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Nevídaný rozvoj ľudskej civilizácie, ktorý sa 
začal už v priebehu minulého storočia, po-
stavil ľudstvo pred dosiaľ nepoznanú výzvu. 
Dostávame sa do pozície, keď viac ako ke-
dykoľvek predtým musíme v záujme nášho 
pretrvania (ako aj pretrvania celej biosféry) 
zvažovať negatívne dôsledky ľudskej činnosti. 
Začíname si naplno uvedomovať, že ignorova-
nie úskalí a limitov rozvoja našej civilizácie je 
z dlhodobého hľadiska neudržateľné. 

„Z pohľadu vedy ľudstvo nikdy lepšie ako v sú-
časnosti nerozumelo fungovaniu a ochrane ži-
votného prostredia. Súčasne bez spoločenskej 
a psychologickej zmeny názoru svetovej verejnos-
ti o neoceniteľnej hodnote vody, ovzdušia, zeme 
a atmosféry tieto vedomosti nestačia na zabez-
pečenie pretrvania.“1 Úlohou všetkých odvetví 
ľudskej činnosti, a teda aj úlohou architek-
túry a urbanizmu je preto neustále zdokona-
ľovať túto širokú škálu poznatkov a uplatňo-
vať ich v praxi. V úvode knihy Future Forms 
and Design of Sustainable Cities Mike Jenks 
a Nicola Dempsey píšu: „Budúcnosť našich 
miest závisí od dnešných krokov. Najmä dosiah-
nutie udržateľných miest je v našom rýchlo sa 
urbanizujúcom svete nevyhnutné.“2 Naše dneš-
né kroky – nás, čo pripravujeme na výkon 

povolania novú generáciu architektov – musia 
nevyhnutne smerovať k orientácii študentov 
na navrhovanie a realizáciu udržateľnej archi-
tektúry a urbanizmu.

Dánsky architekt a docent na Univerzite 
v Aalborgu Michael Lauring vyjadruje názor, 
že tradícia používania zmyslov a pocitov nás 
už neprivedie k želanému výsledku. Potrebné 
sú presné údaje: analýzy, výpočty, raciona-
lita. Niektorí architekti váhajú „nastúpiť do 
zeleného vlaku“ preto, lebo majú obavu, že 
inžiniersky stavebný prístup môže prevziať 
kontrolu nad ich architektúrou. Inžinier a ar-
chitekt sa líšia istým zásadným spôsobom: 
inžinier je zvyčajne špecialista, ktorý vie veľa 
o určitej špecifickej oblasti výstavby (stati-
ke, vetraní alebo elektrických systémoch...), 
môže byť preto vo svojej oblasti veľmi exakt-
ný, hlboký a vedecký. Jeho príspevok k vý-
slednému dielu je síce rozsahom obmedzený, 
no poskytuje presné diely do väčšieho celku. 
Architekt – ako to Lauring humorne vyjadru-
je – je generál, ktorý vie o všetkom (ale veľmi 
málo). Pre architekta je dôležitý celok, v kto-
rom každá malá časť, každý detail vyhovu-
je kontextu. Z tohto hľadiska môžu mať ar-
chitekti dobrý východiskový bod, pokiaľ ide 
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o ekológiu, udržateľnosť a globálne záujmy. 
Tvrdí tiež, že architekti vedia, že všetko je 
vzájomne prepojené a spolupracuje ako kom-
plexný celok, a mnohí sú vychovávaní k po-
stoju, že architektúra musí reflektovať miesto 
a spoločnosť.3 

Architekt musí vedieť pracovať kontex-
tuálne, čo je prirodzené, typické a zásadné 
pre udržateľnú architektúru a urbanizmus. 
Potrebuje zvládnuť synchronizáciu viacerých 
parametrov, než je funkčnosť a estetika (tie 
sú prirodzene prvé, ktoré vníma od začiatku 
svojho štúdia na Fakulte architektúry STU, 
založeného na silnej modernistickej tradí-
cii). Sú to stále hlavné, no často aj jediné dva 
parametre, o ktorých sa diskutuje a ktoré sa 
hodnotia pri obhajobách ateliérových prác, 
ba dokonca aj záverečných prác. Pritom udr-
žateľná architektúra a urbanizmus – cieľ 
nášho spoločného úsilia – má omnoho viac 
premenných, ktorých sledovanie by malo byť 
samozrejmou súčasťou tvorivej činnosti ar-
chitekta, a teda aj študenta, ktorý sa na pro-
fesiu architekta pripravuje. Nejde pritom len 
o analýzy návrhu a teoretické uplatnenie mo-
derných technológií, ktoré môžu slúžiť ako 
argumentačná podpora navrhovaného kon-
ceptu. Uplatnenie princípov udržateľnosti má 
priamy dosah aj na výslednú vizuálnu podobu 
a prevádzkovú koncepciu návrhu. 

Cieľom štúdie bolo vybrať tie paramet-
re udržateľnosti, ktorých sledovanie by sa 
malo v čo najväčšej miere odraziť vo finál-
nom návrhu študenta architektúry v rámci 
ateliérovej tvorby. Ide predovšetkým o také 
parametre, ktoré majú dosah na urbanistic-
ko-architektonický koncept, tvarovanie archi-
tektúry a jej finálny výzor. Týmto spôsobom 
sme sa pokúsili o zostavenie jednoduchého 
manuálu sledovania parametrov udržateľ-
nosti, ktorého ambíciou je zároveň slúžiť ako 
učebná pomôcka pre študentov architektúry. 
Pri výbere parametrov sme sa usilovali skôr 
o komplexné uchopenie problematiky než 
o hĺbkovú analýzu jednotlivých parametrov 
udržateľnosti. Najprv sú opísané urbanistic-
ké parametre, ktoré vnímame najmä v šir-
ších celomestských a zonálnych súvislostiach, 
potom parametre architektonické, vnímané 
na úrovni pozemku, jeho bezprostredného 
okolia a samotného stavebného objektu. Na 
základe predstavených parametrov nasleduje 
praktická ukážka hodnotenia udržateľnosti 
konceptu konkrétnej študentskej ateliérovej 

práce. Na analýzu a hodnotenie bola vybraná 
diplomová práca študenta Martina Vizára, 
vypracovaná pod vedením Ing. arch. Kláry 
Macháčovej v roku 2019 na tému Polyfunkčný 
objekt, keďže táto ateliérová práca svojím roz-
sahom a obsahom dovoľovala hodnotenie 
v celej škále predstavených kritérií.

UDRŽATEĽNOSŤ A UDRŽATEĽNÁ 
ARCHITEKTÚRA
Pred výberom jednotlivých parametrov udr-
žateľnosti je potrebné definovať samotný 
pojem udržateľnosť a udržateľná architek-
túra. Udržateľnosť je dnes veľmi frekvento-
vané, no nie vždy aj správne chápané slovo. 
Tento pojem vznikol prekladom anglického 
slova „sustainability“, čo je výraz s pomer-
ne obsiahlym významom4. Jednak znamená 
schopnosť pokračovať, pretrvať viac ako len 
istý čas, zároveň však znamená schopnosť 
nespôsobiť nijaké (alebo len minimálne) 
škody na životnom prostredí. V tomto kon-
texte Henrich Pifko a Lorant Krajcsovics cha-
rakterizujú udržateľný spôsob výstavby tak-
to: „Udržateľný spôsob výstavby je taký, keď sú 
požadované vlastnosti a funkcie stavby splnené 
s minimálnym nepriaznivým vplyvom na životné 
prostredie, ideálne so súčasným zlepšením eko-
nomických a spoločenských podmienok, ktoré 
majú priaznivý vplyv na zvýšenie kvality a kultú-
ry prostredia – postupne od lokálnej úrovne po 
úroveň globálnu.“5 Lukáš Šíp upozorňuje, že: 

„... udržateľná architektúra sa často zamieňa za 
ekologickú architektúru a naopak. Množiny eko-
logickej a udržateľnej architektúry sa z väčšej 
časti prekrývajú, ekologická architektúra je jed-
nou z možných odpovedí na otázky udržateľnosti. 
Avšak pojmy ako sociálna či kultúrna udržateľ-
nosť nemusia byť nevyhnutne v koncepte ekologic-
kej architektúry zahrnuté. Prvoplánová ‚ekologic-
kosť‘ alebo nízka energetická náročnosť môžu byť 
pre udržateľnosť nedostatočné.“6

Udržateľná architektúra prešla za polsto-
ročie veľkými vývojovými zmenami.7 Na za-
čiatku 21. storočia je však už jasné, že udr-
žateľnosť a ňou motivovaná architektúra sa 
presunuli z periférie do centra záujmu – všet-
ky súčasné významné architektonické kan-
celárie, ktoré určujú trendy v architektúre, 
tvoria len udržateľnú architektúru. Nuž tro-
chu prehnane povedané, zelená sa stala pre 
mnohých architektov novou čiernou. A nie-
len pre architektov. Udržateľnosť sa stáva 
kľúčovou témou pre všetky oblasti ľudskej 
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činnosti8 a postupne sa prijíma legislatíva na 
jej zabezpečenie9. 

Rovnako sa vyvíjajú a zdokonaľujú systé-
my hodnotenia udržateľnej architektúry (ako 
napr. BREEAM10 alebo LEED11) a architekti sú 
s nimi čoraz častejšie konfrontovaní v praxi. 
Kolegovia z ÚEEA FA STU Pifko a Krajcsovics 
uverejnili v roku 2016 pomerne komplexný 
nástroj Hodnotenie udržateľnosti budov – me-
todika CESBA, ktorý sa využíva vo výučbe na 
Fakulte architektúry STU v Bratislave v pred-
mete Architektúra a prostredie II a o ktorý sa 
v istej miere naša štúdia opiera.

