvá-
rajú jedinečné partnerstvá s lokálnymi startupmi a veľkými prie-
myselnými firmami s cieľom odpovedať na potreby a očakávania 
obyvateľov. Mestá, ktoré realizujú opatrenia na princípe open-Da-
ta, aplikujú princíp transparentnosti a demokracie, podľa ktorého  
verejná správa, firmy a obyvatelia sú spolutvorcami nových služieb 
s vysokou ekonomickou a sociálnou pridanou hodnotou. Dnes už 
veľa progresívnych miest implementuje digitálne inovácie, ktoré 
umožnia mestám byť transparentnejšie, reagujúce na podnety, 
zúčtovateľné a nízkonákladové.

Aby podniky mohli efektívne čeliť globalizačným výzvam a lep-
šie využívať poznatky, znalosti a nové technológie v prospech zvý-
šenej konkurencieschopnosti, hospodárske spravodajstvo ponúka 
mnoho výhod, akými sú zvýšená inovačná schopnosť, možnosť 
získania nových trhov, predvídanie rizík a flexibilné adaptovanie 
sa na požiadavky vonkajšieho prostredia. Hospodárske spra-
vodajstvo je nástroj, ktorý účinne využívajú vyspelé ekonomiky  
v prospech strategických odvetví, a to nielen na podnikovej, ale aj 
na teritoriálnej úrovni.

okrem zmienených amerických miest sa v európe za smart city 
„pionierov’’ považujú Helsinki, Kodaň, Berlín, Londýn, Lyon, Nantes, 
Barcelona a iné. 

smart and CLean HeLsinKi a VýZnam  
LoKáLnyCH piLotnýCH proJeKtoV  
na KonKrétnyCH príKLadoCH
„My – obyvatelia, mestá, spoločnosti a výskumné organizácie  
z metropolitnej oblasti Helsínk – budeme riadiť zmenu smerom 
k udržateľnejšej a prosperujúcej budúcnosti.” takto ambiciózne 
znie záväzok komunity fungujúcej v rámci regiónu patriaceho do 
prvej desiatky najobývateľnejších miest na našej planéte. Projekt 
Smart and Clean Helsinki vedený pod odborným patronátom re-
gionálnej rozvojovej agentúry Helsinki Business Hub, do ktorého  
v súčasnosti patrí 48 rozvojových projektov a ktorých spoločným 
menovateľom je odvážnosť a jasná vízia budúcnosti, má ambicióz-
ny cieľ – stať sa testovacou platformou a medzinárodne uznáva-
nou referenčnou oblasťou ekologických a inteligentných riešení, 
ktoré budú exportované do celého sveta a povedú k udržateľnej 
spoločnosti. 

Hlavnými aktérmi projektu sú mestá Helsinki, espoo a Vantaa 
patriace do metropolitnej oblasti hlavného mesta Helsínk, ktoré 
sa v spolupráci s fínskym inovačným fondom Sitra budú snažiť 
prilákať do regiónu viac investícií, podnikateľských príležitostí  
a pracovných miest. 

Zmeny, o ktoré sa pokúsia projekty v rámci Smart and Clean  
v metropolitnej oblasti Helsínk, povedú k naplneniu piatich hlav-

ných vízií, a to: Vytvoriť najatraktívnejšiu oblasť bezuhlíkovej mo-
bility na svete; vychovať najinteligentnejšiu spoločnosť z hľadiska 
využívania zdrojov; produkovať mestskú energiu efektívne a bez 
emisií uhlíkových plynov; vytvoriť mesto s vedúcim postavením  
v oblasti cirkulárnej ekonomiky; budovať najudržateľnejšie prostre-
die, v ktorom budú mať rezidenčné oblasti pozitívny dosah na 
prostredie, a to napríklad tým, že vyprodukujú viac energie, než 
sami spotrebujú.

Naplnenie hlavných vízií si však vyžaduje systematickosť  
a jasné ohraničenie cesty, po ktorej treba ísť. Preto projekty, 
ktoré majú vyrásť do replikovateľných konceptov podporujúcich 
rozvoj udržateľnej spoločnosti, musia patriť do ôsmich tematicky 
definovaných kategórií, medzi ktoré patria výstavba, energetická 
efektívnosť, energetické systémy, materiálová efektívnosť, udr-
žateľní spotrebitelia, doprava a transport, odpady, ich recyklácia, 
voda a vzduch.

1. smart Kalasatama
Starý prístav v centre Helsínk sa nedávno stal cieľom veľkých  
a malých spoločností, organizácií, výskumných organizácií, verej-
ného sektora a v neposlednom rade obyvateľov, ktorí toto miesto 
premenili na mestskú inovačnú platformu na testovanie smart city 
riešení priamo na obyvateľoch. toto živé testovacie laboratórium 
pre pilotné smart city projekty podporuje aktívnu participáciu re-
zidentov na vývoji inovatívnych služieb. 

Víziou Smart Kalasatama je stať sa rozumnou vo využívaní 
zdrojov tak, že každému z jej obyvateľov zabezpečí jednu hodi-
nu dodatočného voľného času každý deň. Nové inteligentné a 
udržateľné riešenia zahŕňajú inteligentné energetické systémy, 
systémy opätovne využívajúce odpady či budovanie smart grid, v 
rámci ktorého nebudú chýbať siete pre elektrické autá či úložiská 
energie. obrovský význam má využívanie verejných dát v rámci 
mestských služieb, ktoré budú merať kvalitu miestneho ovzdušia 
či možnosti pre zdieľanie automobilov.

Do portfólia projektov Smart Kalasatama patria inovatívne pro-
jekty ako napríklad nové formy bývania v podobe plávajúcich 
apartmánov, nové formy zdieľaných elektrických dopravných 
prostriedkov, solárny park realizovaný prostredníctvom crowd-
fundingu, škola budúcnosti a mnohé ďalšie. V súčasnosti oblasť 
obýva 2 000 ľudí a do roku 2030 sa toto inteligentné a udržateľné 
miesto stane domovom pre 20 000 obyvateľov a vytvorí 8 000 
pracovných miest.

2. Klimatická ulica tikkurila
Klimatická ulica tikkurila je novým miestom na testovanie zdro-
jovo efektívnych a nízkouhlíkových služieb prispôsobených kli-
matickým zmenám. Aj vďaka jednoduchým riešeniam, akými 
sú vypínanie radiátorov, jedenie väčšieho množstva zeleniny 
či vybudovanie zelených plôch, dokáže urobiť ľudí šťastnejší-
mi. Vďaka poklesu cien solárnych panelov o 70 % v priebehu 
posledných piatich rokov sa stali dostupnejšími aj pre miestne 
apartmánové budovy. V roku 2016 prešlo v tejto oblasti ener-
getickým auditom sedem apartmánových domov, vďaka čomu  
v nich bolo možné využiť inovatívne možnosti šetrenia ener-
gie. Aj miestne obchodné centrum bolo jedným z prvkov, ktoré 

vďaka výmene tradičných svietidiel za energeticky efektívne 
či nainštalovaniu inteligentnej klimatizácie pomáhajú znižovať 
emisie skleníkových plynov.

