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V  priebehu posledných 15 – 20 rokov sledujeme 
výrazný odliv obyvateľov Bratislavy do okrajových 
mestských častí a ďalej do okolitých menších miest 
a  obcí, proces označovaný ako rezidenčná suburba-
nizácia. Migrácia obyvateľov smerom von z  mesta 
nepochybne súvisí s  túžbou po krajšom a  lepšom 
životnom prostredí, ovplyvnenou monotónnosťou 
a anonymitou bývania na panelových sídliskách v ob-
dobí socializmu. Aktuálne prebiehajúci proces su-
burbanizácie má výrazný vplyv na efektívnosť využi-
tia územia a fungovanie vonkajšieho mesta, pričom 
je otázne, nakoľko nové obytné súbory, vznikajúce 
v okrajových mestských častiach, napĺňajú predsta-
vy obyvateľov o vyššom štandarde a kvalite bývania.

Štúdia analyzuje realizované a plánované rozvojo-
vé projekty vo vybraných okrajových mestských čas-
tiach Bratislavy z hľadiska polohy, funkčnej skladby, 
dopravného napojenia a hmotovo-priestorového rie-
šenia, ich ekonomický, sociálno-psychologický a kra-
jinno-ekologický vplyv. Na základe porovnania spo-
ločných charakteristických znakov s  parametrami 
a  stratégiou rozvoja podobných obytných štruktúr 
vonkajšieho mesta v  Štokholme navrhuje možnosti 
eliminovania negatívneho dosahu intenzívnej urba-
nizácie v okrajových polohách sídla.

1. Proces rezidenčnej suburbanizácie 
v rámci Bratislavy

1.1 Vývoj migrácie obyvateľstva od roku 1991 
Proces rezidenčnej suburbanizácie možno v  rám-
ci Bratislavy sledovať zhruba od polovice deväťde-
siatych rokov 20. storočia, odkedy pôvodne vidiecka 
krajina v okolí hlavného mesta prechádza výraznými 
zmenami. Pre prvú fázu bratislavskej suburbanizácie 
bolo charakteristické budovanie rodinných domov 
s  veľkým pozemkom, bohatšou vrstvou obyvateľov 
na voľných parcelách na okraji zastavaného územia 
(najznámejším príkladom je obytná štvrť Strmé vŕš-
ky v Záhorskej Bystrici). Druhá fáza sa prejavila ako 
komerčná výstavba formou developerských projek-
tov s vytváraním nových rezidenčných areálov, často 
priestorovo oddelených od pôvodného intravilánu.1 
Spočiatku bol veľmi atraktívny severný smer (Pezi-
nok, Modra, Senec) a východný smer (Šamorín, Du-
najská Streda). Po vybudovaní tunela Sitina, čo vý-
razne zlepšilo dopravnú situáciu, sa začal rozvíjať aj 
západný smer (Záhorie). V  súčasnosti prebieha su-
burbanizácia južným smerom (Jarovce, Rusovce, Ču-
novo), pričom je veľmi populárne osídľovanie poh-
raničných maďarských a rakúskych obcí slovenským 
obyvateľstvom. V  súčasnosti sa za spádové územie 
Bratislavy považuje tzv. funkčný mestský región, kto-
rý zahŕňa až 110 obcí.2

V rámci procesu rezidenčnej suburbanizácie majú 
špecifi cké postavenie okrajové mestské časti, kto-
ré sú administratívne súčasťou hlavného mesta, ale 
napriek tomu si stále zachovávajú vidiecky ráz. Keďže 
spájajú výhody bývania v meste a na vidieku, stávajú 
sa z  hľadiska migrácie mestského obyvateľstva mi-
moriadne atraktívne. Hoci celkový počet obyvateľov 
Bratislavy za posledných dvadsať rokov klesol, práve 
uvedené okrajové mestské časti zaznamenali výrazný, 
v niektorých prípadoch až 50 % prírastok.

1.2 Príčiny sťahovania obyvateľov 
smerom von z mesta
Suburbanizačné tendencie, ktoré aktuálne v  Brati-
slave prebiehajú, majú niekoľko príčin:

 – zahusťovanie mestskej štruktúry, ktoré negatívne 
ovplyvňuje kvalitu bývania v  niektorých častiach 
mesta,

 – zvýšenie životnej úrovne obyvateľov – predovšet-
kým vyššie príjmy, ktoré umožňujú zaplatiť vyššiu 
cenu za nehnuteľnosť, kúpiť si dve autá a podobne,

 – túžbu po príjemnejšom životnom prostredí – 
zdravšom, kvalitnejšom a estetickejšom bývaní,

 – ceny pozemkov a  domov porovnateľné s  cenami 
bytov v  meste (slogan mnohých developerských 
projektov „dom za cenu bytu“).

Odliv obyvateľov do suburbánnej zóny sa dotýka pre-
dovšetkým dvoch sociálnych skupín. Najpočetnejšiu 
skupinu tvoria mladé páry vo veku 28 – 40 rokov 
s minimálne jedným dieťaťom, ktorí dosiahli určitú 
pracovnú pozíciu a spoločenské postavenie a kupu-
jú si prvé, prípadne druhé bývanie. Stresový životný 
štýl sa snažia vyvážiť pokojným bývaním v rodinnom 
dome. Druhú početnú skupinu tvoria páry vo veku 
45 – 55 rokov so staršími deťmi, ktoré dosiahli profe-
sijný vrchol a vlastnia nehnuteľnosti, ktorých preda-
jom môžu fi nancovať nové bývanie. Tí utekajú z pane-
láka do rodinného domu, o ktorom celý život snívali.3

2. Analýza dosahu procesu rezidenčnej 
suburbanizácie na príklade rozvojových 
projektov v rámci vybraných mestských 
častí Bratislavy 

2.1 Základné údaje o vybraných mestských 
častiach a rozvojových projektoch
Pre podrobnejšiu analýzu dosahu suburbanizácie 
v  rámci Bratislavy boli zvolené tri mestské časti, 
ktoré od roku 1991 zaznamenali najvýraznejší nárast 
počtu obyvateľov. Ide o  Vajnory, Záhorskú Bystricu 
a Rusovce (tabuľka 1). Ich spoločným znakom je polo-
ha v rámci vonkajšieho mesta a pretrvávajúci vidiec-
ky ráz osídlenia, hoci sú súčasťou hlavného mesta už 
niekoľko desaťročí.4
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2.1.1. Vajnory

Poloha: v severovýchodnej časti Bratislavy, 
 súčasť okresu Bratislava III
Rozloha: 13,5 km2

Počet obyvateľov: 5 168 (k 31. 12. 2010), 
 od roku 2001 nárast o 35 %5

Prehľad rozvojových projektov:
 – výstavba izolovaných rodinných domov 
južne a severovýchodne od zastavaného územia 
(zrealizované),

 – výrobno-skladové areály západne a severne 
od zastavaného územia (zrealizované),

 – areál obchodných a nákupných centier južne 
od zastavaného územia (zrealizované),

 – obytná zóna „Nové Vajnory“ západne od zastava-
ného územia (plánovaná výstavba 2012 –2022),

 – rezidenčný projekt „Šprinclov majer“ severozápad-
ne od zastavaného územia (plánované),

 – rezidenčný projekt „Nemecká dolina“ severový-
chodne od zastavaného územia (plánované),

 – projekt „Nové šúty“ – výstavba radových rodinných 
domov a málopodlažných bytových domov južne 
od zastavaného územia (výstavba 2012 – 2014),

 – projekt „Kratiny“ – výstavba izolovaných rodin-
ných domov severovýchodne od zastavaného úze-
mia (plánované),

 – technologický park „CEPIT“ severne od 
zastavaného územia 
(plánovaná výstavba 2010 –2026).

2.1.2 Záhorská Bystrica

Poloha: v severnej časti Bratislavy, 
 súčasť okresu Bratislava IV
Rozloha: 32,3 km2

Počet obyvateľov: 4 034 (k 31. 3. 2011), 
 od roku 2001 nárast o 93 %5

Prehľad rozvojových projektov:
 – výstavba izolovaných rodinných domov v lokalite 
„Strmé vŕšky“ východne od zastavaného územia 
(zrealizované),

 – výstavba málopodlažných polyfunkčných ob-
jektov v priestore Námestia rodiny v centre 
(zrealizované),

 – projekt „Rezidencia Záhorská“ – výstavba málo-
podlažných bytových domov západne od zastava-
ného územia (zrealizované),

 – projekt „Pod vŕškami“ – výstavba izolovaných a ra-
dových rodinných domov a málopodlažých byto-
vých domov južne od zastavaného územia 
(výstavba 2008 – 2014),

 – projekt „Átriá Vlkovka“ – výstavba átriových rodin-
ných domov severovýchodne od zastavaného úze-
mia (výstavba 2008 – 2012),

 – projekt „Záhorské sady“ – výstavba izolovaných 
rodinných domov juhovýchodne od zastavaného 
územia (výstavba 2011 – 2012),

 – projekt „Pod cintorínom“ – výstavba izolovaných 
rodinných domov severne od zastavaného územia 
(plánované).

