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Prírodné a umelé prostredie 
v kontexte riečnych nábreží
Tomáš Hanáček Znehodnotené územia nábreží riek sa stávajú pred-

metom revitalizácie v mnohých európskych mestách. 
Prívlastkom mesto na vode sa má záujem pýšiť nejed-
no sídlo. Akým spôsobom možno zhodnotiť potenciál 
území, v  ktorých sa spája prírodné prostredie rieky 
s umelým prostredím mesta? Kultúrny benefi t a his-
torický odkaz mesta na vode sa v tomto prípade stá-
vajú pridanou hodnotou v tejto matematickej rovnici. 

Cieľom dizertačnej práce je hľadať postupy, kto-
rými možno odkryť skutočný charakter nábrežných 
priestorov riek a optimálne zhodnotiť potenciál da-
ných miest. Charakter miesta v sebe nesie rad špe-
cifi ckých motívov, ktoré možno skúmať v  rôznych 
rovinách urbanistickej, sociálnej, ekonomickej či 
kultúrnej sféry. Našou snahou je dokázať tvrdenie, 
že cesta k pojmu „mesto na vode“ vedie cez aktivá-
ciu urbanistických štruktúr a vzájomnú koordináciu 
obidvoch brehov rieky. Urbánne štruktúry riečnych 
nábreží možno defi novať pomocou vzťahu umelého 
a  prírodného prostredia, ktoré spolu vytvárajú pro-
stredie fyzikálne. Nórsky teoretik Christian Norberg-
Schulz fyzikálne prostredie dopĺňa o prostredie kul-
túrne a sociálne.1

Skúmaním potenciálov prostredia umelého a prí-
rodného spolu s  fenoménom rieky možno odkryť 
podmienky pre vznik prostredia kultúrneho. Touto 
problematikou sa  v minulosti bližšie zaoberal fran-
cúzsky architekt a  urbanista Dominique Perrault, 
ktorý vo svojom urbanistickom návrhu revitalizácie 
rieky Garonne Dva brehy Bordeaux naplno rozvinul 
fi lozofi u rozdielneho charakteru dvoch brehov na vy-
medzenom úseku rieky: „Až vzťah, ktorý možno rozví-
jať na základe prírodného a umelého sa stáva naozaj 
kultúrnym.“ 2

Vo svojej metodologickej časti práce sa Dominique 
Perrault zaoberá interakciou a  vzájomným pôsobe-
ním dvoch rozdielnych prostredí, ktoré si nekonku-
rujú, ale práve naopak, navzájom sa dopĺňajú a spo-
lu komunikujú. Samotná rieka sa týmto spôsobom 
dostáva do zaujímavej polohy mediátora vzájomných 
vzťahov pre celé mesto. 

A práve umelé prostredie mesta v dotyku s prírod-
ným organizmom rieky je v mnohých prípadoch rieše-
né nekoncepčne, bez skúmania vzájomných vzťahov 
na urbanistickej, ale aj iných spoločenských a  kul-
túrnych úrovniach. Filozofi a dualizmu nám môže po-
môcť v skúmaní interakcie a vzťahov medzi prostre-
diami. 

Daný fi lozofi cký prístup rozvinul v  európskom 
kontexte fi lozofi e a  kultúry grécky fi lozof Parmeni-
des. Rovnako sa jej venovali aj grécky fi lozof Platón 
a francúzsky teoretik Descart.3 

Filozofi a dualizmu je úzko spätá s dialektikou prie-
storu a  jej hľadaním harmónie medzi tvorbou a za-
chovávaním hodnôt minulosti. Otázka tradície mies-
ta sa tak dostáva z  teoretickej kultúrnej roviny, do 
konkrétnej podoby s priamou nadväznosťou na oko-
lité prostredie. Na základe fi lozofi e dualizmu mož-
no hľadať odlišný charakter obidvoch brehov rieky, 
pričom vzniká vzájomná interakcia a refl exia nábrež-
ných priestorov. Naša hypotéza vo forme „námestia 
na vode“ predstavuje jedinečný prvok mestského in-
teriéru. „Námestie na vode“ je jasne defi nované breh-
mi rieky a dvojicou mostov na rieke. Fenomén mosta 
v tomto prípade zhromažďuje, odhaľuje symbolickú 
hodnotu miesta. Adaptáciou bývalých mostov na 
living bridge, prípadne výstavbou peších lávok, zís-
kavajú námestia na vode jedinečné prvky svojej 
štruktúry.

Námestie na vode tvorí platformu, na základe kto-
rej možno podrobne skúmať vzťah rieky k existujúcej 
urbanistickej zástavbe, k  voľným vegetačným plo-
chám a ku koncepcii verejných priestorov na nábre-
ží. Z pohľadu vnútorného obrazu mesta sú dôležitým 
predmetom skúmania siluetárne priehľady a hľada-
nie tzv. kontrolných bodov vnímania obrazu mesta.