3. automatizovaný systém zberu odpadu
Predstavte si, že všetky vaše smeti odsaje centrálny vysávač 
prostredníctvom podzemného potrubia do niekoľko kilometrov 
vzdialeného komunitného zberného centra a z mestských ulíc 
odrazu zmizne až 90 % smetiarskych vozidiel. Aj takáto je rea-
lita pilotného projektu recyklácie a odvozu odpadu v Helsinskej 
Kalasatame. Zaujímavým faktom je, že smeti sa potrubím dokážu 
prepravovať rýchlosťou až 70 km/h do zberného centra, odkiaľ sa 
vyvezú na ďalšie spracovanie a recykláciu.

4. projekt soHJoa – samojazdiace mestské autobusy
od leta roku 2016 sa v uliciach metropolitného regiónu Helsínk 
začali objavovať malé samojazdiace autobusy, ktoré dokážu pre-
praviť 9 osôb na kratšie vzdialenosti. týmto bola spustená testo-
vacia fáza fungovania automatizovanej dopravy v mestách. V roku 
2017 bude tento pilotný projekt po revíziách požiadaviek mobility 
vyplývajúcich z jeho úvodnej časti pokračovať.

Veľmi pozitívnym prvkom tohto konceptu je, že fínske minis-
terstvo dopravy a komunikácií pre tento projekt vytvorilo ideálne 
legislatívne podložie umožňujúce testovanie samojazdiacich vo-
zidiel v reálnych mestských podmienkach. 

5. 3d informačný model mesta Helsinki
Helsinki sú prvým mestom na svete, ktoré využívajú súčasne až 
dva 3D modely mesta budúcej generácie založené na otvorených 
dátach poskytujúce unikátne možnosti pre výskum, vývoj a podni-
kanie. tieto všestranné modely umožňujú analyzovať a vyhodnotiť 
možnosti alternatívnych zdrojov energií, emisie skleníkových ply-
nov či environmentálnych vplyvov dopravy. taktiež sa dajú vše-
stranne využiť v oblasti navigácie, výstavby telekomunikácií alebo 
v oblasti regionálneho plánovania.

3D informačný model mesta Helsinki pozostáva z dvoch modu-
lov – prvý je zdrojom informačných databáz pre pokročilé mestské 
analýzy a druhý je realistický vizuálny model mesta využiteľný na-
príklad v oblasti online služieb.

sLoVensKé mestá: potreBa napredoVania 
Slovenské mestá sa zatiaľ neangažovali v oblasti strategického 
plánovania a spravodajstva. Je však dôležité, aby naše mestá, tak 
ako aj iné vyspelé metropoly, podporili opatrenia a nástroje, ktoré 
budú chrániť obyvateľov, strategické oblasti a odvetvia patriace 
do ich kompetencie, a tým aj sociálne a ekonomické záujmy. 

Je potrebné vybudovať informačný systém plánovania a usmer-
ňovania miestneho a regionálneho rozvoja tak, aby bol schopný 

Kalasatama 
Smart City v Helsinkách.

Automatizovaný systém zberu odpadu, Smart and Clean Helsinki
Zdroj: http://www.smartnclean.fi/projects/automated-waste-collection-system

Projekt SOHJOA – samojazdiace mestské autobusy, 
Smrat and Clean Helsinki Zdroj: http://sohjoa.fi/
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flexibilne reagovať na lokálne a regionálne potreby, konkrétne 
obyvateľov, strategických podnikov a inovatívnych startupov.

Samotná technológia nie je postačujúca, aby vyvolala zmenu. 
V oblasti verejnej správy a napredovania koncepcie slovenských 
inteligentných miest nájdeme rôznorodých aktérov: distribučné 
energetické spoločnosti, telefonických operátorov, it firmy, akými 
sú dodávatelia cloud riešení a big data. Z tohto dôvodu expertíza 
a znalosť lokálneho ekosystému je kľúčová. „inteligentná” správa 
potrebuje zmobilizovať tím pozostávajúci z vedenia a mestských 
inovátorov, ktorí pretavia získané dáta a podnety do konkrétnych 
aktivít a projektov.

Slovenské mestá by sa mali vybaviť flexibilným a operatívnym 
spravodajským mechanizmom, ktorý by bol schopný pochopiť 
hlavné územné, sociálne a ekonomické vývojové trendy, ktorým 
musia čeliť. Mal by produkovať relevantné informácie strategic-
kého charakteru umožňujúce mestám lepšie reagovať na potreby, 
eventuálne zmeny a hrozby, sledovať a sprevádzať strategické 
oblasti a odvetvia a budovať kolektívnu analýzu, víziu a systémové 
opatrenia pre samosprávy.

smart pLatForma: KoordináCia 
a podpora roZVoJa smart City
Kľúčové opatrenia potrebné na naplnenie smart city agendy 
mesta predstavujú systémové opatrenia. Vo svojej podstate ide  
o míľniky, ktoré sú štartovacou čiarou potrebnou na začatie smart 
city aktivít na úrovni mesta v spolupráci s kľúčovými aktérmi  

a záujmovými skupinami v podobe smart city platformy; na vy-
tvorenie znalostnej jednotky strategického plánovania, založenej 
na zbieraní, analýze a šírení spracovaných dát s cieľom realizovať 
efektívne opatrenia a projekty.

Smart platforma je potrebná na koordináciu implementácie 
konceptu smart mesta. Pod záštitou samosprávy mesta zdru-
žuje kľúčové subjekty pre jeho realizáciu. Zabezpečuje efektívnu 
spoluprácu medzi rôznymi záujmovými skupinami v rámci mesta 
aj regiónu, inšpiruje ich k aktivitám na podporu rozumného mesta  
a buduje partnerstvá v oblasti smart city. Smart platforma je tech-
nicky podporovaná znalostnou jednotkou mesta. 

Ciele a konkrétne aktivity:
1.  iniciovať a sprostredkovať smart city agendu smerom k širšej 

verejnosti. 
2.   Spojiť rôzne záujmové skupiny (súkromné, verejné; akademické 

a mimovládne). 
3.  Využívať výstup zo znalostnej jednotky (ktorá je predstavená 

v ďalšom opatrení). 
4.  Hodnotiť proces implementácie smart city agendy (kvantita-

tívne aj kvalitatívne).
5.  Navrhovať aktivity a sektorové opatrenia na realizáciu smart 

city agendy.