2.1.3. Rusovce

Poloha: v južnej časti Bratislavy, 
 súčasť okresu Bratislava V
Rozloha: 25,5 km2

Počet obyvateľov: 2 751 (k 31. 12. 2010), 
 od roku 2001 nárast o 43 %5

Prehľad rozvojových projektov:
 – výstavba izolovaných rodinných domov v lokalite 
„Pieskový hon“ južne od zastavaného územia 
(zrealizované),

 – projekt „Gaštanová aleja“ – výstavba izolovaných 
rodinných domov a málopodlažných bytových 
domov južne od zastavaného územia 
(výstavba 2008 – 2012),

 – projekt „Lesopark“ – výstavba izolovaných rodin-
ných domov východne od zastavaného územia 
(výstavba 2010 – 2012),

 – projekt „Rusovský sad“ – výstavba izolovaných 
rodinných domov severne od zastavaného územia 
(výstavba 2010 – 2013),

 – projekt „Greenlight“ – výstavba izolovaných 
rodinných domov južne od zastavaného územia 
(plánované),

 – projekt „Castellum“ – nové centrum Rusoviec 
(plánované).

2 ¦ Príklad novej zástavby malopodlažných bytových domov 
na Širokej ulici vo Vajnoroch
Foto: Oľga Melcerová 

4 ¦ Výstavba izolovaných rodinných domov a málopodlažných 
bytových domov v rámci realizácie 1. etapy projektu Pod 
vŕškami v Záhorskej Bystrici
Foto: Oľga Melcerová 

6 ¦ Priestorová izolácia novej výstavby – oddelenie 
kondomínia Gaštanová alej v Rusovciach od susediacej 
zástavby betónovým plotom
Foto: Oľga Melcerová 

3 ¦ Územie určené pre výstavbu projektu Pod vŕškami 
v Záhorskej Bystrici, v popredí realizácia málopodlažných 
bytových domov v rámci 1. etapy projektu, v pozadí štvrť 
Strmé vŕšky 
Foto: Oľga Melcerová 

1 ¦ Začiatok výstavby izolovaných rodinných domov v lokalite 
Nové Šúty formou postupného rozširovania zastavaného 
územia Vajnôr 
Foto: Oľga Melcerová 

5 ¦ Výstavba izolovaných rodinných domov v rámci projektu 
Gaštanová alej  v Rusovciach
Foto: Oľga Melcerová 
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2.2 Charakteristické znaky vybraných 
rozvojových projektov
V rámci vybraných mestských častí Bratislavy boli 
pre analýzu zvolené aktuálne prebiehajúce a pripra-
vované projekty rezidenčného rázu. Výnimku tvoria 
projekty technologického parku CEPIT vo Vajnoroch 
a polyfunkčný projekt Castellum pre centrum Ruso-
viec6, v rámci ktorých je plánovaný aj výrazný podiel 
funkcie bývania. Vybrané projekty boli podrobnejšie 
skúmané z  hľadiska funkčnej skladby, dopravného 
napojenia, hmotovo-priestorového riešenia, polohy, 
ekonomického, sociálno-psychologického a krajinno-
ekologického vplyvu, pričom sa ukázalo, že majú nie-
koľko spoločných charakteristických znakov.

2.2.1 Funkčná skladba
Z analýzy funkčnej skladby (tabuľka 3) je zrejmé, že 
v  rámci realizovaných, respektíve plánovaných pro-
jektov dominuje rezidenčný segment. Prevažujúce 
zastúpenie funkcie bývania má výrazný dosah na zvý-
šenie počtu obyvateľov uvedených mestských častí. 
V  prípade realizácie všetkých projektov v  plánova-
nom rozsahu by sa počet obyvateľov počas nasle-
dujúcich pätnásť rokov zvýšil v Rusovciach o polovi-
cu, v Záhorskej Bystrici dvojnásobne a vo Vajnoroch 
až päťnásobne (tabuľka 2).

Navrhované nové obytné súbory sú vo väčšine prí-
padov budované bez adekvátnej vybavenosti. S  vý-
nimkou veľkých projektov vo Vajnoroch (Nové Vaj-
nory, Nemecká dolina, CEPIT), je v  rámci funkčnej 
skladby len minimálny podiel zastúpenia komerčné-
ho, nekomerčného alebo voľnočasového segmentu. 
Miestna vybavenosť je vzhľadom na prudký nárast 
počtu obyvateľov kapacitne aj kvalitatívne nedos-
tačujúca, pričom projekty nezohľadňujú nevyhnut-
nosť jej dopĺňania vzhľadom na zvyšovanie počtu 
obyvateľov.

Ako vyplýva z detailnej analýzy projektov v Záhor-
skej Bystrici (tabuľka 4), realizovaný podiel vybave-
nostných zariadení je v  porovnaní s  projektovaným 
stavom radikálne znížený. Developeri buď vybave-
nosť z projektu úplne vylúčia a odkazujú na existujú-
ce zariadenia v mestskej časti a v blízkych polohách 
(projekt Záhorské sady), alebo ju plánujú realizovať 

až v ďalších etapách výstavby, pričom argumentujú 
tým, že chcú skladbu vybavenosti prispôsobovať ak-
tuálnym požiadavkám a  potrebám nových obyvate-
ľov (projekty Pod vŕškami a Átriá Vlkovka).7

Tieto tendencie vyplývajú zo snahy developerských 
spoločností o čo najrýchlejší zisk, na úkor vytvorenia 
optimálnych životných podmienok pre nových oby-
vateľov. Namiesto plnohodnotného polyfunkčné-
ho obytného prostredia, po ktorom noví obyvatelia 
túžia, vnikajú len akési monofunkčné „nocľahárne“. 
Vidieť tu istú paralelu s hromadnou bytovou výstav-
bou v čase socializmu, hoci v rámci sídlisk boli budo-
vané aspoň zariadenia základnej vybavenosti (obcho-
dy, MŠ, ZŠ a pod.). 

2.2.2 Dopravné napojenie 
Monofunkčnosť prostredia – a  s ňou súvisiaci defi -
cit pracovných príležitostí – má negatívny dosah na 
nárast nárokov na dopravnú infraštruktúru, čo spô-
sobuje nevyhnutnosť každodenného dochádzania do 
mesta za akýmikoľvek aktivitami (práca, škola, náku-
py, kultúra,  voľný čas) a  vytvorenie istej „závislos-
ti“ od jadrového mesta. Výstavba obytných zón bez 
adekvátnej vybavenosti podporuje súčasný bratislav-
ský trend nevyužívania lokálnej vybavenosti a  slu-
žieb. Tento fakt spôsobuje neúmerný nárast mobility 
v  rámci mesta, predovšetkým vo forme automobi-
lovej dopravy, nakoľko nové rezidenčné štvrte ne-
majú zabezpečenú dostatočnú obsluhu hromadnou 
dopravou.