Podľa nemeckého fi lozofa Martina Heideggera: 
„Svet je to, čo je medzi nebom a  zemou.“ 4 V  obra-
ze sídla, cez ktoré preteká rieka, je tento citát ešte 
väčšmi čitateľný. Po obidvoch brehoch rieky má síd-
lo určitú štruktúru s vlastným charakterom, husto-
tou a  výškou zástavby. Práve v  miestach, kde rieka 
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pretína mesto, je táto štruktúra prerušená a  vzťah 
neba a zeme (v tomto prípade vody) jasne čitateľný.

Z brehu rieky môžeme na hladine pozorovať zrkad-
lový obraz náprotivnej mestskej štruktúry týčiacej 
sa k nebu, a  tak duplicitne vnímať vzťah umelej fi -
gúry a  prírodného pozadia daného obrazu. „Martin 
Heidegger nechápe hranice ako miesta, kde niečo 
končí, ale opierajúc sa o gréckych fi lozofov, sú preňho 
hranice tým, odkiaľ zjavujúce sa veci získavajú svoj 
počiatok.“ 5 

Rieka v  obraze krajiny predstavuje líniový prvok, 
prírodnú hranicu, ktorá však vďaka fenoménu vody 
a jej životodarnej schopnosti priťahuje k sebe zviera-
tá, rastliny či ľudí. Prírodnému prostrediu tak dodá-
va jedinečné danosti, ktoré človek v priebehu stáročí 
využil a  v  blízkosti rieky si vybudoval sídla. Pozdĺž 
rieky však existuje mnoho polôh, kde mohli sídla vy-
rásť. Ich konkrétnu lokalizáciu tak ovplyvnili aj ďal-
šie prírodné zložky (geomorfológia terénu, podnebie, 
dostupnosť surovín, kríženie rieky a  ciest – brody 
a pod.), ktoré určujú prvotné danosti miesta so svo-
jou vlastnou prírodnou identitou. Spojením prírod-
ného prostredia krajiny a  umelého prostredia sídla 
vzniká existenciálny priestor, v ktorom možno jasne 
defi novať základné vzťahy medzi človekom a  jeho 
prostredím. 

Rovnako vzťah rieky a mesta možno skúmať na zá-
klade tvrdenia Kevina Lyncha:„Image prostredia je 
produktom dvojsmerného procesu prebiehajúcim me-
dzi pozorovateľom a jeho okolím.“ 6

V  obraze miest možno tento vzťah jasne pozoro-
vať práve v prostredí nábreží riek. Imidž mesta (vzťah 
obyvateľ – mesto) je jasne čitateľný v  otvorenom 
prírodnom prostredí rieky. Fyzické zrkadlenie brehov 
rieky na vodnú hladinu sa tak symbolicky dostáva do 
polohy fi lozofi ckého zrkadlenia obrazu spoločnosti 
k  jej prostrediu. Vzťah človeka k  prostrediu nábre-
žia rieky možno považovať za ustavične živý proces. 
Pri pobyte na prírodnom brehu skrz rieku zažívame 
aj „mestský“ umelý breh a  naopak. Táto vzájom-
ná interakcia napĺňa myšlienku Kevina Lyncha, pri 

Dva rozdielne charaktery brehov rieky 
Garonne v meste Bordeaux
Zdroj: Hőlzer, Ch. & Co: Riverscapes – Designing 
Urban Embankments, s. 288

ktorej prostredie cez nás prechádza, stáva sa nami 
samotnými. 

Hypotézy vyslovené na základe štúdia odbornej li-
teratúry je potrebné overiť formou metodoligického 
výskumu vybraných prípadových štúdií, diskusií s od-
bornou aj laickou verejnosťou a konfrontáciou danej 
problematiky na medzinárodnej úrovni na pôde kon-
ferencií a seminárov. 

Princíp Research by Design predstavuje experi-
mentálny prístup k  dizajnérskej, architektonickej 
či urbanistickej tvorbe. Najvýraznejšími predsta-
viteľmi výskumu prostredníctvom tvorby v  praxi je 
v  súčasnosti architektonická kancelária Owe Arup 
Partners, japonské štúdio SANAA (Kazuyo Sejima + 
Ryue Nishizawa) či OMA (Rem Koolhaas & Partners). 
V prípade urbanistickej tvorby podľa princípu Rese-
arch by Design nás zaujala metóda URBAN WALK
500 x 500 m, ktorú rozvinuli fínski architekti Ai-
toa arkkitehtuuria. Vo svojej výskumnej činnosti 
sa zaoberajú zažívaním urbánnej štruktúry centra 
mesta vo viacerých európskych mestách (Helsinki, 
Barcelona, Amsterdam, Bern, Telč, Gdansk a  pod.). 
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Aplikácia metódy 500 x 500 m URBAN WALK 

Zdroj: Aitoa arkkitehtuuria

prostredia a ponúka variantné riešenia urbanistickej 
koncepcie nábreží riek. 