Pri sledovaní udržateľnosti si tiež treba 
uvedomiť, že jednotlivé architektonické ob-
jekty (súbory objektov) tvoria len časť ove-
ľa komplexnejšej mozaiky (mestských zón, 
mestských častí, miest, regiónov, sídelnej 
sústavy...). Cieľom architektonického vzde-
lávania na FA STU v Bratislave je pripraviť 
študentov nielen na projekčnú činnosť v ob-
lasti navrhovania budov, ale aj urbanizmu. 
Podobne ako na architektonickej úrovni, aj 
na tej urbanistickej je dôležité dbať na zásady 
udržateľnosti. Pojem udržateľnosti sa na ur-
banistickej úrovni niekedy stotožňuje aj s poj-
mom stability12. Komplikáciou urbanistickej 
úrovne je jej komplexnosť, ktorá v niektorých 
prípadoch spôsobuje nejednoznačnosť až pro-
tichodnosť aplikácie udržateľných princípov. 

Zjednodušene by sa dalo povedať, že všet-
kého veľa škodí. Napríklad rozpínanie miest 
do krajiny, ale aj zahusťovanie existujúcej 
zástavby môže mať negatívne environmentál-
ne následky. Pre územné plánovanie to pred-
stavuje vážnu dilemu. Hoci sa zahusťovanie 
miest zdá byť žiaduce, aby sa znížila spotreba 
pôdy, ako aj spotreba energie a emisií sklení-
kových plynov, môže to ohroziť ekologickú 
kvalitu mesta a jeho schopnosť prispôsobiť sa 
zmene klímy13.

Udržateľnosť teda nesúvisí len s ochranou 
životného prostredia. Ide o komplexný po-
jem, ktorý zahŕňa tak environmentálnu, ako 
aj sociálnu a ekonomickú stabilitu. V súvislos-
ti s tým často hovoríme o tzv. troch pilieroch 
udržateľnosti. (Kultúrny aspekt sa niekedy 
chápe ako samostatný štvrtý pilier.) Pre do-
siahnutie udržateľnosti v pravom zmysle slo-
va je nutné dosiahnuť harmóniu medzi spomí-
nanými piliermi. Tieto piliere však nemôžeme 
v skutočnosti chápať ako samostatné skupiny, 
naopak, vzájomne sa prelínajú a dopĺňajú. 
Takto vzniká prakticky nespočetné množstvo 

dynamicky vyvíjajúcich sa prvkov a ich 
kombinácií vytvárajúcich komplexný systém, 
ktorý je aj napriek súčasnému vedeckému 
a technologickému pokroku stále náročné 
pochopiť. Dynamika celého systému si pritom 
vyžaduje neustále skúmanie súvislostí a ak-
tualizovanie poznatkov. Ako hovorí profesor 
Hruška: „Je potrebné uvedomovať si kultúrnu 
identitu každého mikroprostredia, jeho biolo-
gické, ekologické, kultúrne aj estetické súvislosti, 
ktoré nová tvorba musí poznať, a ak ich pocho-
pia, musí sa aj usilovať o integráciu nového diela 
do daných podmienok prostredia.“ 14

Udržateľnosť istým spôsobom pripomína 
DNA, kde parametre udržateľnosti predsta-
vujú jednotlivé gény, pričom cesta k udržateľ-
nosti predstavuje sústavné hľadanie ich naj-
lepšej kombinácie. 

SLEDOVANÉ PARAMETRE 
UDRŽATEĽNOSTI 
Každý stavebný objekt možno posudzovať na 
jednej strane ako architektonické dielo, na 
strane druhej ako súčasť urbanistickej štruk-
túry. V tomto zmysle možno rozdeliť aj sledo-
vané parametre udržateľnosti na architekto-
nické a urbanistické.

I. URBANISTICKÉ PARAMETRE 
UDRŽATEĽNOSTI
Tvorivá činnosť architekta je spravidla (až na 
niektoré výnimky) viazaná na sídelnú štruk-
túru. Poznanie zákonitostí sídelnej štruktúry 
má preto zásadný význam nielen pre urba-
nistickú, ale aj pre architektonickú tvorbu. 
Urbanistické parametre udržateľnosti, kto-
ré vnímame predovšetkým v zonálnom až 
celomestskom kontexte, však architekti za-
meraní najmä na riešený objekt (prípadne 
jeho bezprostredné okolie) často opomína-
jú. Pritom, ako povedal slovenský urbanista 
Tibor Alexy, treba mať na zreteli, že: „... urba-
nistické chyby sa – na rozdiel od tých architekto-
nických – zvyčajne už nikdy nedajú úplne odstrá-
niť.“ 15

Rozvoj mesta je u nás (viac-menej úspeš-
ne) regulovaný územným plánom, ktorý by 
mal zohľadňovať princípy udržateľnosti a tak 
zamedziť vzniku zásadných koncepčných 
omylov pri formovaní mestskej štruktúry na 
úrovni mesta. Územné plány zón však spra-
vidla absentujú a ostáva len na zodpovednos-
ti a schopnostiach architektov, ako dokážu 
zmysluplne zakomponovať návrh do širšieho 

kontextu. Je preto nevyhnutné, aby sa ar-
chitekti už počas štúdia naučili sledovať zá-
kladné urbanistické parametre udržateľnos-
ti. V doktorandskom výskume Intenzifikácia 
obytných súborov sa autor Karol GÖrner pod 
vedením docentky Ľubice Vitkovej zaoberal 
možnosťami intenzifikácie sídlisk prostred-
níctvom ich analýzy z pohľadu vybraných ur-
banistických parametrov. Výber a hodnotenie 
parametrov vychádzalo z rozsiahleho teore-
tického rozboru problematiky, o ktorého vý-
sledky sa opierame aj v tomto článku.16 

1. Poloha
Poloha riešeného objektu (územia) predsta-
vuje ten najzákladnejší a zároveň relatívne 
nemenný parameter vplývajúci na udržateľ-
nosť návrhu. Poloha veľa napovedá o poten-
ciáloch a limitoch tak z pohľadu funkčno-
prevádzkovej, ako aj hmotovo-priestorovej 
štruktúry. Vývoj mestskej štruktúry je riadený 
viacerými všeobecne platnými zákonitosťami. 
Medzi zákonitosti formovania mestskej 
štruktúry patrí podľa profesora Alexyho 
napríklad zákon dostredivej gradácie, zákon 
formovania centier, zákon diferencovanej 
mestskosti17. Tieto zákonitosti spôsobujú, že 
mestská štruktúra nie je homogénna v ce-
lom svojom rozsahu. Heterogenita je pritom 
nielen jej nevyhnutným, ale aj žiadaným 
prejavom. Bez nej by bola mestská štruktú-
ra jednotvárna, neexistovali by ani ťažisko-
vé uzlové či lineárne priestory, ani pokojné 
obytné prostredie s rozsiahlymi plochami 
zelene. Kľúčové z pohľadu navrhovania bude 
pochopiť hierarchické postavenie riešeného 
objektu (územia) v rámci mestskej štruktúry. 
Ignorovanie tejto hierarchie predstavuje zá-
važnú, prakticky nenapraviteľnú koncepčnú 
chybu, narúšajúcu udržateľnosť mestskej 
štruktúry. Z tohto pohľadu by sa mal pri na-
vrhovaní dôraz klásť najmä na nasledujúce 
aspekty:
a) Absolútna poloha 
 Predstavuje polohu vzhľadom na centrum 

mesta. Teoreticky pri tom platí, že čím bliž-
šie k centru mesta sa nachádzame, tým je 
vyšší potenciál na uplatnenie intenzívnej, 
polyfunkčnej formy zástavby a súčasne ras-
tú nároky na stvárnenie objektov a verejné-
ho priestoru v záujme dosiahnutia vyšších 
stupňov urbanity a dosiahnutia mestskos-
ti18. Smerom k periférii by zasa malo dochá-
dzať k znižovaniu intenzity zástavby a jej 
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kvalitatívnych charakteristík. Nedodržanie 
týchto zásad je nielen neekonomické, ale 
vedie aj k funkčno-prevádzkovým prob-
lémom, narušeniu hmotovo-priestorovej 
štruktúry a z toho prameniacich ďalších 
problémov. Vzdialenosť od centra je rela-
tívny pojem odvíjajúci sa najmä od veľkosti 
mesta. Napríklad v dokumente Urban Task 
Force je centrálna mestská zóna pre mesto 
s populáciou nad 50 000 obyvateľov defi-
novaná ako kružnica s polomerom 20 mi-
nút chôdze (asi 1 500 m)19. Hranice centra 
mesta však nemožno presne kvantifikovať. 
Nápomocné pri určovaní absolútnej polohy 
je sledovanie kvalitatívnych znakov mest-
skej štruktúry – prevládajúceho charakteru 
zástavby a jej funkčného využitia. Na zá-
klade analýzy mestskej štruktúry možno 
približne určiť hranice centra mesta, vnú-
torného mesta, vonkajšieho mesta a pred-
mestia a pochopiť hierarchické postavenie 
sledovaného územia.

  Z analýzy mestskej štruktúry je zrej-
mé, že k nárastu objemu a kvalitatívnych 
charakteristík nedochádza len v smere od 
predmestia k centru, ale aj pozdĺž ťažisko-
vých lineárnych priestorov (rozvojových 
osí) a v okolí ťažiskových uzlových priesto-
rov (rozvojové jadrá). 

b) Vzťah k rozvojovým osiam 
 Mestské rozvojové osi možno chápať ako 

pomyselné línie, obyčajne sledujúce vý-
znamné komunikačné ťahy, pozdĺž kto-
rých sa formuje sieť nosných verejných 
priestorov. Tieto verejné priestory pritom 
ešte nemusia existovať alebo môžu byť 
len v zárodkoch. Nerešpektovanie polo-
hy popretím rozvojovej osi (jej preťatím, 
umiestnením neadekvátnej štruktúry) má 
závažné dôsledky pre mesto a jeho ďalší 
rozvoj. Rovnako ako na absolútnu polo-
hu v rámci mesta je teda pri koncipova-
ní návrhu potrebné prihliadať na polohu 
vzhľadom na rozvojové osi. „Gravitačné“ 
pôsobenie rozvojových osí slabne spolu so 
vzďaľovaním sa od centra mesta, ako aj ich 
vetvením. Pôsobením rozvojových osí na 
mestskú štruktúru sa zaoberá napríklad 
Štefancová, ktorá pásmo dosahu rozvojo-
vej osi pre Bratislavu určuje približne na 
250 m od jej stredu (na každú stranu)20. 
V okrajových častiach Bratislavy, ako aj 
v menších mestách však možno očakávať 
ešte menšiu zónu vplyvu rozvojovej osi.

c) Vzťah k rozvojovým jadrám 
 Okrem centra mesta nachádzame v mest-

skej štruktúre sústavu menších, hierar-
chicky usporiadaných centier (štvrťové 
centrum, lokálne centrum). Tieto sa zvyčaj-
ne formujú pozdĺž rozvojových osí, ale aj 
mimo nich (napríklad jadrá niektorých pri-
členených obcí). V okolí rozvojových jadier, 
podobne ako v okolí mestského centra, do-
chádza k nárastu objemových aj kvalitatív-
nych charakteristík mestskej štruktúry. 