V rámci väčšiny rezidenčných projektov nie je do-
držiavaná optimálna pešia dostupnosť zastávok 
mestskej a prímestskej dopravy (asi 500 m = 10 – 12 
minút pešej chôdze). S výnimkou projektov v Rusov-
ciach sa len malá časť rozvojového územia vo Vaj-
noroch a  Záhorskej Bystrici nachádza v  optimálnej 
dochádzkovej vzdialenosti k  súčasným zastávkam 
mestskej a  prímestskej dopravy (napr. pri projekte 
Záhorské sady je dochádzková vzdialenosť k zastávke 
až 1,5 km). Rovnako sa neuvažuje s novými trasami, 
respektíve linkami hromadnej dopravy. Develope-
ri predpokladajú, že noví obyvatelia budú používať 
ako hlavný dopravný prostriedok automobil, preto sa 

Tabuľka 1 
Zmeny v počte obyvateľov v rámci mestských 
častí Bratislavy od roku 19915

okres mestská časť počet obyvateľov

1991 2001 31.12.2009 prírastok / úbytok od r. 1991

i. staré mesto 49 018 44 798 40 828 - 16.7 %

ii.

ružinov 73 131 70 004 71 802 - 1.8 %

vrakuňa 18 201 18 386 19 866 + 9.1 %

podunajské biskupice 21 087 19 749 21 207 + 0.6 %

iii.

nové mesto 40 317 37 418 37 778 - 6.3 %

rača 20 784 20 172 20 548 - 1.1 %

vajnory 3 384 3 828 5 057 + 49.4 %

iv.

karlova ves 22 154 32 843 34 510 + 55.8 %

dúbravka 37 442 35 199 34 725 - 7.3 %

lamač 7 004 6 544 6 722 - 4.0 %

devín 771 884 1 099 + 42.5 %

devínska nová ves 15 233 15 502 16 153 + 6.0 %

záhorská bystrica 1 731 2 086 3 194 + 84.5 %

v.

petržalka 128 251 117 227 112 545 - 12.2 %

jarovce 1 124 1 199 1 388 + 23.5 %

rusovce 1 759 1 922 2 669 + 51.7 %

čunovo 816 911 970 + 18.9 %

spolu 442 197 428 672 431 061 - 2.5 %
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kladie dôraz na optimálne cestné napojenie a zabez-
pečenie dostatočného počtu parkovacích miest. 

Ani jeden z projektov neuvažuje so systémom in-
tegrovanej dopravy s  využívaním železnice v  rámci 
MHD, napriek krátkemu cestovnému času medzi ana-
lyzovanými mestskými časťami a centrom Bratislavy 
(cesta medzi Vajnormi a hlavnou stanicou trvá vla-
kom len 12 minút a medzi Rusovcami a Petržalkou 
len 10 minút, v  prípade realizácie projektu TEN-T 
by cesta vlakom z Rusoviec do centra trvala len asi 
15 minút). 

2.2.3 Hmotovo-priestorové riešenie
Pre väčšinu nových projektov je typická monotónna 
kobercová zástavba rodinných domov, bez výraznej 
artikulácie a hierarchie verejných priestorov. V rámci 
obytných zón nie sú cieľavedome formované ťažis-
ká, napríklad vo forme lokálnych centier vybavenosti. 

Uvedený trend sa dotýka väčšiny rezidenčných zón 
v  Záhorskej Bystrici a  v  Rusovciach a  menších pro-
jektov vo Vajnoroch, kde sa uvažuje iba so zástavbou 
rodinných domov bez alebo s minimálnym podielom 
integrovanej vybavenosti. V  prípade projektu Pod 
vŕškami v Záhorskej Bystrici sú naplánované verejné 
priestory v nadväznosti na objekty vybavenosti, situ-
ované pri vstupe do územia v nadväznosti na Brati-
slavskú ulicu, tieto však budú realizované až v 2.eta-
pe výstavby. S cieľavedomým koncipovaním centier 
a súvisiacou priestorovou hierarchiou a artikuláciou 
sa stretávame až pri väčších projektoch v rámci Vaj-
nôr, kde sa plánuje vyšší podiel integrácie vybave-
nostných funkcií. 

2.2.4 Poloha a forma zástavby
V mnohých prípadoch sú rezidenčné zóny polohovo 
izolované, bez vzťahu a  väzby na jestvujúce osídle-
nie, bez rešpektovania charakteru a formy pôvodnej 
zástavby. Z hľadiska polohy vo vzťahu k zastavanému 
územiu príslušnej mestskej časti sú rozvojové projek-
ty realizované:
• zahusťovaním existujúcej zástavby: 

 – zastavané územie sa rozširuje v nadväznosti na jes-
tvujúcu urbanistickú štruktúru;

 – k výstavbe dochádza pozdĺž komunikácii, ktoré vy-
chádzajú zo zastavaného územia; 

 – prevažuje individuálna výstavba, respektíve rekon-
štrukcie rodinných domov a  menšie investorské 
projekty (do 50 domov);

• výstavba na nezastavaných plochách: 
 – plochy novej výstavby sú od pôvodnej zástavby od-
delené voľnou krajinou; 

 – nová zástavba je bez vzťahu a nadväznosti na pô-
vodnú štruktúru; 

 – prevažuje hromadná „kobercová“ výstavba for-
mou veľkých developerských projektov (50 a viac 
domov).

Nové projekty v  Záhorskej Bystrici a  Rusovciach sa 
realizujú formou rozširovania zastavaného územia 
obce v  kontakte s  existujúcou zástavbou. V  niekto-
rých prípadoch však chýba adekvátne prepojenie jes-
tvujúcej a novej zástavby, čo je čiastočne limitované 
parceláciou susedných obytných štruktúr (napr. pro-
jekty Pod vŕškami a Pod cintorínom) alebo jestvujú-
cimi fyzickými či prírodnými limitmi (napr. projekty 
Gaštanová aleja alebo Lesopark). V  prípade niekto-
rých projektov je polohová izolácia podporená vytvá-
raním uzatvorených, oplotených areálov (tzv. „gated 
communities“), s poskytovaním určitých služieb pre 
obyvateľov, napríklad šofér, záhradné práce, uprato-
vanie a  podobne (Záhorské sady). Vo Vajnoroch sú 
v priamej nadväznosti na existujúce zastavané úze-
mie realizované len menšie rezidenčné projekty (Ne-
mecká dolina, Kratiny, Nové šúty), rozsiahlejšie pro-
jekty sú navrhované na plochách mimo intravilánu 
(Nové Vajnory), v prípade projektov CEPIT a Šprinc-
lov majer ďalej od zastavaného územia v  kontakte 
s výrobno-skladovými areálmi severne od Vajnôr. 

2.2.5 Sociálno-psychologický vplyv
Polohová izolácia má negatívny vplyv aj v sociálnej 
oblasti, keďže väčšina nových obyvateľov sa separuje 
od pôvodnej miestnej komunity, nemá snahu zapájať 
sa do života obce a nadväzovať akékoľvek kontakty. 
Anonymita nových obytných zón kontrastuje s  pô-
vodným dedinským prostredím blízkych susedských 
vzťahov. Novousadlíci majú silné väzby na mesto 
a takmer žiadne na rezidenčné sídlo. 

Tabuľka 2 
Nárast počtu obyvateľov v rámci jednotlivých 
rezidenčných projektov)16-18

° = údaje neboli dostupné
* = uvažovaná obložnosť – 3 obyvatelia na 1 bytovú jednotku

mestská 

časť

rezidenčný 

projekt

počet bytových jednotiek prírastok počtu 

obyvateľovv rodinných domoch v bytových domoch spolu

vajnory

nové vajnory ° ° 7 467 16 784

šprinclov majer ° ° ° °
nemecká dolina 271 / 302 309 / 230 580 / 532 1 881 / 1 734

nové šúty 16 68 84 252
*

kratiny 18 – 18 54
*

cepit – ° ° 2 500

spolu 21 471 / 21 324

záhorská 

bystrica

pod vŕškami 110 1 000 1 110 3 330
*

záhorské sady 106 – 106 318
*

átriá vlkovka 42 – 42 126
*

pod cintorínom 99 – 99 297
*

spolu 357 1 000 1 357 4 071

rusovce

gaštanová alej 112 116 228 684
*

lesopark 24 – 24 72
*

rusovský sad 61 – 61 183
*

greenlight 29 – 29 87
*

castellum ° ° ° °
spolu 226 116 342 1 026
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mestská 