V prípade hľadania prípadových štúdií sa zame-
riavame na dvojicu slovenských miest, cez ktoré pre-
tekajú naše dve najvýznamnejšie rieky (Bratislava – 
Dunaj a Trenčín – Váh).

V obidvoch prípadoch možno rozvíjať fi lozofi u du-
alizmu, spolu s hľadaním rozdielneho rázu obidvoch 
brehov riek. Rozdielna mierka urbánneho priestoru 
miest a šírka riečnych korýt nám umožní overenie vy-
slovených hypotéz.

Výsledkom práce by malo byť riešenie v podobe ur-
banistických vízií, ktoré kladú dôraz na odkrytie rázu 
nábrežných priestorov. Variantné riešenia ponúka-
jú komplexný obraz o  možnostiach zastavania úze-
mia, výškovej regulácie zástavby, koncepcií verejných 
priestorov, ako aj zachovania prírodného rázu územia 
vo vybraných zónach. Urbanistické vízie by sa mali 
stať jedným z podkladov pre strategické plánovanie 
mesta, tvorbu urbanistického masterplanu. Rovnako 
ich možno využiť pri plánovaní zmien územných plá-
nov centrálnych mestských zón. Urbánna prechádzka 
URBAN WALK predstavuje dôležitý prvok komuniká-
cie miestnej samosprávy a odbornej verejnosti s oby-
vateľmi mesta. Vzájomná interakcia a osobná účasť 
verejnosti pri procese tvorby masterplanu mesta 
môže pomôcť lepšie pochopiť a skvalitniť prostredie 
nábrežných priestorov. (Projekt Trenčín si TY sa  za-
oberá tvorbou vízií pre zadanie urbanistickej súťaže 
na revitalizáciu nábrežia rieky Váh v meste Trenčín.)

Rieka disponuje sociálnou a  prírodnou históriou 
v špecifi ckom ponímaní času a miesta. Jej hybridná 
forma prostredia je ovplyvnená dynamikou vývo-
ja spoločnosti, ako aj morfológiou terénu. Zánikom 
bariéry medzi spoločnosťou a prírodným prostredím 
sa vytvára možnosť na vznik prostredia kultúrneho.

Autor spracováva dizertačnú prácu na FA STU 
na tému Valorizácia mestotvorných nábreží.
Školiteľ: doc. Ing. arch. Peter Kardoš, PhD.

Na  pôdorysnej stope 500 x 500 metrov sa snažia 
odhaliť najpôsobivejšiu trasu pre pešieho chodca 
pomocou časovo- priestorovej kontinuity. Pomocou 
analytickej metódy skíc v  jednotlivých bodoch ur-
bánnej prechádzky sa snažia odhaliť skrytý ráz a je-
dinečnosť prostredia. Následné zahustenie urbánnej 
štruktúry je opätovne overované formou skíc v  jed-
notlivých kontrolných bodoch. Forma abstraktných 
skíc dovoľuje istú mieru individuálnej imaginácie 
a vlastného dopovedania urbánneho priestoru.

Spojenie umeleckých skíc s  lyrickými veršami vy-
užívajú Helena Zemánková a Gérard Le Gouic v opi-
se pobrežia Armoriky v kraji Bretagne vo Francúzsku. 
Voľná forma skíc zachytáva prírodné prostredie po-
brežia Atlantického oceánu s osobitým rázom urba-
nistickej zástavby.7

Na základe spomenutých experimentálnych a ana-
lytických metód hľadáme možnosti optimalizácie 
riešenia urbánneho priestoru prostredníctvom vlast-
nej metódy SKETCH & GO. Metóda využíva kombiná-
ciu autentického videozáznamu prostredia z pohľadu 
chodca so zastavením v kontrolných bodoch, v kto-
rých sa dodatočne odohráva skicovanie urbánnych ví-
zií. Pohyb chodca – cyklistu – korčuliara sa zazname-
náva do pôdorysnej mapy územia, ako aj na časovú os 
daného pohybu. V kontrolných bodoch zastavenia je 
potrebné skúmať viaceré faktory urbanistickej tvor-
by (ráz zástavby, výška zástavby, koncepcia verejných 
priestorov, priehľady, vnútorný obraz mesta, panorá-
ma mesta). Urbánny priestor tak možno zaznamenať, 
podrobne analyzovať a následne pretvárať na základe 
experimentálneho princípu Research by Design. Vi-
deozáznam prechádzky urbánnym priestorom môže 
slúžiť pre ďalší odborný výskum (sociológovia, pa-
miatkari, kulturológovia, ekológovia). 

Dôležitým aspektom metódy je jej multidiscip-
linárna aplikovateľnosť a  následná možnosť kom-
parácie jednotlivých zložiek. Výstup zo skúmaných 
záznamov predstavuje ucelený obraz o  urbánnom 
priestore, odhaľuje vzťah umelého a  prírodného 
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Poloha rieky a mesto (Bratislava – Dunaj a Trenčín – Váh) 
Zdroj: Tomáš Hanáček
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