2. Prepojenosť
Parameter prepojenosti úzko súvisí a čias-
točne sa prekrýva aj s parametrom polohy. 
Hlavné dopravné uzly a tepny spravidla kopí-
rujú rozvojové osi a vzájomne prepájajú sú-
stavu mestských centier. Na rozdiel od polohy 
je prepojenosť o niečo premenlivejším para-
metrom, ktorý možno výraznejšie ovplyvniť 
samotným návrhom. Pri parametri prepoje-
nosti si všímame predovšetkým: 
a) pešiu, 
b) cyklistickú, 
c) mestskú hromadnú (MHD) a 
d) individuálnu automobilovú dopravu (IAD). 

Vo väčších mestách má význam sledovať aj 
železničnú, prípadne leteckú či lodnú dopra-
vu. Základným aspektom, ktorý je takisto pri 
navrhovaní potrebné zohľadniť, je samotná 
dostupnosť a stav jednotlivých foriem dopravy 
a prepojenie s okolitou štruktúrou. S rastúcou 
kvalitou prepojenia sa zvyšuje potenciál 
rastu objemu zástavby a kvalitatívnych 
charakteristík mestskej štruktúry. 
a) Pešia doprava 

Všímame si dostupnosť do centra mesta 
(štvrte), respektíve lokálneho centra. Za 
hraničnú pešiu dostupnosť mestského 
(štvrťového) centra možno považovať čas 
20 minút, pre lokálne centrum je to 5 mi-
nút chôdze21, pri ktorého prekročení musí 
peší pohyb suplovať iná forma dopravy. 
Dôležité je tiež sledovať stav peších komu-
nikácií a prepojenosť s okolitou štruktúrou, 
čo možno výrazne ovplyvniť aj samotným 
urbanistickým návrhom.

b) Cyklistická doprava 
Sledujeme prítomnosť a kvalitu cyklotrás 
na riešenom území.

c) MHD
Pri MHD hrajú zásadnú úlohu dopravné 
možnosti (počet liniek), rýchlosť prepravy 

(najmä do mestského centra) a frekvencia 
spojov.

d) Individuálna automobilová doprava 
(IAD) 
Z pohľadu IAD sledujeme najmä jej kapa-
citné možnosti.22 

3. Forma urbanistickej štruktúry
Význam sledovania formy urbanistickej 
štruktúry možno vnímať v dvoch rovinách. 
V prvej rovine je to snaha o zachovanie kon-
tinuity urbanistickej štruktúry a s tým spo-
jeného kultúrneho odkazu spoločnosti. Či 
už sa navrhuje objekt, súbor objektov alebo 
celá mestská zóna, treba sa vždy vopred obo-
známiť s prevládajúcou formou (formami 
urbanistickej štruktúry) a jej kompozičnými 
princípmi a snažiť sa na ne nadviazať a tak 
posilniť genius loci riešeného územia. V dru-
hej rovine má sledovanie foriem urbanistickej 
štruktúry význam aj pre stanovenie funkčno-
prevádzkových a hmotovo-priestorových po-
tenciálov a limitov územia. Zatiaľ čo bloková 
forma zástavby predstavuje charakteristickú 
formu zástavby vnútorného mesta, vytvára 
dobré podmienky pre funkčne zmiešané úze-
mie a prispieva k zrozumiteľnému vymedze-
niu tradičných foriem verejných priestorov 
(ulíc, námestí), solitérne formy urbanistic-
kých štruktúr charakteristické pre sídliská 
z 2. polovice 20. storočia tieto tradičné formy 
verejného priestoru popierajú a majú zväč-
ša monofunkčný charakter. Ako píše Michal 
Czafík: „Architektúra typových objektov bytových 
domov a stavieb občianskej vybavenosti budova-
ných v posledných dekádach 20. storočia prinies-
la vizuálnu a funkčnú uniformitu do urbanizo-
vaných prostredí miest.“ 23 Forma urbanistickej 
štruktúry veľa napovedá o potenciáli ďalšieho 
vývoja danej štruktúry. Napríklad Kohout 
a Tittl odvodzujú možnosti transformácie (in-
tenzifikácie) sídlisk práve na základe ich mor-
fológie (formy)24.

4. Intenzita zástavby
Intenzita zástavby má zásadný vplyv na vý-
slednú efektivitu využitia a celkovú udržateľ-
nosť návrhu. Z ekonomického, ekologického, 
ale aj sociálneho pohľadu sa súčasná urba-
nistická teória prikláňa prevažne na stranu 
intenzívnych foriem zástavby v záujme for-
movania kompaktného mesta. Ako hovorí 
Roman Koucký: „Hranice miest stanovilo roz-
marné dvadsiate storočie. Úlohou zodpovedného 
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dvadsiateho prvého storočia je tieto hranice udr-
žať a zmysluplne naplniť.“25

Tento prístup stavia na viacerých ziste-
niach a predpokladoch:
 – Intenzifikácia urbanistickej štruktúry má 

zamedziť nekontrolovateľnému rozrasta-
niu sa miest do krajiny (ochrana ŽP a ornej 
pôdy) a zamedziť neustále sa predlžujúcim 
dochádzkovým vzdialenostiam do mesta 
(redukcia dopravy).

 – Vyššia hustota zástavby povedie k zvýše-
niu koncentrácie obyvateľov, čím prispeje 
k formovaniu funkčne zmiešaných území 
bývania a občianskej vybavenosti. Tak dôjde 
k zlepšeniu dostupnosti k OV a skráteniu 
dochádzkových vzdialeností, čo súčasne 
prispeje k preferovaniu ekologických 
foriem dopravy (pešej, cyklistickej, ale aj 
MHD). 
Teória kompaktného mesta naráža aj na 

kritiku. Pri jej aplikácii je potrebné citlivo 
vnímať i ostatné predstavené parametre udr-
žateľného rozvoja mestskej štruktúry, pre-
dovšetkým polohu, prepojenosť, formu ur-
banistickej štruktúry, ako aj zabezpečenie 
primeraného množstva zelene (napr. uplatne-
ním princípu polarity).

Veľkou výhodou parametra intenzity zá-
stavby je možnosť jeho exaktného merania 
prostredníctvom kvantitatívnych parametrov 
urbanistických štruktúr, z ktorých najvýz-
namnejšie sú:
a) Index zastavaných plôch (Izp): predstavu-

je podiel sumy zastavaných plôch na sledo-
vanom území k ploche sledovaného úze-
mia26. Optimálnu hodnotu Izp síce nevieme 
presne stanoviť, možno však povedať, že 
Izp = 0,1 a menší predstavuje veľmi neefek-
tívne využité územie. Naopak, Izp = 0,5 
a vyšší už predstavuje vysokoefektívne vy-
užité územie 27.

b) Podlažnosť: Hoci by sa mohlo javiť, že 
navyšovaním počtu podlaží automaticky 
dochádza k úspore plôch, nárastu hus-
toty zaľudnenia, a teda aj k celkovému 
rastu efektivity výstavby, takáto priama 
úmernosť neplatí.  
 Z ekonomického hľadiska, ako aj z hľa-
diska kvality obytného prostredia možno 
za optimálnu považovať 4 – 6-podlažnú 
zástavbu.28

c) Index podlažných plôch (Ipp): vypočíta-
me ako podiel sumy nadzemných podlaž-
ných plôch na sledovanom území k ploche 

sledovaného územia.29 Ide o parameter, 
ktorý má vysokú výpovednú hodnotu, pre-
tože v sebe zahŕňa tak podlažnosť, ako aj 
zastavanosť sledovaného územia. Čím vyšší 
je Ipp, tým sa územie efektívnejšie využíva. 
Optimálna hodnota Ipp však závisí od for-
my a funkcie zástavby.  
 Pri rodinnej radovej a átriovej zástavbe 
je dosiahnuteľné Ipp = 0,4 – 0,8, pri kom-
paktných formách obytnej zástavby Ipp = 
0,8 – 1,8, pri kompaktných polyfunkčných 
formách 1,5 – 330.

5. Zelená infraštruktúra
Otázku zastúpenia zelene (vegetácie) v mest-
skej štruktúre by mali mimoriadne citlivo vní-
mať nielen obyvatelia, ale aj architekti a urba-
nisti. Zeleň v urbanizovanom prostredí plní 
množstvo významných úloh. Z ekologického 
hľadiska zeleň pozitívne ovplyvňuje mikrokli-
matické podmienky (zadržiavanie vody v kra-
jine a redukciu tepelných ostrovov), kvalitu 
ovzdušia (zachytávanie škodlivín, produkciu 
kyslíka) a tiež poskytuje útočisko pre rôzno-
rodé živočíchy (podpora biodiverzity). Zeleň 
ďalej plní významnú úlohu aj zo psycholo-
gického a estetického hľadiska, keď zvyšuje 
atraktivitu verejných priestorov a pozitívne 
ovplyvňuje duševnú pohodu obyvateľov miest. 
Pozitívne pôsobenie zelene sa napokon pre-
mieta aj do ekonomického hľadiska a zhod-
nocovania pozemkov (prítomnosť parku, rie-
šenie verejných, poloverejných i súkromných 
priestorov).