6.  Každých 5 rokov navrhnúť akčný plán, aby sa plnila všeobecná 
vízia mesta. 

7.  Vytvoriť strategické iniciatívy so susednými alebo zahraničnými 
mestami.

8.  Umožniť vytváranie sietí a klastrov v rámci štruktúr rozumnej 
spolupráce mesta. 

problém, ktorý rieši:
n   Chýbajúca efektívna spolupráca medzi rôznymi záujmovými 

skupinami.
n   Chýbajúci komunikačný kanál o smart city benefitoch smerom 

k verejnosti.

dosahy a synergie:
n   ide o systémové opatrenia s vplyvom na všetky sektory. 
n   Zvýšená viditeľnosť smart city agendy pre obyvateľov a záuj-

mové skupiny. 
n   efektívna spolupráca medzi kľúčovými záujmovými skupinami.
n   Zvýšená účasť celého spektra aktérov a občanov v procese 

tvorby rozhodnutí.
n   inovačná kapacita a zamestnanosť vytváraná prostredníctvom 

pilotných projektov.

Aktérmi podieľajúcimi sa na realizácii nástroja sú mesto, univerzity, 
súkromné spoločnosti, startupy, inkubátory, akcelerátory, mimo-
vládne organizácie a aktívni občania.

ZnaLostná JednotKa: od podnetoV VereJnosti 
K odBorným rieŠeniam
Znalostná jednotka je prierezovou odbornou jednotkou mesta ale-
bo samosprávy zabezpečujúcou implementáciu smart city agendy 
z pozície mesta a poskytujúcou technickú podporu pre činnosť 
smart city platformy. Je riadená vedením samosprávy a tvore-
ná vedúcimi jednotlivých odborov mesta, resp. nimi poverenými 
pracovníkmi zabezpečujúcimi implementáciu smart city agendy 
na príslušnom úseku. 

Znalostná jednotka je zameraná na zber a spracovanie podnetov 
a na šírenie otvorených dát. tiež zabezpečuje fungovanie digitálnej 
platformy pre miestne pilotné a demonštračné projekty, aktívne 
pracuje s expertmi (lokálnymi aj medzinárodnými) na prenose know-
how a najlepších praktík. Umožňuje spoluvytváranie udržateľných 
riešení prostredníctvom metódy dizajnového myslenia čo najlepšie 
odrážajúcich potreby obyvateľov.

proces znalostnej jednotky:
1.  Poznávanie kvantitatívnych a kvalitatívnych dát prostredníc-

tvom signálov, dialógu, senzorov, analytika veľkých dát, aktua-
lizácie smart city indexu, predvídania.

2.  Definovanie potrieb, výziev a problémov mesta v spolupráci  
s expertmi v rámci jednotky, resp. externými expertmi na báze 
dopytu. 

3.  Spoluvytváranie riešení pre definované výzvy je testovacou  
a validačnou fázou fungovania znalostnej jednotky. Na základe 
definovaných výziev sa vytvoria expertné tímy, ktoré spustia 
proces spoluvytvárania expertných riešení. Na základe ich návr-
hu riešenia sa identifikujú možnosti lokálnych demonštračných 
projektov, kde sa ideový zámer začne testovať v praxi podľa 
princípov tzv. živých laboratórií (z angl. living labs). 

4.  V záverečnej fáze sa projekty (navrhnuté riešenia) vyhodnotia, 
poukáže sa na ich pozitívny dosah na oblasť zdrojov, komunít 
a ekonomiky. taktiež sa vyhodnotí ich potenciál škálovania na 

úroveň mesta a úroveň regiónu vrátane cezhraničného regiónu. 
tieto informácie a poznatky sú opätovným vstupom do pro-
cesu poznania (prvá fáza). Celý proces fungovania znalostnej 
jednotky je teda cyklický.

Ciele a konkrétne aktivity:
1.  Zber podnetov od širokej verejnosti, aktívnych občanov a ob-

chodných entít.
2.  Pravidelná aktualizácia hodnôt smart city indexu mesta (kaž-

doročne).
3.  Aktívna spolupráca s miestnymi a medzinárodnými expertmi na 

konkrétnych výzvach. 
4.  Učiť sa z najlepších praktík a umožniť prenos know-how.
5.  Vytvoriť analytický výstup pre smart city platformu (predošlé 

opatrenie).
6.  Účasť na miestnych pilotných a demonštračných projektoch  

a meranie ich dosahu.
7.  Udržiavať online databázu miestnych pilotných a demonštrač-

ných projektov.
8.  indikovať konkrétne ciele (kvantitatívne/kvalitatívne) do roku 

2020, 2030 a 2050. 
9.  indikovať možnosti politiky a konkrétne sektorové opatrenia. 
10.  Každých 5 rokov posúdiť akčný plán, jeho dosiahnutý vplyv  

a všeobecný progres. 

problém, ktorý rieši:
n   Chýbajúce porozumenie konkrétnych potrieb obyvateľov a iných 

aktérov.
n   Chýbajúci komunikačný kanál k obyvateľom o potrebách mesta.

prospech, ktorý prináša:
n   Spoluvytváranie udržateľných riešení metódou dizajnového 

myslenia.

n   Schopnosť rozoznať kľúčové výzvy a navrhnúť konkrétne opat-
renia na ich vyriešenie. 

n   Aktívny kanál na prenos know-how a najlepších praktík zo za-
hraničia. 

n   Spolupráca s inými mestami v oblasti projektov a monitorovania.
n   Jednoducho, rýchlo a bezplatne poskytovať otvorené dáta 

všetkým záujemcom.
n   Aktívna online platforma na zavádzanie pilotných a demonštrač-

ných projektov.

dosahy a synergie:
n   Ako systémové opatrenie má vplyv na všetky smart city oblasti.
n   Zvýšená viditeľnosť agendy smart city pre obyvateľov a kľúčo-

vých stakeholderov.
n   efektívnejšia spolupráca medzi kľúčovými záujmovými skupinami.
n   Nepriama účasť kľúčových aktérov a aktívnych občanov v pro-

cese tvorby rozhodnutí. 
n   inovačná kapacita a zamestnanosť vďaka pilotným/demonštrač-

ným projektom. n

Resume: Knowledge units and the importance of local pilot projects such 
as Smart and Clean Helsinki – MSc. Ľubica Jean-Jean, Ing. Radoslav Mizera, 
Ing. Oliver Zumrik This knowledge unit focuses on gathering and processing ini-
tiatives from interest groups in the city and spreading open data. Such a unit can, 
for example, ensure a digital platform functions for local pilot and demonstra-
tion projects, while actively working with experts (both local and international) 
to transfer know-how and best practice to enable the joint creation of sustainable 
solutions through design thinking. The knowledge unit process is primarily focu-
sed on collecting inputs, for example, from IoT sensors, large data, applications, 
discussions, research, and indexes defining the main challenges a city faces. This 
makes it possible to co-create solutions through design thinking, especially with 
the participation of local active citizens, businesses, the scientific community and 
foreign experts. The second part of the paper looks at the example of Smart and 
Clean initiatives in the Helsinki metropolitan region that could apply the knowledge 
unit methodology through pilot projects, forming an active test base for scalable, 
sustainable solutions.