časť

rezidenčný 

projekt

komerčný segment

(podlažná plocha)

nekomerčný segment

(podlažná plocha)

voľnočasový segment

(podlažná plocha)

vajnory

nové vajnory

administratíva 140 597 m
2

obchod a služby 64 046 m
2

verejné služby 92 162 m
2

ihriská 29 938 m
2

šprinclov majer ° ° °

nemecká dolina

obchod a služby 5 092 / 4 426 m
2

administratíva 5 092 / 4726 m
2

verejné stravovanie 3 395 / 3 152 m
2

požiarna zbrojnica 1 696 / 1 733 m
2

prechodné ubytovanie 1 696 / 1 418 m
2

nové šúty – – –

kratiny – – –

cepit

obchod a služby 33 510 m
2

výroba elektroniky 10 500 m
2

univerzita 172 040 m
2

výskumné centrum 160 310 m
2

kongresové centrum (kultúra) 6 300 m
2

základná škola 3 400 m
2

materská škola 2 584 m
2

zdravotné stredisko 693 m
2

hotel 4 360 m
2

športové plochy 10 314 m
2

telocvičňa 450 m
2

záhorská 

bystrica

pod vŕškami nákupné centrum 8 000 m
2

– –

záhorské sady – – –

átriá vlkovka administratíva, obchod a služby 174 m
2

– –

pod cintorínom obchod a služby 300 m
2

– –

rusovce

gaštanová alej služby 1 152 m
2

lesopark – – –

rusovský sad obchod 600 m
2

– –

greenlight – – –

castellum ° ° °

projekt realizácia

druh vybavenosti výmera (m
2
) druh vybavenosti výmera (m

2
)

komerčný segment

pod vŕškami obchod: nákupné centrum 8000 – –

záhorské sady

administratíva: administratíva – 200 m
2

obchod: obchod – 800 m
2

služby: služby – 1000 m
2
, hobby centrum – 1000 m

2
, záhradníctvo – 800 m

2
, veterinár – 200 m

2

4000 – –

átriá vlkovka administratíva obchod, služby 1470 ° 174

pod cintorínom obchod, služby 200 – –

nekomerčný segment

pod vŕškami školstvo: zš a mš ° – –

záhorské sady

zdravotníctvo: zubár – 100 m
2

sociálne služby: klub – 500 m
2

600 – –

átriá vlkovka zdravotníctvo ° – –

pod cintorínom – – – –

voľnočasový segment

pod vŕškami športová hala, ihriská, relaxačné zariadenia ° – –

záhorské sady fi tnes – 300 m
2
, wellness – 300 m

2
, kryté tenisové kurty – 300 m

2
900 – –

átriá vlkovka ihriská – hracie plochy ° – –

pod cintorínom – – – –

Tabuľka 3 
Integrácia funkcií iných ako bývanie v rámci rezidenčných projektov16-18

° = údaje neboli dostupné

Tabuľka 4
Analýza komerčného, nekomerčného a voľnočasového segmentu v rámci rezidenčných projektov v Záhorskej Bystrici17

° = údaje neboli dostupné
– pri projektoch Pod vŕškami, Záhorské sady a Átriá Vlkovka sú pri realizovanom stave uvádzané údaje pre 1. etapu realizácie
– pri projekte Pod cintorínom sú uvádzané údaje navrhovaného riešenia Variantu A
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Noví obyvatelia prichádzajú do dedín zvyknutí na 
iný spôsob života – mestský. Vnášajú do sídelného 
spoločenstva iné vzory spôsobu života, ktorý je v pre-
važnej miere zbavený agrárnej stopy typickej pre pô-
vodné obyvateľstvo. Nútia susedov prehodnocovať 
chov domácich zvierat v blízkosti ich plotov či búrať 
nevyužívané hospodárske objekty, ktoré zasahujú do 
ich zorného poľa.8

Typickým príkladom sociálnej segregácie sú rezi-
denčné projekty v  Záhorskej Bystrici. Vzhľadom na 
atraktivitu  tejto mestskej časti, a  s  ňou súvisiace 
vysoké ceny pozemkov a  nehnuteľností, predstavu-
je bývanie v Záhorskej Bystrici určitú formu prestí-
že, reprezentuje istý spoločenský status a príslušnosť 
k vyššej spoločenskej vrstve, čo sa navonok prejavuje 
napríklad už spomínaným vytváraním uzatvorených 
obytných zón.

2.2.6 Urbanistická ekonómia
Väčšina rezidenčných komplexov má nedobudovanú, 
respektíve poddimenzovanú infraštruktúru (najmä 
dopravnú), minimalizované verejné plochy, obsluž-
né priestory a zeleň so snahou maximalizovať ziskové 
predajné plochy pozemkov pre rodinné domy. Ďalším 
problémom je vysoká hustota zástavby, ktorú spô-
sobuje dopyt po malých parcelách (300 – 400 m2). 
Často sa zdá, že noví obyvatelia sa iba snažia získať 
k anonymnému mestskému bývaniu pozemok s tráv-
nikom navyše.

Kým veľkosti parciel sa menia v závislosti od loka-
lity a rázu (typu) zástavby od malých až po nadštan-
dardne veľké (napr. projekt Záhorské sady), v prípa-
de väčšiny analyzovaných rezidenčných projektov sú 
minimalizované verejné priestory a obslužné plochy 
na úkor zväčšovania parciel pre zástavbu rodinných 
domov. 

2.2.7 Krajinno-ekologický vplyv
Proces suburbanizácie má negatívny vplyv na úbytok 
ornej pôdy a nárast zastavaných plôch, keďže väčšina 
rezidenčných projektov je realizovaná tzv. „na zelenej 
lúke“. Nárast ročných úbytkov poľnohospodárskej 
pôdy pre stavebné a iné nepoľnohospodárske záme-
ry má stúpajúcu tendenciu. Podľa údajov minister-
stva pôdohospodárstva (2008) bolo napríklad v roku 
2004 v Bratislavskom kraji odsúhlasených približne 
300 ha poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospo-
dárske využitie. V roku 2006 bol zaevidovaný až de-
saťnásobný nárast.1

Väčšina analyzovaných rozvojových projektov 
(s  výnimkou projektov Castellum v  centre Ruso-
viec, Nové Vajnory v priestore bývalého letiska Vaj-
nory a čiastočne Gaštanová aleja na mieste bývalého 
družstva v Rusovciach) je realizovaná na ploche pô-
vodne využívanej na poľnohospodárske účely, čo len 
potvrdzuje negatívny trend rozširovania zástavby na 

úkor záberu voľných plôch. Na realizáciu rezidenč-
ných zón v plánovanom rozsahu bude potrebný zá-
ber asi 15 ha poľnohospodárskych pozemkov v mest-
skej časti Rusovce, asi 94 ha v Záhorskej Bystrici a asi 
115 ha vo Vajnoroch.

3. Možnosti riešenia negatívnych dosahov 
rezidenčnej suburbanizácie uplatnením 
polyfunkčnosti v rámci obytného 
prostredia – inšpirácia stratégiou mesta 
Štokholm

3.1 Pozitívne prínosy polyfunkčnosti
Charakteristickým znakom života v mestách aj na de-
dinách v minulosti bola sebestačnosť a autonómne 
fungovanie, akási prirodzená polyfunkčnosť viazaná 
na funkciu bývania. Väčšina potrieb obyvateľov bola 
uspokojovaná v rámci sídla, čo v prípade miest pred-
stavovalo integráciu remesiel, obchodu a bývania, na 
dedinách prepojenie remesiel, poľnohospodárskej 
výroby a bývania.

Jedným z možných spôsobov odstránenia kvalita-
tívnych nedostatkov obytných zón v okrajových po-
lohách mesta by mohlo byť dobudovanie chýbajúcej 
vybavenosti a spolyfunkčnenie obytného prostredia 
s  cieľom zabezpečiť obyvateľom komplexný servis 
tak, aby neboli vo všetkom odkázaní na zariadenia 
v rámci vnútorného mesta a tým úplne závislí od au-
tomobilovej dopravy. Za hlavné prínosy polyfunkčné-
ho rozvoja sa považuje:

 – rovnomerné rozloženie funkcií vzhľadom na pre-
vádzkovú efektívnosť,

 – úspora plôch, zvýšenie intenzity využitia územia,
 – vyššia ekonomická prosperita,
 – prostredie vyššej kvality a bohatosti, podpora so-
ciálnej integrácie.

Z  hľadiska funkčnej skladby sú v  rámci suburbán-
nych rezidenčných zón žiadané predovšetkým fun-
kcie viazané na obytné prostredie, ktoré zabezpečujú 
nevyhnutný servis pre obyvateľov – komerčný seg-
ment v podobe prevádzok obchodu a služieb, najmä 
lokálneho rázu (pekár, cukrár atď.), nekomerčný seg-
ment v podobe základnej vybavenosti (materské cen-
trá, materské školy a základné školy, zdravotné stre-
disko), rekreačný segment, ktorý reprezentujú rôzne 
športové a voľnočasové aktivity, najmä v nadväznosti 
na prírodné prostredie. Mimoriadne žiadané sú nezá-
vadné výrobné aktivity, ktoré vytvárajú pracovné prí-
ležitosti (opravy automobilov, záhradníctvo a pod.). 