Napriek tomu, že benefity uplatnenia ze-
lene v mestskej štruktúre sú zrejmé, určiť 
jej optimálny podiel je dosť problematické. 
Máme sa usilovať o čo najväčší podiel zelene 
v mestách alebo radšej chrániť prírodnú zeleň 
v krajine? Možno kvantitu zelene nahradiť jej 
kvalitou? Ako vnímať zeleň na konštrukciách? 
Ako uvádza Jan Komrska: „Máloktorá otázka 
vzbudzuje toľko rôznych protichodných odpovedí 
ako otázka, koľko má byť v meste zelene.“31 

Z urbanistického hľadiska existuje viace-
ro prístupov a regulatívov určovania podielu 
zelene:
a) Normatívy výmery zelene na jedného 

obyvateľa: Normatívne určovanie podie-
lu zelene na obyvateľa je kategorizované 
v závislosti od funkcie, jej charakteru, veľ-
kostnej kategórie a polohy sídla v kraji-
ne, ako aj ďalších faktorov32. Táto zložitá 
diferenciácia spôsobuje, že normatívy sú 

v praxi len ťažko použiteľné a slúžia predo-
všetkým na koncipovanie generelu zelene 
a územného plánu obce. 

b) Index zelene (Iz): Predstavuje u nás naj-
používanejší nástroj regulácie zelene v ur-
banistickej štruktúre. Index zelene predsta-
vuje podiel zelených plôch na sledovanom 
území k celkovej ploche sledovaného úze-
mia.33 Hodnota indexu zelene sa výrazne 
odvíja od funkčného využitia. Napríklad za 
minimálny podiel zelene v obytnom pro-
stredí možno považovať Iz = 0,2534.

c) Kvantitatívno-kvalitatívne určovanie 
zastúpenia zelene: väčší význam ako kvan-
tite zelene (aj keď ani tú nemožno opo-
menúť) sa v súčasnosti začína prikladať 
kvalite zelene a jej dostupnosti. Na vyhod-
nocovanie zelene z komplexnejšieho hľa-
diska možno použiť napríklad takzvaný 
ekoindex (Eix). Ekoindex okrem množstva 
zelene zohľadňuje aj ekologickú kvalitu 
plôch nezastavaných nadzemnými stavba-
mi, pričom zahŕňa aj zeleň na konštruk-
ciách, koruny stromov ako ďalšiu vrstvu 
zelene35. 

6. Prítomnosť obyvateľov
Prítomnosť obyvateľov na území je jeden zo 
základných predpokladov životaschopnos-
ti urbanistickej štruktúry. Tento parameter 
udržateľnosti sa spravidla vyjadruje pros-
tredníctvom hustoty zaľudnenia. Špecifickým 
problémom výpočtu hustoty zaľudnenia 
na riešenom území je jej premenlivosť v rámci 
denného cyklu. Hovoríme pritom o takzvanej 
dennej a nočnej hustote zaľudnenia. 
a) Nočná hustota zaľudnenia: predstavuje 

podiel ľudí bývajúcich na území k celkovej 
výmere územia. Určiť ju možno buď na 
základe štatistických údajov, alebo na zá-
klade odhadu vypočítaného z počtu bytov 
(zvykne sa uvažovať približne o 2,5 obyva-
teľa na 60 m2 obytnej plochy, pričom asi 
10 % treba ešte odrátať na konštrukcie). 
Stanovená hustota zaľudnenia nám pomer-
ne spoľahlivo indikuje potenciály a limity 
územia z pohľadu funkčno-prevádzkového 
využitia. Napríklad aby efektívne fungovala 
MHD, zvykne sa uvažovať o hustote zaľud-
nenia okolo 100 obyvateľov na hektár, čo 
je zároveň aj hustota, pri ktorej sa začína 
formovať udržateľná občianska vybavenosť 
lokálneho centra36. 
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b) Denná hustota zaľudnenia: predstavuje 
podiel ľudí nachádzajúcich sa na území 
(obyvateľov + návštevníkov) k celkovej 
výmere územia počas pracovného dňa. 
Tento ukazovateľ má veľký význam najmä 
v monofunkčných zónach, kde je údaj 
nočnej hustoty spravidla skresľujúci. 
Určiť dennú hustotu zaľudnenia je však 
náročné, a preto sa s ňou pracuje menej. 
Všeobecnou snahou by napokon malo byť 
vytvárať podľa možností funkčne zmie-
šaný charakter urbanistickej štruktúry 
a minimalizovať existenciu monofunkč-
ných zón aktívnych len v špecifickom čase 
a vytvárajúcich vysoké nároky na dopravu. 

7. Funkčná štruktúra
Nevyhnutným predpokladom udržateľnej 
mestskej štruktúry je jej primerané funkčné 
premiešanie. Funkčne zmiešaná štruktúra vy-
tvára predpoklady na efektívnejšiu prevádzku 
mesta, predovšetkým skracovanie dopravných 
vzdialeností a s tým spojené šetrenie času, 
energií, ako aj životného prostredia. Funkčné 
premiešanie môžeme vnímať na rôznych 
úrovniach zrnitosti.

Funkčné premiešanie na úrovni objektu, 
respektíve bloku predstavuje najmenšiu mier-
ku zrnitosti. Strednou a zároveň najpodstat-
nejšou úrovňou je úroveň súboru, pri ktorom 
hovoríme o funkčnom premiešaní v rámci 
500 m okruhu. Najvyššia úroveň je úroveň 
zóny, respektíve sídla, ktorá vypovedá o cel-
kovom pomere a schopnosti funkcií zabezpe-
čiť fungovanie celku37.

Snaha o dosiahnutie funkčne zmiešanej 
štruktúry teda nevyhnutne neznamená úpl-
né vylúčenie monofunkčných štruktúr. Miera 
funkčného premiešania bude závisieť predo-
všetkým už od skôr spomínaných parametrov 
udržateľnosti (poloha, dostupnosť, intenzita 
zástavby a hustota zaľudnenia). 

8. Dostupnosť základnej občianskej 
vybavenosti 

Okrem spomínaného funkčného premiešania 
bude v prípade obytnej funkcie zároveň kritic-
ké sledovanie dostupnosti základnej občian-
skej vybavenosti, teda vybavenosti, ktorá je 
každodenným cieľom obyvateľov. Medzi kľú-
čovú základnú občiansku vybavenosť môžeme 
zaradiť najmä obchod s potravinami, školu, 
materskú školu, park, zastávku MHD, poštu, 
lekára a lokálne centrum (zahŕňajúce ďalšie 

obchody a služby). Dostupnosť základnej ob-
čianskej vybavenosti by vo všeobecnosti ne-
mala prekročiť 500 m, čo zodpovedá približne 
5 minútam chôdze (v prípade materskej školy 
je to ešte menej – 250 m). 38

Každý urbanistický a v optimálnom prí-
pade aj architektonický návrh by preto mal 
vychádzať z analýzy dostupnosti základnej 
občianskej vybavenosti a usilovať sa o elimi-
náciu vzniknutých deficitov. 

9. Ekologické parametre urbanistickej 
štruktúry

Viaceré zo spomínaných urbanistických para-
metrov udržateľnosti už v sebe zahŕňali aj as-
pekt ekologickej stability územia: intenzívna 
zástavba zabraňuje expanzii mesta do krajiny 
a tak chráni poľnohospodársku pôdu a exis-
tujúce biotopy; intenzita zástavby, hustota 
zaľudnenia a polyfunkčná štruktúra s dobrou 
dostupnosťou základnej občianskej vybave-
nosti vytvárajú podmienky na skracovanie 
dopravných vzdialeností a podporu ekologic-
kých druhov dopravy; zeleň prináša množstvo 
ekologických benefitov (zadržiavanie vody 
v krajine, zlepšovanie mikroklimatických 
podmienok, zachytávanie škodlivín a produk-
ciu kyslíka, podporu biodiverzity). 

Na úrovni urbanistickej štruktúry doká-
žeme ovplyvniť ekologickú stabilitu aj ďalší-
mi opatreniami, z ktorých uvedieme aspoň 
niektoré:
a) Využitie potenciálu obnoviteľných zdro-

jov energie: v prípade, ak chceme, aby 
navrhnutá urbanistická štruktúra efektív-
ne využívala potenciál slnečnej energie 
(výroba elektrickej energie, ohrev vody, 
dostupnosť slnečného žiarenia pre každé-
ho), musíme už pri urbanistickom návrhu 
zvoliť vhodnú formu a orientáciu zástavby. 

39 Keďže nie všetky objekty majú rovnaký 
solárny potenciál, je na urbanistickej úrov-
ni potrebné uvažovať o tzv. kooperatívnom 
získavaní energie zo slnečnej radiácie (teda 
budovy s vyšším solárnym potenciálom do-
tujú tie s nižším).40 Okrem slnečnej energie 
sa v mestách čoraz častejšie využíva aj ve-
terná energia a v súvislosti s rastúcim tren-
dom mestského záhradkárčenia (urban gar-
dening) rastie aj potenciál využitia energie 
biomasy. V každom prípade by sme sa mali 
snažiť o energetickú samostatnosť sídelnej 
štruktúry. Ako hovorí Peter Morgenstein: 

„Cieľom je vytvorenie energeticky rovnovážneho 

urbánneho priestoru, kde sa vytvorí toľko ener-
gie, koľko sa na danom mieste spotrebuje, res-
pektíve spotrebuje sa len toľko energie, koľko 
možno z daného prostredia aktuálne získať.“41 

b) Adaptácia na zmenu klímy: medzi kľú-
čové opatrenia zamerané na adaptáciu 
a zmiernenie dosahov klimatických zmien 
patrí už spomínaný parameter zelene. 
Okrem zelene možno na urbanistickej 
úrovni prijať aj ďalšie opatrenia. Zamedziť 
vzniku tepelných ostrovov možno na-
príklad i vhodnou materiálovou a fareb-
nou koncepciou exteriérových povrchov. 
Vzájomné tienenie objektov možno za ur-
čitých okolností tiež využiť na podobný 
účel. Na zlepšenie zadržiavania vody v kra-
jine možno navrhnúť suché poldre, prí-
padne nádrže či iné systémy zadržiavajúce 
a aj aktívne využívajúce zachytenú vodu. 
Vhodnou orientáciou objektov tiež vieme 
podporiť prevetrávanie verejných pries-
torov alebo naopak, zamedziť neželaným 
vplyvom vetra.

c) Podpora biodiverzity: hoci opatrenia na 
podporu biodiverzity súvisia najmä s ap-
likáciou zelene a lokálnymi opatreniami 
(búdky pre vtáky, netopiere, hotely pre 
hmyz...), základ tejto snahy treba riešiť 
už na celomestskej úrovni návrhom kon-
cepcie zelene a jej vzájomného prepojenia 
prostredníctvom biokoridorov aj s okolitou 
krajinou.