Inteligentný sémantický dátový model mesta. Mesto Helsinki zaviedlo 
viacúčelové  3D modely ako prvé mesto na svete.

Autor schémy: Solved -  
The Cleantech Company
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slovak smarT CiTy 
ClusTer   

– Nový akTér v oblasTi rozvoja  
a implemeNTáCie koNCepTu rozumNýCh miesT 

a mesTskýCh regiÓNov
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD., SPeCtrA Ce eU pri StU, predseda predstavenstva Slovak Smart City Cluster

súčasný ekonomický a sociálny rozvoj krajín eÚ vrátane slovenska je úzko spojený s rozvojom 
vedomostne založenej spoločnosti zasahujúcim do všetkých sfér spoločenského života.  

mestá a mestské regióny ako miesta koncentrácie ekonomických, sociálnych a kultúrnych 
aktivít zohrávajú úlohu ťahúňov tohto rozvoja a reprezentujú hybnú silu inovačne založenej 

ekonomiky,  využitia a zhodnotenia vedomostí a invencie tak v polohe technických  
a technologických, ako aj spoločenských inovácií. nielenže vytvárajú prostredie pre rozvoj 

vedy a výskumu, a tým aj pre vedomostne založené ekonomické aktivity a inovatívne 
podnikanie, ale plnia aj významnú úlohu v ich vidieckom zázemí. táto ich kvalita sa  

v súčasnosti stáva kľúčovou konkurenčnou výhodou. Zároveň sú mestá  
a mestské regióny kľúčovým trhom pre produkty vedomostne  založenej ekonomiky  

21. storočia, absorbujú a aktívne využívajú synergiu inovatívnych riešení a prístupov,  
stávajú sa smart, čiže rozumnými. 

v 
tomto kontexte na rozhraní rokov 2016 a 2017 vzniklo 
Záujmové združenie právnických osôb Slovak Smart 
City Cluster s cieľom integrovať kapacity celého spek-
tra dotknutých inštitúcií, samosprávnych orgánov  

a podnikateľských subjektov v prospech rozvoja a implementácie 
konceptu rozumných miest a mestských regiónov na Slovensku. 
Zakladateľskými inštitúciami sú Mesto Poprad, Slovenská tech-
nická univerzita v Bratislave, Atos it Solutions and Services s.r.o., 
innogy Solutions s.r.o., Slovanet, a. s., Schneider electric Slova-
kia, spol. s r.o. a Koor, s.r.o. iniciatíva Slovak Smart City Cluster 
vznikla ako reakcia na tento vývoj nielen v rámci slovenského pod-
nikateľského prostredia, ale aj samosprávy miest predovšetkým  
v kontexte rozvoja novej synergickej infraštruktúry, ktorú potre-
bujeme pre ekonomiku 21. storočia, integrujúcu inovácie v oblasti 
spracovania dát, udržateľných zdrojov energií a ich udržateľného 
využívania a zdieľanej ekonomiky. Slovak Smart City Cluster ako 
záujmové združenie právnických osôb integrujúce zástupcov pod-
nikateľského prostredia, nositeľov technologických inovácií, repre-
zentantov verejnej správy a akademického prostredia je otvorené 
pre všetky subjekty so záujmom o podporu rozvoja, propagácie a ší-
renia konceptu smart miest a mestských regiónov na Slovensku.

Združenie chápe koncept Smart City ako zastrešujúci a integ-
rujúci pre rôzne oblasti rozvoja mesta a jeho zázemia prirodzene 

sa dotýkajúci širokej škály subjektov, komunít a jednotlivcov. Aj 
keď majú koncepcie Smart City spracovávané pre jednotlivé mes-
tá a mestské regióny spoločné prvky, každá musí byť špecifická  
a jedinečná tak, ako je každé mesto a mestský región jedinečný,  
s jedinečnými potrebami aj danosťami pre využitie najnovších tech-
nológií, sociálnych, ekonomických či technických inovácií.  Preto sa 
ich tvorba musí opierať o poznanie potrieb a záujmov komunít, pod-
nikateľských a iných subjektov mesta a jeho zázemia, o rozumné 
zhodnotenie ich potenciálu a potenciálu ich rozumnej spolupráce. 

spoLUpráCoU K smart rieŠeniam
Stredobodom konceptu Smart City musí byť spolupráca kľúčo-
vých subjektov rozvoja a fungovania mesta a jeho zázemia na 
implementácii jednotlivých aktivít napĺňajúcich koncepciu rozvoja 
smart mesta od vedenia mesta a obcí v jeho zázemí cez štátne  
a samosprávne inštitúcie, podnikateľské subjekty a ich združenia, 
univerzitné a vedecko-výskumné inštitúcie, záujmové združenia 
až po konečných užívateľov, návštevníkov, podnikateľov a obyva-
teľov, ale aj podpora implementácie zahraničnými expertmi.

rozumné mesto je poháňané efektívnou komunikáciou, part-
nerstvom a spoluprácou kľúčových zainteresovaných a dotknutých 
subjektov a skupín s cieľom využitia synergie ich aktivít vrátane vy-
užitia technických, ekonomických a spoločenských inovácií  s cieľom 

efektívneho rozvoja a fungovania mesta a jeho zázemia – mestského 
regiónu. Kľúčovú úlohu pritom zohráva samospráva mesta, ktorá 
koordinuje a rámcuje priestor pre iniciatívy samosprávy v rámci 
mestského regiónu i jednotlivých zainteresovaných subjektov.

smart nie sÚ Len teCHnoLÓgie
Združenie Slovak Smart City Cluster si je vedomé, že pojem 
„smart” je veľmi často spájaný iba s technologickými aspektmi  
a zdôrazňuje skutočnosť, že technológie predstavujú iba časť kva-
lity „smart“. technologické inovácie môžu byť účelne a efektívne 
využívané v prospech ľudí, len ak sú spájané s ľudskými potrebami 
a zároveň pochopiteľné, prístupné a jednoducho použiteľné pre 
rôzne sociálne skupiny obyvateľstva. Preto koncept smart city 
musí v rovnováhe obsahovať tak aspekty technologické, ako aj 
sociálne a ekonomické v súlade s troma piliermi udržateľnosti. 
Smart rozvoj mesta musí nielen využívať najnovšie technológie 
na riešenie špecifických výziev, ale takisto zohľadňovať aj ich 
dostupnosť pre  jednotlivé skupiny obyvateľov a ich schopnosť 
prispieť k vyššej kvalite života obyvateľov ako cieľovej kvalite 
smart miest. Smart mesto a mestský región je miesto, v ktorom 
kvalita života obyvateľov, kvalita prostredia pre podnikateľov  
a spokojnosť návštevníkov sú hlavným cieľom.