Kým v  rámci polyfunkčných štruktúr situovaných 
vo vnútornom meste sa za úspech považuje 10 – 15 % 
zastúpenie iných funkcií ako bývania, pre suburbán-
ne obytné zóny je žiadaný presne opačný pomer – to 
jest minimálne 10 – 15 % zastúpenie iného ako re-
zidenčného segmentu. Ideálne by bolo presadenie 
funkčného premiešania v  skladbe približne 70 % 
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zastúpenie bývania a 30 % zastúpenie doplnkových 
funkcií, najmä charakteru vybavenosti a služieb.

Výsledkom premiešania rozličných funkcií je skrá-
tenie dochádzkových vzdialeností (dochádzanie pešo 
alebo na bicykli) a  možnosti „viacúčelových ciest“ 
(angl. „multi-purpose trips“). Pešia dostupnosť vy-
bavenostných zariadení a  pracovných príležitostí 
v nadväznosti na bývanie, tzv. „mesto krátkych ciest“, 
prirodzene znižuje nároky na dopravné plochy, zvy-
šuje prevádzkovú efektívnosť a  podporuje časovo 
a energeticky úspornú mobilitu. Rovnomerné časové 
využitie prevádzok počas dňa zase pozitívne pôsobí 
na zníženie nárokov na statickú dopravu a zmenšenie 
potrebného počtu parkovacích miest. 

Z  hľadiska spôsobu premiešania je pri suburbán-
nych rezidenčných zónach možné realizovať poly-
funkčné štruktúry jemnej a strednej zrnitosti funkč-
ného premiešania, to jest polyfunkčné objekty 
a polyfunkčné zóny – centrá. Polohovo bývajú centrá 
viazané na systém hromadnej dopravy a lokalizované 
v blízkosti jeho staníc a zastávok. 

Polyfunkčné štruktúry plnia úlohu kontaktových 
zón a poskytujú priestor pre priame spoločenské kon-
takty, ktoré sú v súčasnej dobe veľmi žiadané. Účelné 
premiešanie funkcií podporuje aktivitu počas celého 
dňa a premiešaním rozličných využití v rámci územia 
prispieva k posilneniu sociálnej integrácie a  verej-
ného života. Polyfunkčnosť má pozitívny vplyv aj na 
sociálnu (spoločenskú) ochranu prostredia, čo sa ná-
sledne prejavuje znížením kriminality.

Z  ekonomického hľadiska sú hlavnými výhodami 
polyfunkčného prostredia redukcia plôch jednotli-
vých funkcií, redukcia dopravných plôch a efektívna 
prevádzka. Polyfunkčnosť prispieva k zvýšeniu inten-
zity využitia územia a šetreniu pôdou, čo v konečnom 

dôsledku vedie k  zabezpečeniu vyššej ekonomickej 
prosperity, napríklad pri integrovanom usporiadaní 
možno dosiahnuť úspory na podlažných plochách asi 
10 % a pri plochách pozemkov asi 

20 %.9 Integrácia využití podporuje vzájomné po-
silňovanie funkcií a  zvyšuje pravdepodobnosť ich 
uplatnenia – podporujúce sa aktivity budú mať jed-
na na druhú synergický efekt, čo znamená, že celkový 
získaný príjem bude väčší ako súčet čiastkových. 

Polyfunkčnosť prostredia má pozitívny dosah na 
šetrenie pôdnym fondom prostredníctvom zvýše-
nia intenzity využitia pôdy a zastavanosti pozemkov 
a zníženia znečistenia a množstva exhalátov a škod-
livých látok, čo súvisí so zmenšenými nárokmi na 
dopravu.

Polyfunkčnosťou je možné eliminovať praktic-
ky všetky negatívne dosahy vytvárania monofunkč-
ných obytných zón v  okrajových polohách mesta 
a  jej uplatnenie môže v  konečnom dôsledku viesť 
k  premene monocentrickej urbánnej štruktúry na 
polycentrickú. 

3.2 Základné údaje o analyzovaných obytných 
štruktúrach v Štokholme 
V rámci Štokholmu sa analýza sústredila na jestvu-
júce obytné štruktúry, ktoré by mohli byť vzorom pre 
rozvoj analyzovaných mestských častí Bratislavy. Pre 
podrobnejšie skúmanie boli zvolené tri obytné zóny, 
ktoré aktuálny územný plán označuje ako strate-
gické uzly pre ďalší rozvoj a  zatraktívnenie – Kista, 
Spånga – Solhem a Vällinby. Keďže plánované roz-
vojové projekty sa v Štokholme realizujú predovšet-
kým zahusťovaním a  revitalizáciou nevyužívaných 
a neefektívne využitých plôch v meste bez ďalšieho 
záberu zelene, respektíve poľnohospodárskej pôdy, 

VÝSKUM NAVRHOVANIA

7 ¦ Pohľad z obytnej štruktúry na Kista Science Tower ako 
orientačný bod v rámci centra Kista.
Foto: Oľga Melcerová
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výskum bol zameraný na kvalitatívne parametre 
komplexného obytného prostredia jestvujúcich re-
zidenčných zón. Vzhľadom na polyfunkčný ráz vy-
braných štruktúr s výrazným zastúpením komerčné-
ho, nekomerčného a voľnočasového segmentu, by sa 
mohli  stať vzorom pre vytvorenie plnohodnotného 
mestského prostredia v  okrajových častiach nášho 
hlavného mesta.

3.2.1 Kista

Poloha: v severozápadnej časti Štokholmu, 
súčasť mestskej časti Rinkeby-Kista
Rozloha: 413 ha10

Počet obyvateľov: 10 924 (na konci 3. štvrťroku 
2011), od roku 2001 nárast o 18 %10

Počet pracovných miest: 27 822 (v r. 2009), 
v roku 2011 vytvorených 492 nových miest10

V Kiste sa nachádza obytná štruktúra, zložená v pre-
važnej miere z bytových domov a bývalá priemyselná 
zóna, ktorá sa v priebehu posledných pätnástich ro-
koch transformovala na významný vedecko-techno-
logický park – Kista Science City, považovaný za je-
den z najväčších a najdôležitejších klastrov fi riem pre 
informačné a  telekomunikačné technológie na sve-
te (integruje asi 500 spoločností, niekoľko výskum-
ných centier a škôl). Obytnú zónu s vedecko-techno-
logickým parkom prepája Kista centrum, vytvorené 
v nadväznosti na stanicu metra, v  rámci ktorého je 
situovaný aj najväčší a najpopulárnejší štokholmský 
shopping mall Kista Galleria. Význam lokality pod-
poruje aj jej strategická poloha v okrajovej časti mes-
ta v blízkosti letiska Arlanda.11

Rozvoj, ktorý zažíva Kista, by sa mohol stať vzo-
rom pre ďalší development mestskej časti Vajnory. 
Strategická poloha v blízkosti bratislavského letiska 
a  diaľnice, ako aj železnica, ktorá umožňuje rýchle 
spojenie s  centrom, predurčujú túto časť mesta na 
situovanie vybavenosti celomestského až nadmest-
ského významu. Postupnou revitalizáciou priestoru 
bývalého vajnorského letiska a  ďalších výrobných 
areálov v okolí by mohlo v tejto časti vzniknúť plno-
hodnotné mestské prostredie. Projekt technologic-
kého parku CEPIT by sa mohol stať dobrým základom 
polyfunkčného rozvoja celej lokality, ktorý by okrem 
bývania priniesol do územia aj komplexnú vybave-
nosť a pracovné príležitosti. 

3.2.2 Spånga – Solhem

Poloha: v západnej časti Štokholmu, 
súčasť mestskej časti Spånga-Tensta
Rozloha: 311 ha10

Počet obyvateľov: 9 024 (na konci 3. štvrťroku 
2011), od roku 2001 nárast o 29 %10

Počet pracovných miest: 5 993 (v r. 2009)10

Obytná štruktúra mestskej časti Spånga vznikla kon-
com 19.stor. výstavbou okolo železničnej trate. V za-
stavanom území, obklopenom 500 ha rekreačnou 
oblasťou Järvafältet, prevláda zástavba izolovaných 
rodinných domov, dvojdomov a  radových domov.12 
Polyfunkčné centrum mestskej časti bolo vytvore-
né v  kontaktovej polohe medzi viacerými obytný-
mi súbormi v  nadväznosti na zastávku vlaku (ktorý 
je v rámci integrovaného systému dopravy súčasťou 
MHD) a autobusový terminál. 