10. Verejný priestor
Sledovanie a dodržiavanie všetkých menova-
ných parametrov udržateľnosti by zrejme ne-
malo zmysel v prípade opomenutia stvárnenia 
verejných priestorov. Verejné priestory v mes-
tách musia spĺňať nielen ekologické a ekono-
mické kritériá, ale aj kritériá sociálne, estetic-
ké a psychologické. 

Súčasné verejné priestory musia spĺňať 
požiadavky univerzálneho navrhovania, so-
ciálnej a fyzickej bezpečnosti, využívať svoj 
potenciál na zadržiavanie vody v krajine a po-
dieľať sa na získavaní solárnej energie. 42 

Verejným priestorom sa podrobne venuje 
Jan Gehl, ktorý spája atraktivitu verejného 
priestoru so snahou o návrat ľudí do miest. 
Verejné priestory majú byť podľa Gehla pri-
márne priestormi pre ľudí – pešiakov, čomu 
má byť prispôsobená aj ich mierka a vy-
bavenie. Verejné priestory musia nabádať 
ľudí, aby v nich trávili čas prostredníctvom 
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rozmanitých aktivít pre všetky skupiny oby-
vateľov a tak zároveň podporovali vzájomné 
sociálne kontakty.43

Profesor Kováč upozorňuje, že v súčas-
nosti sú už tzv. konečné riešenia verejných 
priestorov prekonané: „S rýchlo sa meniacimi 
spoločenskými požiadavkami rastie požiadav-
ka na univerzálnosť a adaptabilitu verejného 
priestoru.“44

Zo širšieho pohľadu je podstatné dbať aj 
na celkovú koncepciu verejných priestorov 
v rámci mesta, predovšetkým na budova-
nie takzvanej kostry ťažiskových verejných 
priestorov – prepojenej sústavy lineárnych 
a uzlových verejných priestorov v polohách 
mestských centier a rozvojových osí. Ako uvá-
dzajú Silvia Bašová a Lucia Štefancová, strie-
danie uzlových a lineárnych priestorov zjed-
nodušuje orientáciu na území a podporuje 
zapamätateľnosť pre návštevníka. 45 

II. ARCHITEKTONICKÉ PARAMETRE 
UDRŽATEĽNOSTI
1. Estetika
Profesor Robert Špaček v knihe Rukoväť udr-
žateľnej architektúry apeluje, že „architektúra 
nesmie rezignovať na estetiku ani v mene sú-
časného pojmu udržateľnosti“.46 Estetika ne-
pochybne je a vždy bola kľúčovým faktorom 
pri návrhu architektúry a môže zásadným 
spôsobom ovplyvniť aj jej „udržateľnosť“. Má 
teda „krásna“ architektúra šancu na dlhší 
život? Prečo? Profesor Edward V. Appelton 
píše: „Ľudia majú silné emocionálne schopnosti 
reakcie na živé organizmy a na prírodné a člove-
kom upravené prostredie. […] Tieto silné emócie, 
ktoré sú základom estetiky, vznikli evolučnými 
procesmi. Estetické emócie sú hlavnou súčasťou 
toho, ako ľudia riešia problémy.“47 Ak sa vyvinu-
li estetické reakcie, pretože umožnili ľuďom 
lepšie vyriešiť isté životné problémy, vystave-
nie vysokokvalitnému prostrediu je pre ľudí 

prinajmenšom uspokojivé. A to nás privádza 
späť k prepojeniu medzi estetikou a ekológi-
ou (ako vedou o krásne a vedou o vzťahu or-
ganizmov a ich prostredia). Zdá sa, že v rámci 
evolučného prístupu možno definovať esteti-
ku ako prispôsobivý systém a ako taký môže 
fungovať (alebo naďalej existovať) iba vtedy, 
ak sa neustále prispôsobuje prostrediu, kto-
ré sa samo prejavuje ustavičnými zmenami. 
Slovami Víta Erbana z toho vyplýva, že (es-
tetická) „paradigma je špecifickým kultúrnym 
kódom určitého historického obdobia, zhuste-
ným výrazom a prejavom dobového nazerania na 
svet“48. Zmeny v spoločnosti prirodzene vedú 
aj k zmene estetickej paradigmy. V súčasnosti 
teda môžeme sledovať formovanie novej este-
tickej paradigmy udržateľnej architektúry. 

Aká bude nová estetika udržateľnej archi-
tektúry a prečo? Na pochopenie tejto zmeny 
možno vychádzať z porovnania paradigiem 
charakteristických pre klasickú dobu a dne-
šok. (Tabuľka 1). Ak sa pokúsime vnímať 
tabuľku vcelku a postihnúť jej všeobecný vý-
znam, nemôžeme si nevšimnúť posun. Ten 
vyjadruje Erban ako „zmenu obrazu sveta 
modelovaného podľa vzoru dokonalého a zro-
zumiteľného stroja, smerom k vitalistickému 
poňatiu sveta ako spontánne sa prejavujúceho 
živého organizmu, ktorý podlieha neustálej zme-
ne, je previazaný zložitými väzbami na mnohých 
úrovniach“49.

Podľa výskumného tímu Sayeda Zafarman-
da budú základné estetické atribúty novej 
paradigmy: „estetická trvanlivosť (nadčaso-
vosť)“; „estetická schopnosť inovácie (prispôso-
bivosť)“ a „modularita“; „jednoduchosť a mini-
malizmus“; „logickosť a funkčnosť“; „prírodné 
formy a materiály“; „miestna estetická a kultúr-
na identita“ a „individualita (jedinečnosť) a roz-
manitosť“ 50. Tieto atribúty, jednotlivo alebo 
v kombinácii, sa javia ako účinné na podporu 
udržateľnosti (dlhej trvácnosti) architektúry, 

a takto ich možno aj sledovať v ateliérových 
prácach, a to na všetkých úrovniach a v mier-
kach – od konceptu po realizačné prehĺbenie, 
od objektu po architektonický detail. 

2. Funkčnosť a prispôsobiteľnosť 
Funkčnosť architektúry, ktorá predstavuje jej 
schopnosť napĺňať potreby a požiadavky jej 
používateľa, berieme ako jej primárnu a sa-
mozrejmú vlastnosť. Táto schopnosť však ne-
musí byť – z rôznych dôvodov – trvalá.

Profesor Zdeněk Zavřel z ČVUT v Prahe 
v predslove knihy Rukoväť udržateľnej architek-
túry uviedol myšlienku, že výchova architekta 
na konci minulého storočia, zameraná predo-
všetkým na funkčnú a estetickú stránku stav-
by, bola veľmi obmedzená a chýbal jej štvrtý 
rozmer – rozmer času51. 

Rozmýšľať o štvrtom rozmere architektúry 
z hľadiska udržateľnosti znamená rozmýšľať 
o jej životaschopnosti a potenciálnej dlho-
vekosti. Udržateľná architektúra je najmä tá, 
ktorá už existuje. Musí však mať schopnosť 
reagovať na meniace sa nároky (napr. na zme-
nu toho, čo sa považuje za štandard pri za-
chovaní rovnakej funkcie v rozličnom čase) 
a prispôsobovať sa im alebo potrebu zmeniť 
po istom čase funkčnú náplň objektu. Téme 
udržateľnosti architektúry využívaním pries-
torovej prispôsobiteľnosti (priestorovej adap-
tabilite, flexibilite, vrstveniu stavebných prv-
kov, polyvalencii atď.) sa venuje Marek Lüley, 
ktorý píše, že „... ideálne je, keď vieme zmenu 
zvládnuť bez zbytočných strát času, nákladov 
a námahy. Preto je dôležité vnímanie tejto prob-
lematiky skôr ako proaktívny atribút než ako re-
aktívne správanie.“52

V súvislosti s druhým pilierom udržateľnos-
ti – sociálnym – treba pripomenúť ešte prob-
lematiku univerzálneho navrhovania a hu-
mánno-centrického navrhovania53 (čo je širší 
pojem ako bezbariérové navrhovanie). Táto 

Klasická doba: Postklasická – súčasná – doba:

fakty, prvky súvislosti, vzťahy

analýza syntéza

racionalita intuícia, inšpirácia

redukcia, zjednodušenie mnohoznačnosť, neuchopiteľnosť

statický model, mechanizmus vitalizmus, organicizmus

trvalosť, stav, bytie transformácia, príbeh, dianie

vývoj, pokrok, unilinearita pluralita vývojových línií, regresy, slepé uličky

adaptácia, konkurencia („boj o život“) kreativita, spolupráca (symbióza)

zámernosť, účelnosť, program, poriadok spontaneita, hravosť, náhoda, chaos

kultivácia verzus prirodzenosť prelínanie prírody (dedičnosti) a kultúry (výchovy)

izolácia zaraďovanie do kontextu

jednotlivosť, detail, výsek reality holizmus (uchopenie reality vcelku)

jednosmerné vzťahy (závislosti), hierarchie spätné väzby, previazanosť, ekológia

matematizácia, abstrakcia, teória literatúra, prax, skúsenosť

diferenciácia vedných odborov a „-izmov“ prelínanie odborov, interdisciplinarita

jednota, univerzalita, majorita, štandardizácia rozmanitosť, pluralita, menšiny, výnimky

eurocentrizmus multikulturalita

vyčlenenie verejnosti spoluúčasť verejnosti

Tabuľka 1  Paradigmy klasickej doby a súčasnosti 
Zdroj: Klára Macháčová
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téma úzko súvisí s témou prispôsobiteľnos-
ti a schopnosti objektu slúžiť používateľom 
dlhší čas. Má rovinu etickú vo vzťahu k ľuďom 
so zdravotným znevýhodnením – je potrebné 
a správne umožniť rovnocenný prístup k vy-
užívaniu stavieb všetkým ľuďom. Treba si tiež 
veľmi pragmaticky uvedomiť, že každý – aj 
bežný zdravý človek – je počas svojho života 
istý čas (v ranom detstve, a najmä v starobe) 
adresátom tohto prístupu k navrhovaniu 
priestoru. S predlžovaním priemerného ľud-
ského veku a s narastajúcim počtom seniorov 
v populácii rastie význam univerzálneho a hu-
mánno-centrického navrhovania.