Koncept Smart City chápe združenie ako šancu pre všetky 
mestá a ich zázemie fungovať efektívne a udržateľne, efektívne 
využívajúc a zhodnocujúc všetky svoje zdroje (prírodné, finančné, 
ľudské, technické, technologické, kreatívne, kultúrne), ako i poten-
ciál pre spoluprácu a deľbu práce. Preto je cieľom združenia podporiť 
reálnu dostupnosť implementácie tohto konceptu pre prax rozvoja 
všetkých miest a mestských regiónov v súlade s ich špecifickým 
potenciálom, potrebami a ekonomickými možnosťami.

Koncept Smart City musí byť opretý práve o využitie a kapita-
lizáciu špecifík a jedinečnosti miest a mestských regiónov, ktoré 
tvoria jednotlivé stavebné kamene jeho rozvoja a prosperity sle-
dujúc princíp rozumnej špecializácie s jeho 4 základnými zásada-
mi, ktorými sú výber hlavných priorít a koncentrácie na ne, využitie 
konkurenčných výhod, vodcovstvo v spolupráci s kľúčovými zain-
teresovanými skupinami a podpora spolupráce a klastrov.

KonCept smart City pre VŠetKýCH
inovácie v rámci konceptu Smart City chápe združenie ako ná-
stroj na zefektívnenie využívania troch základných pilierov roz-

voja mesta (zdroje, komunita, ekonomika) v prospech kvality 
života obyvateľov, kvality podnikateľského prostredia a spo-
kojnosti návštevníkov (Koncept Smart twin City Bratislava, 
2017): 

Koncept smart (rozumného) mesta ide nad rámec jednoduchej 
implementácie informačných a komunikačných technológií, ako 
aj iných vyspelých inovatívnych technológií podporujúcich lepšie 
využite zdrojov a minimalizáciu zaťaženia životného prostredia. 
Je predovšetkým konceptom ich ekonomicky efektívneho vyu-
žitia prinášajúcim nie parciálne riešenia, ale koncepčné prístupy 
umožňujúce v synergii jednotlivých opatrení dosiahnuť oveľa 
vyššie ekonomické, environmentálne a sociálne efekty využitia 
verejných financií. Preto zdru ženie chápe koncept Smart City ako 
nástroj vhodný pre všetky mestá a mestské regióny bez ohľadu 
na ich veľkosť či ekonomickú silu.

Aby sa dosiahli takéto synergické efekty, koncept Smart City 
musí byť integrujúci naprieč rôznymi politikami a aktivitami mes-
ta a jeho zázemia a zainteresovaných subjektov prinášajúc nielen 
inovatívne prístupy zamerané na riešenie čiastkových problémov, 
ale musí byť zameraný na spolupôsobenie jednotlivých opatrení 
zvyšujúc ich efektívnosť. 

Koncept Smart City je nástrojom pre svojich nositeľov, primárne 
mestské samosprávy a samosprávy v mestskom regióne, rámcujú-
cim ich interaktívnejšie, citlivejšie a na problémy lepšie reagujúce 
spravovanie mesta. Definovanie čo najrealistickejších a najjas-
nejších výziev pre rozvoj mesta a mestského regiónu zo strany 
samospráv je v skutočnosti kľúčové na poskytnutie efektívnych 
komplexných riešení v rámci konceptu Smart City. tieto si však 
vyžadujú nielen súhlas, ale aj aktívnu participáciu zo strany obča-
nov a ďalších zainteresovaných subjektov na ich realizácii. Preto 
integrálnou súčasťou tohto konceptu je participatívne spravovanie 
a rozvoj mesta. n

Resume: Slovak Smart City Cluster – prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. The 
Smart City Association is open to all stakeholders involved in the development 
and implementation of the Smart City concept, sharing the association’s objectives 
and the understanding of the concept as outlined in the program statement. As 
a nonprofit organization, it seeks to offer its members a platform for networking 
and access to the latest knowledge, approaches and conceptual solutions on the 
basis of cooperation and mutual benefit, encouraging a common vision of smart 
cities and urban regions in Slovakia effectively providing their residents with better 
living conditions.

Hlavní aktéri tvorby  
a implementácie „smart“ 
urbánnych stratégií
Autor schémy:  
„M. Finka a kol.“ 

Logika architektúry 
konceptov „smart“ 
miest a mestských 
regiónov
Autor schémy:  
„M. Finka a kol.“
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VýstaVBa oBytnýCH 
sÚBoroV

Na sloveNsku po roku 1989
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD., StU v Bratislave, Fakulta architektúry

p 
aneláky sa stali stavebno-kultúrnym dedičstvom a svedec-
tvom špecifického obdobia vo vývoji dejín architektúry bývania. 
Na takomto historickom pozadí sa od začiatku deväťdesia-
tych rokov 20. storočia začína formovať nový, od hromadnej 

panelovej výstavby odlišný, spôsob výstavby bytových domov. od 
štandardizovaného, typizovaného, univerzálneho panelového byto-
vého domu sme postupne prešli k individuálnejším a osobitejším 
konceptom, ktoré uplatňujú rôznorodé scenáre bývania.“

demoKraCia V sídLaCH
Dominantným znakom tejto zmeny sa stala transformácia vlast-
níckych pomerov, keď sa  majoritné vlastníctvo štátu delí medzi 
množstvo vlastníkov. Ďalším významným znakom je aj uvoľnenie  
a následné pôsobenie demokratických mechanizmov, ktoré sa 
prejavujú okrem iného prostredníctvom vstupu občianskych ini-
ciatív, upozorňujúcich na nedostatky  v procese záchrany a obno-
vy kultúrneho dedičstva, zaberania zelených plôch, transformá-
cie zaniknutých funkčných celkov miest. Čoraz viac sa prejavujú 
tendencie výmeny skúseností so svetom, popri inom aj v oblasti 
metodicko-správnej. Nastáva tendencia nabúrať zabehnutý ste-
reotyp v myslení, smerujúca k odhaľovaniu jedinečnosti prostre-
dia, preferencii pôvodnosti a autentičnosti, k snahe o prezentáciu  
a interpretáciu histórie zhmotnenej v tomto prostredí, vyúsťujúc 
do nachádzania pôvodnej identity historického prostredia, viac či 
menej narušeného. Z tohto vyplynuli aj tendencie, ktoré nastúpili 
v tomto období. Predovšetkým to bol polohový faktor, ktorý začal 
zohrávať mimoriadne dôležitú úlohu pri ďalšom formovaní miest, 
teda poloha  lokality v rámci sídla s potenciálom na výstavbu, ktorej 
hodnota narastala smerom k centru mesta. Z pohľadu developerov 
to predstavovalo rovnicu čím drahší pozemok, tým väčšia zasta-
vanosť, výška a hustota zástavby. Ďalšou tendenciou, ktorá zaži-
la veľkú renesanciu, je odklon od rozvoľnenej mestskej štruktúry  
a návrat k blokovej zástavbe. túto schému, ktorá súvisí s polo-
hovým faktorom, dopovedáva značná stavebná aktivita, ktorá sa 
viaže k narušeným územiam, brownfieldom, postupne zanikajúcim 
priemyselným areálom a podobne. 