Ráz a  kvalitatívne parametre obytnej štruktúry 
v  rámci Spångy by sa mohli stať vzorom pre ďalší 
rozvoj mestskej časti Rusovce. Prevažujúca zástav-
ba rodinných domov, citlivo osadených do územia 
v  nadväznosti na rekreačnú lokalitu a  polyfunkčný 
ráz centrálnej časti s vybavenosťou, v prevažnej miere 
integrovanou do parteru málopodlažných bytových 
domov, je vynikajúcim príkladom komplexnej obyt-
nej zóny v okrajovej časti mesta, kde urbánna štruk-
túra plynulo prechádza do prírodného prostredia. 

3.2.3 Vällingby

Poloha: v západnej časti Štokholmu, 
súčasť mestskej časti Hässelby-Vällingby
Rozloha: 137 ha10

Počet obyvateľov: 7 768 (na konci 3. štvrťroku 
2011), od roku 2001 nárast o 17 %10

Počet pracovných miest: 3 154 (r. 2009), 
v roku 2011 vytvorených 254 nových miest10

Urbanistický návrh na výstavbu Vällingby spracoval 
architekt Sven Markelius v rokoch 1947 – 1950, pri-
čom realizácia bola ukončená v roku 1954. Hlavnou 
myšlienkou koncepcie bolo vytvoriť lokálne komerč-
né centrum v nadväznosti na stanicu metra, najbliž-
šie k stanici situovať bytové domy a ďalej (ale stále 
v  rámci pešej dochádzkovej vzdialenosti) izolované 
rodinné domy a  radové domy, s  citlivým začlene-
ním do okolitého prírodného prostredia.13 Vällingby 
sa stalo akousi vstupnou bránou s  vybavenostným 
centrom vyššieho významu pre okolité vilové obyt-
né štvrte. 

8 ¦ Nákupné centrum Kistal Galleria, ktoré tvorí prepojenie 
obytnej štruktúry s vedecko-technologickým parkom
Foto: Oľga Melcerová 

9 ¦ Typická pešia ulica v rámci Kista Science Park 
s integráciou vybavenostných prevádzok do parteru 
administratívnych objektov Foto: Oľga Melcerová

11 ¦ Typická ulica s vybavenosťou v parteri  v rámci centra 
Spånga, v pozadí železničná stanica 
Foto: Oľga Melcerová

13 ¦ Príklad novej polyfunkčnej obytnej štruktúry vo väzbe na 
Vällingby centrum 
Foto: Oľga Melcerová

10 ¦ Železničná stanica Spånga s autobusovým terminálom 
v centrálnej časti obytnej štvrte 
Foto: Oľga Melcerová

12 ¦ Pohľad na Vällingby centrum s nákupným 
centrom Vällingy City, vľavo vstup do stanice metra, 
v pozadí vežové bytové domy Foto: Oľga Melcerová
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Koncepcia Vällingby by mohla byť inšpiráciou pre 
rozvoj v rámci mestskej časti Záhorská Bystrica, naj-
mä pre ďalšiu výstavbu na plochách južne od súčas-
ného zastavaného územia smerom na Lamač. Poly-
funkčná štruktúra, vytvorená v uvedenej lokalite, by 
sa vzhľadom na výhodnú polohu s dobrým doprav-
ným napojením mohla stať centrom vyššieho význa-
mu aj pre ďalšie obce v spádovom území tejto časti 
Bratislavy. 

3.3 Uplatnenie polyfunkčnosti pri vytváraní 
komplexného obytného prostredia 
v rámci Štokholmu
Na rozdiel od Bratislavy, Štokholm už na začiatku 20. 
storočia pochopil potrebu centralizovaného územ-
ného plánovania pre rozvoj celého regiónu a  začal 
postupne rozvíjať polycentrickú urbánnu štruktú-
ru. Na prelome 19. a 20. storočia mesto prezieravo 
kúpilo rozľahlé poľnohospodárske pozemky v  oko-
lí pôvodného historického centra s  úmyslom po-
staviť nové obytné štvrte a  vyriešiť tak nedostatok 
bytov. Po programoch obytnej zástavby „own your 
own house“ („vlastni svoj vlastný dom“) na prelome 
storočí a  „garden cities“ („záhradné mestá“) v  me-
dzivojnovom období, ktoré viac menej skončili ako 
monofunkčné „nocľahárne“, prichádza mesto začiat-
kom  päťdesiatych rokov s  koncepciou „ABC-Stad“ 
= Arbete, Bostad, Centrum („ABC-mesto = Práca, 
Bývanie, Centrum“).13 Pokrokový model bol úspeš-
ne aplikovaný pri výstavbe mestských častí Välling-
by a Farsta, ktoré dodnes patria k najobľúbenejším. 
Štokholm systematicky rozvíjal sieť mestskej hro-
madnej dopravy a  v nadväznosti na dopravný sys-
tém budoval centrá jednotlivých obytných súborov 
aj v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch v rámci 
„Miljonprogrammet“, hoci pri výstavbe týchto obyt-
ných súborov sa už podstatne menej investovalo do 
kultúrnej a sociálnej infraštruktúry. V tejto súvislos-
ti treba poznamenať, že vzhľadom na systém rozvo-
ja mesta ani jedna z mestských častí Štokholmu, na 
rozdiel od Bratislavy, nemá vyslovene vidiecky ráz. 

Trend polycentrického rozvoja mesta s  dôrazom 
na vytváranie kvalitného obytného prostredia a ve-
rejných priestorov sa premietol aj do aktuálneho 
územného plánu s  podtitulom „Stockholm – The 
walkable city“ („Štokholm – prechádzkové mesto“), 
prezentovaného v  roku 2009. Medzi 4 hlavné ciele 
patrí, okrem posilnenia celomestského centra, aj dô-
raz na rozvoj strategických uzlov, vzájomné prepoje-
nie mestských častí a  vytvorenie živého urbánneho 
prostredia v rámci celého mesta.14

3.3.1 Funkčná skladba
V Štokholme sa s  realizáciou komplexného obytné-
ho prostredia stretávame už od  päťdesiatych rokov 
20. storočia, keď sa vzorom pre budovanie obytných 

kista spånga vällingby

rezidenčný segment

počet bytov v roku 2011: 