3. Životný cyklus budovy
Architektúru treba vnímať v celom jej život-
nom cykle, t. j. od výroby stavebných materiá-
lov, ich dopravy na miesto stavby, montáže, 
prevádzky, údržby až po dekonštrukciu (nie 
demoláciu) a následnú recykláciu. V tejto sú-
vislosti je potrebné zmeniť tradičný pohľad 
na výstavbu, tzv. model od kolísky po hrob 

– „cradle to grave“ (od vyťaženia stavebných 
surovín na stavbu po zánik stavby a vznik 
stavebného odpadu) na udržateľný, prírodu 
napodobňujúci model od kolísky ku kolíske – 

„cradle to cradle“ (nevzniká odpad, ale všetko 
sa znovu využíva, recykluje). 

4. Energetická efektívnosť 
Energetická efektívnosť bola v posledných 
desaťročiach kľúčovou témou nielen ekolo-
gickej architektúry, ale celého sektora sta-
vebníctva, a dotkla sa aj priemyslu a dopra-
vy (najmä automobilovej). Závažnosť tejto 
témy viedla k radikálnemu celoeurópskemu 
sprísneniu štandardov na novú výstavbu. 
Boli vytvorené kategórie stavieb podľa ich 
energetickej náročnosti na prevádzku – na 
kúrenie, chladenie, vetranie, ohrev teplej vody 
a na spotrebu elektrickej energie. Kým na 
začiatku milénia sa za mimoriadne kvalitný 
považoval nízkoenergetický dom, t. j. budova 
s potrebou tepla na vykurovanie menšou ako 
50 kWh/m2 (a vyhláška č. 364 z roku 2012 ho 
zaraďuje až do kategórie B), od roku 2016 je 
povinným štandardom ultranízkoenergetický 
dom s úrovňou potreby tepla na vykurovanie 
oproti nízkoenergetickému domu o polovi-
cu nižšou. Vyhláškou č. 364 z roku 2012 bol 
ultranízkoenergetický dom zaradený do ka-
tegórie A154. Verejné budovy však musia už 
od roku 2018 spĺňať úroveň A0 – ich potreba 

energie musí byť takmer nulová. Ostatné no-
vostavby budú musieť toto prísne kritérium 
(v zmysle smernice 2010/31/EÚ o energetic-
kej hospodárnosti budov) spĺňať najneskôr po 
roku 2020, teda už od 1. januára 2021. Okrem 
toho mimo legislatívnych nariadení existu-
jú aj koncepty a realizácie budov plusových, 
ktorých celoročná bilancia potreby energie 
je v prospech energie vyprodukovanej a odo-
vzdanej do siete. 

Sledovanie energetickej efektívnosti sa 
možno na prvý pohľad javí celkom mimo 
kompetencie architekta a laici si myslia, že 
budovu stačí kvalitne zatepliť. Nie je to však 
pravda. Architektonický koncept má energe-
tické konzekvencie! Tvar, členitosť a veľkosť 
objektu (faktor tvaru), osadenie v teréne, 
orientácia presklených plôch a ich správne 
dimenzovanie (predimenzovanie zasklenia 
nad 40 % plochy fasády vedie k letnému pre-
hrievaniu a potrebe chladenia), výber sta-
vebných materiálov, členenie dispozície na 
rôzne termické zóny (zóny s rôznymi teplot-
nými požiadavkami), dôsledné využívanie 
prirodzeného denného svetla... to všetko je 
v rukách architekta. Okrem toho už v študent-
ských projektoch je potrebné dodržiavať po-
žiadavky normy na tepelné odpory obalových 
konštrukcií a v detailoch riešiť elimináciu 
konštrukčných tepelných mostov, ako aj 
integráciu solárnej (a inej) technológie do 
konceptu stavby.

Ideálne je, ak sa koncept počas vývoja 
a „dozrievania“ preverí v niektorom z dostup-
ných simulačných softvérov na energetickú 
efektívnosť a denné osvetlenie (takých, kto-
ré sú určené nie pre špecialistov na stavebnú 
fyziku, ale sú názorné a používateľsky pria-
teľské aj pre architektov). Výsledky analýz sa 
zapracujú do konceptu a návrh sa z hľadiska 
energetickej efektívnosti optimalizuje (napr. 
veľkosť zasklení či sklon striech s umiestnený-
mi solárnymi panelmi). 

5. Využitie potenciálu obnoviteľných zdro-
jov energie

S témou energetickej efektívnosti úzko súvisí 
využívanie potenciálu obnoviteľných zdrojov 
energie. Ak totiž chceme dosiahnuť energe-
tický štandard budovy s takmer nulovou spo-
trebou energie (energetickú triedu A0) alebo 
nulový či plusový dom, je využitie niektoré-
ho alebo kombinácia viacerých obnoviteľ-
ných zdrojov energie nevyhnutné.55 Na výber 

je solárna energia (pasívny dizajn a solárna 
technika), energia prostredia (tepelné čer-
padlá), energia vetra a vody, biomasa a bio-
plyn. V súvislosti s architektonickým koncep-
tom, tvarovaním architektúry a integráciou 
techniky s architektúrou má význam hovoriť 
predovšetkým o solárnej energii. S menšou 
prioritou aj o energii veternej, predovšetkým 
v súvislosti s tvarovaním stavby (hlavne výš-
kových budov), pretože integrovanie rôznych 
typov veterných turbín a rotorov je zatiaľ oje-
dinelé a prináša problémy (napr. s vibráciami 
a hlukom). 

V Rukoväti udržateľnej architektúry prof. 
Julián Keppl sumarizuje: „V budovách využí-
vame solárnu energiu na prirodzené osvetlenie, 
vykurovanie (s využitím pasívnych solárnych zis-
kov či aj cez solárne kolektory), ohrev pitnej vody, 
podporu prirodzeného vetrania, chladenie (s vy-
užitím princípu absorpčnej chladničky), výrobu 
elektrickej energie a prípadne aj na technologické 
procesy.“56

a) Denné svetlo (prirodzené osvetlenie)
Doc. Jan Kaňka zo Stavebnej fakulty ČVUT 
v Prahe tvrdí, že „... jedno zostáva už od dôb 
Marca Vitruvia Pollia stále a nemenné. Je 
to potreba zachovania všestrannej (fyzickej, 
psychickej, sociálnej…) pohody ľudí pri pobyte 
v budove a potreba zachovania zdravia. 
K tomu patrí riadne využívanie predností prí-
rody – zelenej vegetácie, priameho prístupu 
čerstvého vzduchu do interiéru a v neposled-
nom rade aj využívanie prirodzeného osvetle-
nia a priamych slnečných lúčov vo vnútorných 
priestoroch budovy. Osvetlenie denným svet-
lom je trvalou úlohou pri návrhu budov. Človek 
je dennému svetlu a jeho premenám počas 
dňa i roka dokonale prispôsobený a je od toh-
to svetla doslova závislý. Denné svetlo sa nedá 
nahradiť umelými zdrojmi a spolu s priamym 
slnečným žiarením patrí medzi nevyhnutné sú-
časti nášho životného prostredia.“ 57

Kritériom práva na denné svetlo na 
Slovensku je ekvivalentný uhol tiene-
nia, ktorého horná hodnota sa môže po-
hybovať v rozsahu 25° až 42°. Hodnota 
25° sa všeobecne odporúča a je to aj hor-
ný limit pre školské učebne a podobné 
priestory s vysokými nárokmi na denné 
osvetlenie. Hodnota 30° je všeobecný hor-
ný limit ekvivalentného tienenia okien 
miestností s dlhodobým pobytom ľudí. Ak 
oprávnené orgány obce rozhodnú o tom, 
že v určitej časti obce (prípadne aj v celej 
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obci) bude hustejšia zástavba, možno 
zákonným spôsobom zvýšiť tienenie do 36° 
a v prípadoch historických centier miest až 
do 42° 58.

b) Preslnenie 
Zabezpečeniu preslnenia (či už z hľadiska 
existujúceho práva na slnko, alebo na za-
bezpečenie energetického scenára budo-
vy – na pasívne solárne zisky alebo prístup 
slnečného žiarenia k solárnej technike) 
treba venovať osobitú pozornosť.

Podľa aktuálnej vyhlášky MŽP SR 
č. 532/2002 (§ 18) musia byť všetky byty 
preslnené. Minimálna požiadavka na pre-
slnenie bytu je 1,5 hodiny denne v období 
od 1. marca do 13. októbra. Toto kritérium 
sa týka aspoň tretiny obytnej plochy bytu. 
V historických častiach sídelných útvarov 
možno v osobitne odôvodnených prípa-
doch podľa aktuálnej STN 73 4301 skrátiť 
požadovaný čas preslnenia na 1 hodinu59. 
Tieto kritériá sledujú zabezpečenie kvality 
vnútorného prostredia budovy predovšet-
kým z hygienického hľadiska. 