mestsKá ŠtrUKtÚra
Najdynamickejšie zmeny možno sledovať v oblasti novej výstav-
by v okrajových častiach sídiel a prímestských obciach. Ako kon-
štatuje A. Bacová „v okrajových mestských a prímestských polo-
hách často prevláda individuálna zástavba bytových domov, ktorá 
prechádza na mnohých miestach do, po všetkých stránkach, ne-
gatívneho „urban sprawl“ s mimoriadne nízkou a neekonomickou 
hustotou zástavby.“ 1 Podobne hodnotia túto situáciu K. Berge-
rová a B. Puškár, keď „úloha zabezpečenia si bývania sa prenies-
la na jednotlivcov. Vtedajší stav prispel k výstavbe rodinných do-
mov, ktoré sa stávajú prioritou pre obyvateľov, aj keď sú vzdialené 
od centra mesta. Vzniká nové obytné prostredie – suburbium, za 
ktoré sa považujú periférne lokality, v ktorých po roku 1989 došlo  
k zvýšenej intenzite obytnej nízkopodlažnej výstavby.“ 3

Jedným z prvých architektov, ktorý sa snažil o nový pohľad 
na mestskú štruktúru a záchranu kultúrnohistorických hodnôt 
prostredia, zachovanie identity a mierky prostredia, bol i. Marko  
s kolektívom (M. Kropiláková, V. Hrdý, M. Šmotlák). 6 Už začiatkom 
osemdesiatych rokov vo svojom návrhu na riešenie obchodnej 
ulice v Bratislave zachováva z veľkej časti pôvodnú remeselníc-
ko-vinohradnícku zástavbu a dopĺňa ju o novonavrhované objek-
ty (1983). Nastúpený trend potvrdila aj súťaž na obchodnú ulicu  
v roku 1988, kde ocenené súťažné návrhy jednoznačne potvrdili 
cestu symbiózy pôvodnej a novonavrhovanej štruktúry. Pokračo-

po zmene spoločensko-politických podmienok v roku 1989 nastala zmena aj  v nazeraní  
na pôvodnú štruktúru sídiel. nielen ich centrálnych častí, na ne nadväzujúcich území, okrajových 

častí, brownfieldov, ale aj sídiel vidieckeho typu, nachádzajúcich sa v ich bezprostrednej blízkosti.  
ako uvádza a. Bacová „prvá polovica deväťdesiatych rokov minulého storočia znamenala  

pre bytovú výstavbu postupné ukončenie viac ako 30-ročného historického obdobia hromadnej 
panelovej výstavby, ale aj začiatok novej éry a zároveň aj moment zásadného historického  

obratu v tejto oblasti. 

Štúdia zóny 
Obchodná ulica 

v Bratislave, I. Marko, 
M. Kropiláková, V. Hrdý,  

M. Šmotlák, 1983.

Bytový 
komplex 
Rozadol, 
Ružová 
dolina, 
Bratislava, 
P. Moravčík, 
J. Šujan, 
2007. 
Foto: Ľubo 
Stacho

Bytový 
komplex 
Karloveské 
rameno I., 
Bratislava, 
K. Stassel, 
J. Šujan, 
2006. 
Foto: Ľubo 
Stacho

Polyfunkčný dom s prevahou funkcie bývania Octopus 
Habitat, Bratislava, P. Sticzay – Gromski, P. Vlačihová, 
spolupráca M. Kolčák, M. Šutá, P. Rajchlová, M. Kubasáková, 
2005 – 2007. Foto: Ľubo Stacho

Novostavby 
bytového 
komplexu 
Zlatá noha, 
Bratislava 
J. Hantabal, 
M. Frecer, 
spolupráca 
J. Burková, 
M. Gondek, 
2005 – 2007. 
Foto: Rudolf 
Lendel➜



72 URBanita 73URBanita

história

vaním súťaže bolo vyzvanie ocenených súťažných kolektívov na 
spracovanie štúdií rozvoja tejto časti Bratislavy (1989) a ná-
sledne požiadavka na vypracovanie regulačného plánu (1991) 
širokým kolektívom autorov (A. Bacová, M. Bogár, M. Frecer,  
P. Gál, V. Hrdý, V. Husák, B. Kováč, M. Kropiláková, i. Marko, 
M. Mašek, P. Meleg, Ľ. Urban, P. Vodrážka).  Plán naznačil cestu 
usmerňovania investičného procesu v tomto zložitom období.

V zásade však možno konštatovať, že investičný proces po 
roku 1989 prešiel do čiastočného útlmu. Na jednej strane územ-
noplánovacie podklady a dokumentáciu bolo potrebné prehodnotiť 
z hľadiska nových podmienok, na strane druhej množstvo rozosta-
vaných stavieb zostalo nedobudovaných napospas osudu. Na-
stalo tiež obmedzenie štátom dotovanej výstavby, čo spomalilo 
predovšetkým ukončenie výstavby obytných súborov. Z hľadiska 
urbanizmu sa záujem mestských samospráv sústredil na historic-
ké centrá, na riešenie verejných priestorov a  peších zón. Podobne 
aj v architektonickej polohe nastal návrat do pôvodných historic-
kých častí miest, kde zohral dôležitú úlohu proces reštitúcií.

trend VýŠKoVýCH oBJeKtoV
Medzi počiny v oblasti výstavby dovtedy sa u nás minimálne 