v rodinných domoch 754 2 027 445

v bytových domoch 4 856 1 383 3 661

spolu 5 610 3 410 4 106

komerčný segment

administratíva - komerčná x o x o, p x o

obchod – potraviny, zmiešaný tovar x c, p x p x c

obchod – špecializovaný x c, p x o, p x c, o

obchod – supermarket x c 2 p x c

obchod – nákupné centrum 1 c 2 c

verejné stravovanie – reštaurácia x c, p x p x c, p

verejné stravovanie – kaviareň, bar x c, p x p x c, p

služby komerčného charakteru x c, o, p x o, p x c, p

nekomerčný segment

administratíva – správna 1 o

školstvo – mš 12 o 8 o 10 o

školstvo – zš 3 o 1 o

školstvo – sš 1 o 2 o 1 o

školstvo – vš 1 o

zdravotníctvo – ambulancie x c, p x p x o, p

zdravotníctvo – polikliniky, nemocnice 1

zdravotníctvo – lekáreň 1 c 1 p 1 o

sociálne služby – denné centrum 1 o 1 o

sociálne služby – zariadenie pre seniorov 1 o

kultúra – knižnica 1 c 1 p 1 c

kultúra – kino, divadlo, amfi teáter 1 c 2 o

kultúra – polyfunkčné kultúrne zariadenie 1 o

kultúra – kostoly a pastoračné centrá 1 o 2 o

voľnočasový segment

prechodné ubytovanie – cestovný ruch 6 o 1 o

prechodné ubytovanie – študentské bývanie 1 o

šport – ihrisko pre deti x x x

šport – ihrisko pre špecializovaný šport

2 / futbal

1 / tenis

2 / futbal

1 / tenis

1 / bedminton

1 / loptové hry

1 / futbal

šport – športová hala 2 o 3 o 1 o

šport – plaváreň 1 o

šport – fi tnes, relaxačné centrum x c, p x p  2 c

Tabuľka 5 

Prehľad zastúpenia zložiek rezidenčného, komerčného, 
nekomerčného a voľnočasového segmentu v rámci vybraných 
obytných súborov v Štokholme
C = zariadenia integrované v rámci vybavenostného centra
O = zariadenia situované v samostatnom objekte
P = zariadenia integrované do parteru objektov
x = vzhľadom na výrazný podiel zastúpenia zariadení 
daného druhu, presný počet nešpecifi kovaný
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zón v rámci vonkajšieho mesta stala koncepcia „ABC 
Stad“. Ako je evidentné z údajov uvedených v tabuľke 
5, pre analyzované obytné súbory je charakteristické 
zastúpenie všetkých funkčných zložiek, to jest okrem 
rezidenčného aj primeraná integrácia komerčného, 
nekomerčného a voľnočasového segmentu. Vybave-
nosť je situovaná predovšetkým do centrálnych po-
lôh vzhľadom na ráz obytnej zástavby buď vo forme 
vybavenostných centier (Vällingby, Kista), v menšej 
miere vo forme samostatných objektov, alebo pre-
vádzok v parteri obytných domov (Spånga). V rámci 
vybavenostných centier sa stretávame so  zastúpe-
ním rôznych funkčných druhov nielen komerčného 
rázu (napr. správna administratíva, pastoračné cen-
trá, knižnice a pod.) aj prevádzok s väčšími priesto-
rovými nárokmi (napr. supermarkety, prestupné ter-
minály hromadnej dopravy a pod.). Nákupné centrá 
aktívne využívajú plochy na úrovni parteru, čo má 
pozitívny vplyv na kvalitu verejného priestoru (napr. 
Vällingby). V  priamej väzbe na obytné štruktúry je 
v adekvátnom rozsahu budovaná nekomerčná vyba-
venosť – školské, kultúrne a zdravotnícke zariadenia. 
Výrazná je snaha o vytváranie pracovných príležitos-
tí v okrajových polohách mesta (príkladom je Kista 
s vedecko-technologickým parkom, výstavným a kon-
gresovým centrom).

Podiel zastúpenia funkcií v  rámci nových projek-
tov nie je dopredu defi novaný, snahou je vždy nájsť, 
v rámci dialógu medzi mestom a konkrétnymi inves-
tormi, respektíve developermi, najoptimálnejšie rie-
šenie pre danú lokalitu a projekt. Vybavenosť je vždy 
budovaná súbežne s obytnými štruktúrami, nie v ne-
skorších etapách, a v primeranom rozsahu vzhľadom 
na počet obyvateľov, čo má zásadný vplyv na kvali-
tu bývania (príkladom je nová polyfunkčná zástavba 
v  nadväznosti na Vällingby centrum alebo v  rámci 
Kista Science City).

3.3.2 Dopravné napojenie
Štokholm je známy mimoriadne efektívnym systé-
mom hromadnej dopravy, ktorý je plánovaný na re-
gionálnej úrovni a pokrýva územie celého mestského 
regiónu. Pri plánovaní nových projektov je prvoradé 
trasovanie dopravnej infraštruktúry s  preferenciou 
ekologických hromadných prostriedkov – koľajovej 
dopravy (vlak, metro, električka) ako nosného sys-
tému doplneného o autobusové linky. V posledných 
desiatich rokoch sa mesto zameriava na dobudovanie 
prepojení medzi významnými uzlami urbánnej štruk-
túry radiálnymi trasami električky. Napriek poveter-
nostným podmienkam sú v Štokholme pre obyvate-
ľov prijateľné dlhšie dochádzkové vzdialenosti (do 
20 – 30 minút pešej chôdze) a  mimoriadne obľú-
bená je cyklistická doprava. Štandardom je systém 
„park and ride“ s parkovaním automobilov alebo bi-
cyklov na zastávkach nosného dopravného systému. 

Keďže mesto má priamy kontakt s vodnými plocha-
mi, v rámci MHD je využívaná aj lodná doprava. 

Všetky analyzované obytné súbory sú vytvorené 
v  nadväznosti na stanice metra (Kista, Vällingby) 
alebo vlaku (Spånga) ako nadradeného dopravného 
systému v rámci mesta, ktoré sú v priamom kontakte 
s  terminálmi autobusovej dopravy. Dobrá dopravná 
obsluha systémom MHD prirodzene znižuje využí-
vanie automobilovej dopravy. Jednoznačne najlep-
šie dopravné napojenie, vzhľadom na svoj význam, 
má Kista, ktorá sa nachádza v dotyku s diaľnicou E4 
smerom na Uppsalu, má priame autobusové spoje-
nie s letiskom Arlanda a okrem metra aj vlakové spo-
jenie s centrom mesta. Vytvorením značného počtu 
pracovných miest sa súčasne podarilo obmedziť po-
hyb v  smere do centra a podporiť v  rámci mobility 
v meste „opačný“ smer. 

3.3.3 Hmotovo-priestorové riešenie
Polyfunkčné obytné prostredie charakterizuje priro-
dzený dopyt po zastúpení všetkých potrebných fun-
kcií, pričom najvyššia miera integrácie funkčných 
zložiek je lokalizovaná v  rámci centra obytnej zóny. 
Tvorba centier má pozitívny vplyv aj na formovanie 
hmotovo-priestorovej štruktúry s  prirodzenou sna-
hou zvýrazniť centrálne polohy výškovými a  pries-
torovými dominantami ako orientačnými prvkami 
v území a väzbou na kvalitné verejné priestory. Prík-
ladom výškových dominánt sú Kista Science Tower 
a  vežové bytové domy v  rámci Vällingby a  Spånga 
centrum, vzorom pre kvalitné riešenie verejných 
priestorov sú námestia v nadväznosti na vybavenost-
né centrá Kista a Vällingby a prevádzky integrované 
do parteru bytových domov v rámci centra Spånga.

V  novom územnom pláne Štokholm presadzuje 
metodiku podporenia a revitalizácie centier vonkaj-
šieho mesta so zámerom odľahčiť celomestské cen-
trum. Komplexnou rekonštrukciou už prešlo Vällin-
gby centrum a plánuje sa ďalšie rozširovanie centier 
Kista a Spånga.

3.3.4 Poloha a forma zástavby
V  rámci Štokholmu sú štvrťové a  lokálne centrá 
obytných zón vonkajšieho mesta formované v nadvä-
znosti na zastávky nadradeného systému hromad-
nej dopravy. Centrá vyššieho významu sú vytvárané 
na okraji vonkajšieho mesta, čím sú dobre dostupné 
pre všetkých pasantov a s budovaním radiálnych trás 
električky sa ešte zvyšuje ich význam. V tejto súvis-
losti Kista plní funkciu nadradeného vybavenostné-
ho centra aj pre nadväzujúce štvrte Husby a Akalla 
a Vällingby aj pre všetky okolité obytné zóny.

Z hľadiska foriem sa v prípade analyzovaných obyt-
ných štvrtí stretávame s relatívne vysokou hustotou 
zástavby bytových a rodinných domov. Pri bytových 
domoch prevažuje málopodlažná zástavba sekciových 
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alebo pavlačových domov, vytvárajúcich rôzne formy 
blokov, s cieľavedomým formovaním verejných a po-
loverejných priestorov (Kista, Vällingby). Bodové 
a vežové bytové domy sú zväčša situované v centre 
obytnej štruktúry a plnia úlohu orientačných prvkov. 
Pri rodinných domoch prevažujú intenzívnejšie for-
my zástavby v podobe radových domov (Kista, Väl-
lingby), izolované rodinné domy sa objavujú len vý-
nimočne (Spånga). 