Už pri tvorbe konceptu je užitočné (nie-
kedy priam nevyhnutné) využiť niektorú 
z metód na zabezpečenie a preverenie prí-
stupu slnečného žiarenia – metódu slneč-
ného obalu, preverenie virtuálneho modelu 
pomocou počítačovej simulácie či využi-
tie analýz fyzického modelu vo svetelnom 
laboratóriu.

Metóda slnečného obalu využíva zna-
losť geometrie slnečného lúča. „Slnečný obal 
je priestorový regulatív vymedzujúci maximál-
ny stavebný objem na riešenom území, ktorý 
netieni okolie vo zvolenom časovom rozpätí.“60 
Používa sa v začiatočnej fáze tvorby pries-
torového konceptu, pomáha v ranom štá-
diu návrhu stavby definovať správny objem, 
tvar, umiestnenie a orientáciu stavby, pri-
čom zohľadňuje solárne právo alebo poža-
dovaný solárny program.

Počítačová simulácia (jednoduchá – 
napr. v obľúbenom Sketchupe či profesi-
onálnejšia – v Archicade, Ecotecte, Dive...) 
je užitočný a pohodlný nástroj na prevere-
nie prístupu slnečného žiarenia. Istou ne-
výhodou je, že vždy dostávame dvojrozmer-
né zobrazenie trojrozmerného problému.

Svetelné laboratórium (→ 1) (lightlab, 
umelá obloha) ponúka v štádiu konceptu 
výborné možnosti na analýzu prirodzené-
ho osvetlenia a aj preslnenia, ktoré sú veľ-
mi užitočné pri vývoji udržateľných projek-
tov. My sme mali možnosť vyskúšať prácu 
v svetelnom laboratóriu Dunajskej uni-
verzity v Kremsi. Laboratórium umožňuje 
simulácie rôznych zamračených a jasných 
podmienok na oblohe61. V závislosti od za-
merania štúdie sa používajú rôzne mierky 
modelov. Odporúča sa škála od 1 : 20 na 
analýzu interiéru do 1 : 2 000 na skúmanie 
štúdií urbanizmu. Fotometrické merania 
tak môžu dokumentovať a kvantifikovať 
špeciálne vlastnosti rozličných koncepcií 
architektonického či urbanistického návr-
hu. Hlavným prínosom svetelno-laboratór-
nych výskumov je diskurzívne, zrozumi-
teľné a ľahko reprodukovateľné vytvorenie 
informácií o budovách týkajúcich sa cha-
rakteristík svetla a klímy budov. Na základe 
meraní možno vyvodiť závery o vnútornej 
klíme a tepelnom správaní budov.

c) Tienenie
Veľmi dôležité je plánovať aj kontrolu prí-
stupu slnečného žiarenia – návrh efektív-
nych tieniacich systémov, predovšetkým 
exteriérových, zohľadňujúcich orientáciu 
tienených zasklených plôch na svetové 
strany.

6. Výber materiálov 
a) Energetická náročnosť 

Z environmentálneho hľadiska si architekt 
pri voľbe materiálu na zhotovenie stavby 

– od konštrukcie po zariadenie interiéru – 
musí uvedomovať, že táto voľba ovplyvňu-
je celkovú energetickú náročnosť budovy 
(čo je sumár energie na výstavbu, užívanie 
a likvidáciu/recykláciu budovy). Energiu 
na výstavbu zásadne ovplyvňuje výroba 
a následne doprava stavebných materiá-
lov. Zaujímavé sú porovnania energetickej 
náročnosti pri výrobe rôznych stavebných 
hmôt a konštrukcií a pri ich doprave (závi-
siacej od hmotnosti prepravovaných hmôt 
a dielcov). Ak si za referenčnú jednotku, 
s ktorou budeme porovnávať energetickú 
náročnosť výroby, zoberieme drevo, pri 
porovnaní mernej spotreby energie na 
výrobu 1 t materiálu vychádza nasledu-
júca bilancia: pri výrobe pálenej tehly je 
spotreba energie trojnásobná, pri cemente 
štvornásobná, betóne šesťnásobná, kon-
štrukčnej oceli 24-násobná a zliatiny hli-
níka 126-násobná. Energetická bilancia 
vychádza jednoznačne v prospech tradič-
ných prírodných obnoviteľných materiá-
lov (dreva, slamy, bambusu a pod.) oproti 
moderným materiálom ako oceľ a hliník.

b) Náklady na dopravu 
Z hľadiska znižovania nákladov na dopra-
vu je dôležitý výber stavebných materiálov 
z miestnych zdrojov. Materiály s nízkou 
objemovou hmotnosťou a nízkym pome-
rom hmotnosti nosného prvku k jeho únos-
nosti (napr. drevené nosné konštrukcie 
v porovnaní s ostatnými materiálmi) majú 
nižšie náklady na prepravu. 

c) Uhlíková bilancia
V súvislosti s rastúcimi emisiami sklení-
kových plynov je zaujímavým ukazova-
teľom na porovnanie materiálov aj uhlí-
ková bilancia materiálu. Napríklad drevo 

1  Svetelné laboratórium (lightlab, umelá obloha) 
Dunajskej univerzity v Kremsi. 
Foto: Gregor Radinger, 2019
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má zápornú bilanciu – počas rastu strom 
pohltí viac CO2, ako sa pri výstavbe, pre-
vádzke a likvidácii budovy uvoľní do pro-
stredia. (Čistá hodnota vyprodukovaného 
uhlíka v kg/m3 je pre impregnované dre-
vo: –228 kg/m3, kompozitné drevné mate-
riály –168 kg/m3, železobetón +182 kg/m3, 
hliník +6 325 kg/m3, konštrukčnú oceľ 
+8 117 kg/m3.)62

d) Materiálová recyklácia
Ďalšou dôležitou témou v súvislosti 
s výberom stavebných materiálov je 
recyklácia. Využitie recyklovaných 
a recyklovateľných materiálov znižuje 
zaťaženosť životného prostredia a šetrí 
surovinové zdroje. Niektoré stavebné 
materiály (výrobky) možno znovu použiť 
po malej úprave či opracovaní – napr. teh-
ly, drevené masívne prvky a pod. Iné slúžia 
ako surovina na výrobu rovnakých, no no-
vých výrobkov (napr. oceľ na konštrukčné 
prvky) alebo sú surovinou na výrobu cel-
kom odlišných výrobkov (napr. drevo na 
celulózovú izoláciu). 

e) Zdravie a psychika
Je samozrejmé, že pri stavbách chceme po-
užívať materiály, ktoré nemajú negatívny 
vplyv na ľudské zdravie. Výhodou je použí-
vať generáciami overené tradičné prírodné 
materiály, moderné materiály a stavebná 
chémia môžu spôsobovať problémy, na kto-
rých odhalenie treba určitý čas. Dôležitým 
argumentom na používanie prírodných 
materiálov, a predovšetkým dreva je vplyv 
na ľudskú psychiku. „Drevo má pozitívny 
vplyv na naše zmysly. Prostredníctvom dreva je 
architektúra často prepojená s okolitým prí-
rodným prostredím alebo drevo chýbajúcu prí-
rodu nahrádza. Možno môžeme vnímať drevo 
ako hmotu nahromadenú pomocou fotosynté-
zy s použitím veľkého množstva slnečnej ener-
gie, a preto nám dáva pocit tepla a prírodnej 
identity.“63

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA VYHODNOTENIA 
VYBRANEJ ŠTUDENTSKEJ PRÁCE 
Z POHĽADU PREDSTAVENÝCH 
PARAMETROV UDRŽATEĽNOSTI
Záverečná časť príspevku sa zameriava 
na demonštráciu uplatnenia vybraných 
kritérií pri hodnotení študentského 
projektu z hľadiska udržateľnosti. Ako 
prípadová štúdia bol zvolený diplomový 
projekt polyfunkčného domu na Šancovej 
ulici v Bratislave študenta Martina Vizára 
(Ústav ekologickej a experimentálnej 
architektúry, vedúca práce Ing. arch Klára 
Macháčová, PhD.).64 Komplexnosť diplomo-
vej práce vytvára predpoklady na uplatnenie 
celej škály parametrov udržateľnosti (od urba-
nistických až po architektonické). 

I. URBANISTICKÉ PARAMETRE 
UDRŽATEĽNOSTI
Na potreby štúdie bol súčasný stav riešené-
ho územia, ako aj študentský návrh digitálne 
prekreslený tak, aby umožňoval vyhodnote-
nie urbanistických parametrov udržateľnosti. 
Digitalizované územie bolo vymedzené osa-
mi komunikácií Šancová ulica, Jelenia ulica, 
Karpatská ulica a katastrálnou hranicou po-
zemkov spadajúcich do obytného komplexu 
Zehnhaus BAX. Celkovo má hodnotené úze-
mie rozlohu 20 491 m2 (asi 2 ha) (→ 2).

1. Poloha 
Hodnotené územie sa nachádza v centrálnej 
polohe Bratislavy, v mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto (→ 3). Šancová ulica prechádza-
júca v dotyku s územím sa môže vnímať ako 
jedna z hlavných mestských rozvojových 
osí (Námestie Franza Liszta – Šancová ul. – 
Račianske mýto – Trnavské mýto – Trnavská 
cesta – Rožňavská ul. – Zlaté piesky), na kto-
rej ležia viaceré významné uzly. Územie sa 
síce nenachádza v priamom kontakte s mest-
ským rozvojovým jadrom, v jeho blízkosti 

2  Prekreslený stav (vľavo) a študentský návrh (vpravo) 
územia na potreby hodnotenia urbanistických 
parametrov udržateľnosti. 
Zdroj: Karol Görner

3  Poloha riešeného územia v rámci mesta Bratislavy. 
Autor: Bc. Martin VIZÁR: Polyfunkčný dom vo vybranej 
lokalite. Diplomová práca.  
Vedúca diplomovej práce: Ing. arch. Klára Macháčová, 
PhD., Fakulta architektúry STU v Bratislave, 2019.
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je však Námestie slobody, ale aj Bratislava-
Hlavná stanica (Námestie Franza Liszta). 
Z pohľadu polohy ide o územie s vysokým po-
tenciálom pre rozvoj predovšetkým funkčne 
zmiešaných kompaktných štruktúr. Lokalita 
zodpovedá zadaniu ateliérovej práce, pričom 
študent správne navrhuje funkčne zmiešaný 
objekt s parterom občianskej vybavenosti. 