vyskytujúce patria výškové objekty, ktoré mali zhodnotiť po-
lohový faktor lokality. Ako uvádza A. Bacová „zmeny nastali 
po roku 2000, keď sa realizovali prvé výškové bytové domy: 
24-podlažný rozadol (Bratislava, arch. P. Moravčík – J. Šujan, 
2006), 22-podlažné tri veže (Bratislava, arch. P. Moravčík –  
M. Wolf, 2009), 22-podlažný Manhattan (Bratislava, arch.  
M. Kusý – P. Paňák, 2010), 15-podlažné tatra City (Bratislava, 
arch. Ľ. Závodný, 2009).“  1 Bytový komplex rozadol predstavuje 
vyzretý a ucelený názor na riešenie kvalitného mestského bý-
vania. Pôvodne nenápadná lokalita bratislavských mliekarní sa 
stala predmetom súťaže vypísanej developerom, na ktorej sa zú-
častnilo osem kolektívov. Výzva, ktorá spočívala v snahe vniesť 
nový názor na riešenie nadštandardného obytného komplexu do 
značne heterogénneho prostredia, pozostávajúceho z obytných 
štruktúr druhej polovice dvadsiateho storočia, susediacich vo 
vzácnej symbióze s výrobno-skladovými areálmi, ktorá akoby 
odmietala uznať inú možnosť spolunažívania, ako je práve táto. 
Úloha recyklovať starú štruktúru a v plnom rozsahu ju nahradiť 
novou, je v takýchto mestských polohách čoraz aktuálnejšia 
a vyžaduje si značnú pozornosť práve z hľadiska zhodnotenia 
priestorových kontextov. obytný komplex rozadol pozostáva  
z jedenástich objektov s prevládajúcou obytnou funkciou, dopl-
nenou občianskou vybavenosťou, ale aj kancelárskymi priestor-
mi, výrazovo a tektonicky jasne identifikovateľnými v rámci kom-
plexu budov. Pôdorysný koncept pozostáva z kombinácie troch 
základných typov bytových objektov, pavlačového, sekciového 
a vežového, ktoré urbanisticky reagujú na okolitú skladbu objek-
tov. Dominantu obytného komplexu tvorí 24-poschodová obytná 
veža, ktorá reaguje na 13-podlažné bodové susediace bytové 
domy od architekta K. Paluša. obytná veža sa svojou výškou 
dostáva aj do scenérie panoramatického pohľadu centrálnej 
mestskej časti Bratislavy a súčasne sa stáva jednou z podstat-
ných dominánt mesta. (obr. 2) Z najnovších realizácií určite treba 
spomenúť aj polyfunkčný komplex Panorama City v Bratislave  
(r.  Bofill, J. Hermann), s dominantami dvoch 33-podlažných veží, 
postavený v rokoch 2014 – 2016, ktorý nadväzuje na novo-
stavbu objektov Slovenského národného divadla a polyfunkčný 
komplex eurovea. Komplex je v tesnom kontakte s historickým 
jadrom a postupne dotvára túto, pôvodne značne heterogénnu 
štruktúru bratislavského nábrežia Dunaja.

moŽnosti V Centre mesta
realizácie, ktoré nadväzujú na obytnú blokovú zástavbu, sú loka-
lizované v obalovej štruktúre historického jadra. K takýmto vyda-
reným pokusom možno zaradiť bytový komplex na Dunajskej ulici 
v Bratislave (Ateliér gut-gut, 2010), ktorý je vložený do pôvodnej 
kompaktnej blokovej štruktúry so severnou orientáciou hlavnej 
uličnej fasády. Zložité priestorové podmienky zohľadnili autori  
v jednoznačnom koncepte, pričom uplatnili v objeme dva samo-
statné a výrazovo odlišné objekty. Jeden líniový uzatvára blok zo 
strany Dunajskej ulice, druhý naopak tvorí solitér, vypĺňajúci voľnú 
plochu vnútrobloku. Polyfunkčný dom s prevahou funkcie bývania 
octopus Habitat (P. Sticzay – Gromski, P. Vlačihová, spolupráca  
M. Kolčák, M. Šutá, P. rajchlová, M. Kubasáková) z rokov 2005 – 
2007 na konci Záhradníckej ulice, patrí medzi najzaujímavejšie 
realizácie. Lokalita dlhé roky predstavovala typickú perifériu vý-
chodnej časti Bratislavy s prevládajúcou funkciou komunálneho 
priemyslu, bývalého areálu sódovkárne. táto časť Bratislavy má 
zároveň špecifickú charakteristiku, kde sa kompaktná štruktúra 
rastúceho mesta s prevládajúcou blokovou zástavbou stretáva 
s rozvoľnenými obytnými štruktúrami sídlisk zo začiatku šesťde-
siatych rokov. objekt nadväzuje na kompaktnú mestskú zástavbu 
a svojím pôdorysným riešením vypĺňa prakticky celý pozemok. 
Neopakovateľný výraz minimalistickému ortogonálnemu archi-
tektonickému konceptu dodávajú nepravidelné perforácie pevnej  
a kompaktnej hmoty – otvormi na západnej a severnej strane. Do 
dvoch najfrekventovanejších strán polyfunkčného domu je situ-
ovaný dvojpodlažný presklený parter. Na potreby parkovania je 
netradične využívaný celý vnútorný priestor bloku na prvom nad-
zemnom podlaží, pričom strecha je bohato zazelenená. Podobnú 
tendenciu nadviazať na tradíciu uzavretej blokovej zástavby pred-
stavuje bytový komplex Nová Mýtna v Bratislave (Z. Machanec, 
r. Benček, J. tkáč, 2012). Nová Mýtna ponúka okrem 77 bytov aj 
kancelárske a obchodné priestory, ktoré sa nachádzajú v trojici 
sedempodlažných objektov. Napojenie vnútrobloku je zo strany 
Mýtnej aj radlinského ulice, investor mal pôvodnú predstavu vizu-
álneho kontaktu aj pre návštevníkov, ktorí tu nebývajú. Avšak vý-
sledný dojem napriek značnej strohosti výrazu je skôr pozitívny. 

V Centre aJ V prírode
Veľká skupina nových realizácií obytných súborov je viazaná na 
lokality, ktoré boli bokom od záujmu investorov. K takýmto lo-
kalitám rozhodne patrí územie Karloveského ramena, ktoré bolo  
v minulosti charakterizované fenoménom vodnej hladiny rela-

tívne pokojného toku dunajského ramena a jeho brehov, ktoré 
boli predurčené na funkciu športu a rekreácie. Prvou významnej-
šou funkciou, ktorá tu našla svoje uplatnenie, boli študentské 
internáty (od maďarského architekta L. Fintu) postavené v 70. 
rokoch minulého storočia. Na začiatku nového tisícročia tu pri-
budol neprehliadnuteľný bytový komplex Karloveské rameno i.  
(K. Stassel, J. Šujan, 2006), na ktorý nadväzuje obytný komplex 
Karloveské rameno ii. (K. Stassel, J. Šujan, 2016). táto pozícia, kde 
sa kedysi končilo kompaktné zastavanie západnej časti Bratislavy  
a začínalo sa prímestské osídlenie, v súčasnosti predstavuje jednu  
z najatraktívnejších lokalít s výnimočným prírodným prostredím, 
optimálnou vzdialenosťou k centru mesta, ako aj s dobrým vzťa-
hom k dopravnému systému a komunikáciám mestského a nad-
mestského charakteru.2 