3.3.5 Sociálno-psychologický vplyv
Rozvojové projekty v Štokholme vždy vznikajú za par-
ticipácie miestneho obyvateľstva všetkých vekových 
kategórií, ktorí sú o pripravovanom zámere dôsled-
ne informovaní a svoj názor a požiadavky môžu vy-
jadriť prostredníctvom ankiet alebo v rámci diskusií. 
Cieľom osvety je, aby bol nový rozvoj mesta akcep-
tovaný, pozitívne prijatý a aby sa lokálni obyvatelia 
s  ním stotožnili. Výnimkou nie sú zásadné zásahy 
a zmeny v navrhovanej štruktúre vzhľadom na požia-
davky obyvateľov.15

3.3.6 Urbanistická ekonómia: 
efektívnejšie využívanie územia pri vertikál-
nej integrácii funkcií
Keďže rozvojové projekty v  Štokholme vznika-
jú v  rámci dialógu medzi mestom a  potenciálny-
mi investormi, mesto aktívne využíva nástroje na 
integráciu nekomerčných zariadení prostredníc-
tvom spolufi nancovania súkromným sektorom, keď-
že primeraným zvýšením podielu komerčnej vy-
bavenosti možno zaplatiť aktivity nekomerčného 

a voľnočasového rázu (napr. mesto dovolí investoro-
vi zvýšiť podlažnosť, a tým zväčšiť rozsah podlažných 
plôch pod podmienkou integrácie materskej školy do 
parteru objektu). Rovnako je bežné, že mesto aktív-
ne participuje na príprave projektu a samo vyhľadá-
va investorov a  developerov pre konkrétnu lokalitu 
a projekt.15

3.3.7 Krajinno-ekologický vplyv
Štokholm v rámci svojich rozvojových projektov kla-
die mimoriadny dôraz na ekologickosť a  udržateľ-
nosť. V  roku 2010 získal ocenenie European Green 
Capital (Európske zelené hlavné mesto), udeľované 
Európskou komisiou a jedným zo zámerov udržateľ-
ného rozvoja je ukončiť využívanie fosílnych palív 
v meste do roku 2050. Rozvojové projekty sa realizu-
jú predovšetkým zahusťovaním (výstavba novej poly-
funkčnej štruktúry v nadväznosti Vällingby centrum) 
alebo revitalizáciou nevyužívaných a neefektívne vy-
užitých plôch v meste (prípad transformácie bývalej 
priemyselnej zóny na Kista Science Park) so snahou 
o zachovanie podielu zelených plôch v meste.

4. Možnosti presadenia polyfunkčného 
prostredia – inšpirácia systémom územného 
plánovania v Štokholme

Uvedené negatívne dosahy výstavby monofunkčných 
rezidenčných zón v  okrajových častiach Bratislavy 
čiastočne poukazujú na zlyhávanie platného systé-
mu územného plánovania. 

Pri vytváraní funkčne zmiešaného prostredia je 
dôležité stanoviť únosnosť intenzity využívania úze-
mia z hľadiska hustoty zástavby a optimálnu mieru 
polyfunkčného využitia. Keďže sa v  súčasnosti do-
pyt po jednotlivých segmentoch trhu relatívne rých-
lo mení, je potrebné, aby územné plány dokázali na 
tento stav pružne reagovať. Podstatou dynamických 
rozvojových plánov je určitá miera fl exibility z hľa-
diska proporcie, ale i druhov funkcií, ktoré môžu do 
územia vstupovať, vyjadrená istou mierou tolerancie 
(intervalom hodnoty ukazovateľa) v  rámci stanove-
ných ekonomických regulatívov.

V Štokholme je hlavným nástrojom na presadzova-
nie komplexného obytného prostredia fl exibilný sys-
tém územného a regulačného plánovania (tzv. „rol-
ling planning“). Územný plán mesta nie je záväzný 
a predstavuje len víziu – stratégiu smerovania rozvo-
ja mesta na obdobie nasledujúcich desať rokov. Hlav-
ným nástrojom regulácie výstavby sú tzv. „detailed 
development plans“, ktoré sú obdobou regulačných 
plánov zóny. Vypracúva ich mesto (oddelenie územ-
ného plánovania) a  vznikajú ako výsledok dialógu 
medzi reálnymi „hráčmi“ v území – mestom, inves-
tormi alebo developermi a verejnosťou. 

14 ¦ Autobusový terminál pred vstupom do stanice 
metra v rámci Vällingby Centrum 
Foto: Oľga Melcerová 
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Na rozdiel od zahraničia naše územné plány defi -
nujú funkčné využitie územia a regulatívy intenzity 
využitia územia striktným spôsobom bez potrebnej 
miery fl exibility. Konkrétni developeri a  investo-
ri, vstupujúci do územia, musia rešpektovať platnú 
ÚPD, schvaľovanie prípadných zmien je kompliko-
vané a  zdĺhavé. V  tvorbe územných a  regulačných 
plánov sa nedoceňuje urbanisticko-architektonic-
ká koncepcia formovania priestoru (napr. vytypova-
nie hlavných verejných priestorov, lokálnych centier, 
plôch pre parkovú zeleň a pod.). Kým v prípade územ-
ných plánov sídla je regulácia príliš všeobecná (len 
v  plochách), v  prípade územných plánov zóny, na-
opak, príliš zaväzujúca, stanovená na základe „idea-
listickej“ urbanistickej štúdie, ktorá je považovaná za 
najoptimálnejšie využitie daného územia. 

Záver
Migráciu obyvateľstva v rámci Bratislavy už niekoľko 
rokov ovplyvňuje proces rezidenčnej suburbanizácie. 
Kým celkový počet obyvateľov hlavného mesta za 
posledných dvadsať rokov klesol, výrazný prírastok 
zaznamenali niektoré okrajové mestské časti, ktoré 
majú dostatok rezervných plôch pre rozvoj (väčšinou 
rázu poľnohospodárskej pôdy) a stále si zachovávajú 
vidiecky ráz. Keďže spájajú výhody bývania v meste 
a na vidieku, stávajú sa z hľadiska migrácie mestské-
ho obyvateľstva mimoriadne atraktívnymi. 

Štúdia analyzuje dosah procesu rezidenčnej su-
burbanizácie na príklade mestských častí Bratislavy 
(Vajnory, Záhorská Bystrica a Rusovce), ktoré od roku 
1991 zaznamenali radikálny nárast počtu obyvateľov. 
Pri podrobnejšom skúmaní rezidenčných projektov, 
realizovaných a  pripravovaných v  uvedených mest-
ských častiach, z  rozličných hľadísk bolo zistené, že 
majú niekoľko spoločných charakteristických znakov: 
monofunkčnosť (prevaha rezidenčného segmentu 
a  absencia adekvátnej vybavenosti), nedostatočné 
dopravné napojenie prostriedkami hromadnej dopra-
vy, monotónnosť s absenciou artikulácie a hierarchie 
hmotovo-priestorovej štruktúry, polohová izolácia 
a  s  ňou súvisiaca sociálna segregácia, malé výmery 
pozemkov a tendencia neúmerného zvyšovania hus-
toty zástavby, prevažujúca výstavba na zelenej lúke 
so záberom poľnohospodárskej pôdy a  zvyšovanie 
ekologickej záťaže neefektívnou transformáciou prí-
rodného prostredia vonkajšieho mesta. 

Riešením uvedených negatívnych dosahov na ráz 
a  fungovanie obytných štruktúr v  okrajových polo-
hách mesta by sa mohla stať väčšia miera uplatnenia 
polyfunkčnosti v  rámci bývania. Dobrým príkladom 
na vytváranie komplexného obytného prostredia 
v polohách vonkajšieho mesta je stratégia hlavného 
mesta Švédska Štokholm, ktoré už od päťdesiatych 
rokov 20. storočia systematicky rozvíja polycentrickú 
urbánnu štruktúru. V štúdii sú následne analyzované 

existujúce obytné štvrte v rámci Štokholmu (Vällin-
gby, Spånga, Kista), ktoré by sa mohli stať vzorom 
pre ďalší rozvoj okrajových mestských častí Bratisla-
vy. Z  podrobnejšej analýzy sú zrejmé pozitívne prí-
nosy uplatnenia polyfunkčnosti v  rámci obytného 
prostredia ako zabezpečenie adekvátnej vybavenosti, 
vytvorenie pracovných príležitostí, zníženie doprav-
ných nárokov, prirodzené formovanie centier v ťažis-
kových polohách, podpora sociálnej kontroly prostre-
dia a  zvýšenie bezpečnosti, efektívnejšie využívanie 
územia a šetrenie pôdnym fondom. 

Nástrojom na presadenie polyfunkčnosti obytných 
štruktúr v Štokholme je fl exibilnejší systém územné-
ho plánovania, ktorý umožňuje pružnejšie reagovať 
na aktuálnu situáciu a plánovať nový rozvoj v rám-
ci dialógu medzi mestom, konkrétnym developerom 
alebo investorom a miestnymi obyvateľmi. 

Uplatnenie skúseností a systému plánovania mes-
ta Štokholm v  podmienkach Bratislavy by mohlo 
prispieť k transformácii monofunkčných obytných 
satelitov na komplexné obytné prostredie a rozširo-
vaniu plnohodnotnej urbánnej štruktúry aj do okra-
jových mestských častí, čo by bolo z hľadiska efek-
tívnosti využitia a  fungovania vonkajšieho mesta 
jednoznačne pozitívom.

Štúdia bola spracovaná v rámci Programu na 
podporu mladých výskumníkov STU v Bratislave.
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