Veľký územný potenciál v Bratislave predstavujú južné a juho-
východné svahy Koliby, kde v poslednom období vyrástlo viacero 
obytných súborov. Novostavby bytového komplexu Zlatá noha  
(J. Hantabal, M. Frecer, spolupráca J. Burková, M. Gondek), reali-
zované v rokoch 2005 – 2007 sú navrhnuté na juhovýchod-
nom svahu a územie predstavuje jednu z najatraktívnejších 
lokalít na bývanie, ale aj na novú výstavbu v Bratislave. Byto-
vý komplex sa nachádza prakticky na najnižšej časti Koliby  
a v súčasnosti ešte vo väzbe na vinice, ktoré sú však postup-
ne z tejto lokality novou výstavbou vytláčané. Bytový kom-
plex Zlatá noha sa skladá z troch bytových domov, ktoré sú 
rozmiestnené v svahovitom teréne úpätia Koliby tak, aby bol  
z jednotlivých bytov zachovaný maximálny panoramatický výhľad 
na východnú časť Bratislavy. Z tejto prirodzenej požiadavky vy-
plynula potreba vzájomného natočenia jednotlivých domov, ktoré 
vytvorili z troch strán uzatvorený vnútorný poloverejný priestor, 
otvorený smerom na východ. Hmotovo-priestorovou skladbou 
bytový komplex vytvára príjemnú kompozíciu objektov s vhodnou 
mierkou a s optimálnou výškou zástavby. 2

ZaUJímaVé proJeKty na sLoVensKU 
Z bratislavských vydarených realizácií možno ešte spomenúť 
polyfunkčný komplex Nový háj v Bratislave – Petržalke (i. Lichý,  
D. Petrovič, t. Šebo, e. Zatlukaj) z roku 2014, obytný súbor Villin-
ky, Bratislava, Karlova Ves (P. Moravčík, J. Benetin, M. Grébert, 
M. Čatloš) z roku 2014, obytný komplex Svornosť, Bratisla-
va – Podunajské Biskupice (A. Alexy, Š. rafanides, spolupráca  
M. Bujna, L. orihel, M. Pršo) z roku 2015. Z mimobratislavských 
rea lizácií si pozornosť určite zaslúžia obytný súbor Kačica v Ban-

skej Bystrici (M. Sotník, spolupráca r. Jariabka, L. Bradiak)  
z roku 2006, polyfunkčný komplex rezidencia Hron vo Zvolene 
od kolektívu PMArchitekti (P. Moravčík, spolupráca r. Kastel, 
M. Šimon, J. Plávka) z rokov 2013 – 2015 a obytný súbor Nová 
terasa, Košice (M. Vallo, o. Sádovský, B. Husárik, P. Janeček,  
D. Chlupáč) z roku 2013. Všetky spomenuté realizácie predsta-
vujú hľadanie nového výrazu, optimálnej veľkosti, kontext vo 
vzťahu k existujúcej štruktúre sídla a prírodnému rámcu, v kto-
rom boli vybudované. Zaujímavý experiment predstavuje obnova 
a dostavba viac ako päťdesiatročnej obytnej štruktúry desiatich 
obytných domov na Majakovského ulici v Prešove. Ako uvádza  
K. Gregor, k obľúbenosti tejto bytovej zástavby „neprispela len 
ich výnimočne zaujímavá a exponovaná poloha, s priamymi väz-
bami na centrum mesta, ale aj silná priestorová dominancia. 
ich siluety dotvárali kolorit futbalového štadióna tatrana Pre-
šov, a stále sa neodmysliteľne spájajú s historickými úspechmi 
prešovského futbalu. Akceptovanosť tohto súboru objektov 
verejnosťou vychádzala z ich skromnosti, nevtieravosti, ba 
možno až prílišnej poslušnosti podporenej rovnako lapidárnym 
urbanistickým konceptom. túto skromnosť charakterizovali ich 
prosté kubické tvary umravnené sedlovými strechami, ich jed-
notná orientácia spojená s absenciou akejkoľvek hierarchizá-
cie, tradičné konštrukcie a materiály.“ 2 Cieľavedomá deštrukcia  
a nežiaduci stav primäli kompetentných zaoberať sa prinavráte-
ním týchto objektov do mestského prostredia. Autorom projektu 
obnovy bytového komplexu Cmyk bol irakli eristavi v spolupráci  
s M. Jančokom a realizácia sa uskutočnila v rokoch 2002 – 2007. 
týmto nezvyčajným počinom sa obohatila v Prešove ponuka ná-
jomných bytov v repasovanej obytnej štruktúre. obytný súbor 
Slnečnice (J. Benetin, L. Beňušová, P. Cibulka, M. Čatloš, J. Česel-
ský, J. Droždiak, M. Gašparová, M. Grébert/CoMPASS) z roku 2011 
predstavuje i. etapu najrozsiahlejšieho rezidenčno-multifunk-   
č ného urbanistického projektu Južné mesto v Bratislave-Petržalke. 

Pôvodný útlm, ktorý nastal v oblasti výstavby našich miest po 
roku 1989, prešiel do štandardného režimu, ktorý súvisel pre-
dovšetkým s vyjasnením a stabilizáciou princípov v jednotlivých 
etapách investičného procesu, súvisel s prechodom od veľkých 
projektových ústavov k štruktúre autorizovaných architektov  
a stavebných inžinierov, podporených legislatívnymi opatreniami  
a so vstupom množstva renomovaných firiem s bohatou produkto-
vou ponukou na slovenský stavebný trh. Všetky tieto procesy sa 
zákonite prejavili na dynamike, ktorá nastala v oblasti investičnej 
výstavby, pričom je nevyhnutné konštatovať, že s príležitosťami sa 
zvyšuje úroveň a kvalita nielen v oblasti predprojektovej a projekto-
vej prípravy, ale aj v samotnom procese realizácie. Je to evidentné 
nielen na spomenutých príkladoch. n

Vizualizácia 
Južného mesta 

z vtáčej perspektívy, 
Bratislava – Petržalka, 

Compass, 2011. 
Vizualizácia: 

Ateliér Compass

Resume: Construction of Residential Complexes in Slovakia since 1989 – prof. Ing. 
arch. Peter Vodrážka, PhD. After 1989, there was a change in evaluating the original communi-
ties’  structure, taking into consideration not only in their centers, adjoining territories, outer areas and 
the brownfields, but also in rural-type neighborhoods located in their immediate vicinity. Another 
important feature is the liberalization and subsequent action of democratic mechanisms which 
are reflected in further development of cities, among other things, by the introduction of citizens‘ 
initiatives, highlighting shortcomings in the process of reclaiming and restoration cultural heritage 
and green areas as well as in the transformation of functional units in the cities that have ceased 
to exist. There is a growing trend in the world towards exchanging experiences. Last, but certainly 
not least, there has been a tendency to smash a stereotype in thinking, presenting the uniformity 
of the environment and directed toward uncovering its uniqueness. This has been evident in trends 
that have taken place during this period. Primarily, it was a factor of location, namely location within  
a community alongside the potential for construction, whose value rose as one moved toward the 
center of town. Another tendency which has experienced a great renaissance is the departure from 
a loose urban structure and a return to block development. This scheme, which is linked to the 
location factor, completes the considerable building activity linked to disturbed areas, brownfields, 
the gradual phase-out of industrial areas and the like. However, the most dynamic changes can be 
observed in new construction taking place at the edge of communities and in suburban towns.
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