2. Prepojenosť
Výhodná poloha riešeného územia vytvá-
ra dobré podmienky na jeho prepojenosť. 
Významné ciele v okolí sú prevažne v pešej 
dostupnosti 500 m (Námestie Franza Liszta 

– 300 m, Námestie slobody – 450 m, železnič-
ná stanica – 500 m, Račianske mýto – 650 m). 
Priamo v kontakte s územím sú zastávky 
MHD (autobus, trolejbus), zastávky elektri-
čiek sú vzdialené 250 – 650 m. Široká po-
nuka MHD zabezpečuje dobré priame spo-
jenie s prevažnou väčšinou mestských častí. 

Cyklotrasy sa na území nenachádzajú, pričom 
by ich bolo vhodné vzhľadom na význam 
spojenia so železničnou stanicou do budúcna 
doplniť. V študentskom návrhu síce vidíme 
snahu o podporu cyklodopravy (návrh cyk-
lostojísk), v širšom koncepte však mohol 
uvažovať aj s cyklotrasou, pre ktorej vznik, 
žiaľ, nevytvára ani vhodné prevádzkové 
podmienky. 

3. Forma urbanistickej štruktúry
Podobne ako v prevládajúcej časti Starého 
Mesta, aj pre riešené územie je charakteris-
tická bloková forma zástavby, ktorej vývoj 
je však neukončený, respektíve narušený 
(prieluka, chýbajúca zástavba od Šancovej 
ulice, nevhodne umiestnený objekt TZB). 
Charakteristickým prvkom lokality je obytný 
komplex Zehnhaus BAX, jeden z prvých svoj-
ho druhu v Bratislave vôbec. Obytný komplex 
pozostáva z desiatich bodových obytných 

4  Vizualizácia študentského návrhu v kontexte 
s okolitou zástavbou. 
Autor: Bc. Martin VIZÁR: Polyfunkčný dom vo vybranej 
lokalite. Diplomová práca. 
Vedúca diplomovej práce: Ing. arch. Klára Macháčová, 
PhD., Fakulta architektúry STU v Bratislave, 2019.

UKAZOVATEĽ STAV NÁVRH EKVIVALENT ÚPN*
(REGULÁCIA ÚPN)

Intenzita zástavby

Index zastavaných plôch (Izp) 0,21 0,31 0,27/0,24 (0,34/0,30) 

Index podlažných plôch (Ipp) 0,83 1,17 2,12 (2,7)

Priemerná podlažnosť (PNP) 4 4 8/9**

Zelená infraštruktúra

Index zelene (Iz) 0,41 0,34 0,20/0,24 (0,25/0,30) 

Ecoindex (Eix) 0,72 0,62 –

Podiel zelene na obyvateľa 14,4 m2/obyv. 9,4 m2/obyv. –

Prítomnosť obyvateľov

Hustota zaľudnenia 281 obyv./ha 357 obyv./ha –

Funkčná štruktúra (nadzemné podlažia)

Bývanie 91 % 82 % 50 %

Prechodné ubytovanie 5 % 3 % 0 %

Občianska vybavenosť 2 % 15 % 50 %

Parkovanie v garážach menej ako 1 % menej ako 1 %

TZB 2 % 0 %

* Ekvivalent ÚPN predstavuje prepočet hodnoty regulácie ÚPN na riešené územie. Pre porovnanie sa v zátvorkách uvádza aj 
regulácia ÚPN. V prípadoch, kde takýto prepočet nemá zmysel, ostáva len jeden údaj.
** Priemerná podlažnosť bola v neskorších zmenách a doplnkoch ÚPN vypustená z regulácie.

Tabuľka 2  Porovnanie kvantitatívnych ukazovateľov 
urbanistickej štruktúry sledovaného územia medzi 
súčasným stavom, študentským návrhom a reguláciou 
podľa územného plánu 
Zdroj: Karol Görner
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objektov (4 NP + podkrovie) postavených 
v dvoch radoch. Študentský návrh rešpektuje 
charakter zástavby, snaží sa o uzavretie blo-
ku, ale svojím členením reaguje aj na bodovú 
riadkovú zástavbu Zehnhausu. Podľa nášho 
názoru tiež správne identifikuje deficit verej-
ného priestoru v oblasti zastávky MHD (→ 4).

KVANTITATÍVNE PARAMETRE 
URBANISTICKÝCH ŠTRUKTÚR

Z pohľadu intenzity zástavby, ale aj ďalších 
skúmaných parametrov udržateľnosti je za-
ujímavé sledovať porovnanie hodnôt kvantita-
tívnych ukazovateľov urbanistických štruktúr 
medzi súčasným stavom a návrhom a regu-
láciou Územného plánu hlavného mesta SR 
Bratislavy (ďalej len ÚPN)65. (Tabuľka 2)

4. Intenzita zástavby
Súčasný stav územia vykazuje vzhľadom 
na polohu a prepojenosť len nízke hodno-
ty intenzity zástavby (Izp = 0,21, Ipp = 0,83, 
PNP = 4). Z pohľadu urbanistickej ekonómie 
ide teda o neefektívne využité územie, ktoré 
je vhodné intenzifikovať. Touto cestou ide aj 
študentský návrh, ktorý prispieva k efektív-
nejšiemu využitiu územia, hoci stále ešte s re-
zervami. Navrhovaný Izp = 0,31 predstavuje 
relatívne vysokú hustotu zástavby, pričom 
dokonca presahuje ekvivalentne prepočíta-
né horné limity dané reguláciou ÚPN (Izp = 
0,24 – 0,27). Navrhovaný Ipp = 1,17 nedo-
sahuje hodnoty kompaktnej polyfunkčnej 
štruktúry (Ipp = 1,5 – 3), pohybuje sa skôr na 
priemernej úrovni kompaktných obytných 
štruktúr (Ipp = 0,8 –1,8). Územný plán do-
konca umožňuje až Ipp = 2,7, čo v ekvivalent-
nom prepočte na skúmané územie zodpovedá 
Ipp = 2,12. Priemerná podlažnosť PNP = 4 NP 
sa môže vnímať ako efektívna (hoci ÚPN teo-
reticky umožňuje až 9 NP). Z týchto zistení 
vyplýva, že rezervy na efektívnejšie využitie 
územia sú najmä v navýšení počtu podlaží 
(novonavrhovaných, ako aj existujúcich ob-
jektov). Celkovo však možno povedať, že štu-
dentský návrh dokázal, pri rešpektovaní výš-
kovej hladiny okolitej zástavby a zachovaní 
dostatočného množstva nezastavaného pries-
toru, využiť územie výrazne efektívnejšie, ako 
sa využíva v súčasnosti. Ďalší nárast efektivity 
zástavby by si už vyžiadal kompromisy a bol 
by pravdepodobne na úkor iných parametrov 
udržateľnosti66. 

5. Zelená infraštruktúra
Zvýšením efektivity využitia územia z pohľa-
du zástavby došlo podľa očakávaní k redukcií 
plôch zelene o 7 % a poklesu podielu zelenej 
plochy zo 14,4 na 9,4 m2/obyv. Tieto hodno-
ty síce nie sú priaznivé, treba si však súčasne 
uvedomiť, že podstatnejšie, ako dosiahnuť 
vysoký podiel zelene priamo v mieste bydlis-
ka, je zamerať sa na jej kvalitu a dostupnosť 
parku. Z pohľadu dostupnosti parku (čo ešte 
neskôr preukážeme) je na tom skúmané úze-
mie dobre. Kvalitu zelene sme zasa hodnotili 
prostredníctvom ecoindexu. Ten síce poklesol 
z Eix = 0,72 na Eix = 0,62, napriek tomu ide 
stále o vysoký štandard, ktorý dosahujú len 
tie najlepšie riešenia v mestách. Obzvlášť pre 
centrum mesta je to veľmi dobrý výsledok, za 
ktorým stojí najmä navrhovaná koncepcia ze-
lene (zelené strechy, dažďové záhrady, dosta-
tok vysokej zelene).

6. Prítomnosť obyvateľov
Z pohľadu prítomnosti obyvateľov vykazuje 
sledované územie už v súčasnosti vysoké hod-
noty hustoty zaľudnenia. Návrh pritom počíta 
s ďalším nárastom až na 357 obyv./ha. Hoci 
tento nárast sám osebe možno vnímať priaz-
nivo, problematickou sa stáva (ako to neskôr 
preukážeme) monofunkčná skladba územia. 
Zo širšieho uhla pohľadu však nejde jedno-
značne o negatívny trend. Územie je dobre 
obslúžené, vybavenosť je v dosahu pešej do-
stupnosti. Dalo by sa teda povedať, že nárast 
počtu obyvateľov na riešenom území podporí 
prevádzku a rozvoj občianskej vybavenosti 
v okolí.

7. Funkčná štruktúra
Na území jednoznačne dominuje bývanie 
tvoriace vyše 90 % nadzemných podlažných 
plôch. Hoci návrh mierne redukuje mono-
funkčnosť územia zvýšením podielu ob-
čianskej vybavenosti (z 2 % na 15 %), stále 
výrazne dominuje obytná funkcia (82 %). 
Domnievame sa, že v návrhu mohli byť plo-
chy občianskej vybavenosti dimenzované aj 
veľkorysejšie. Napríklad územný plán v tejto 
lokalite počíta maximálne len s 50 % podie-
lom bývania. 

8. Dostupnosť základnej občianskej 
vybavenosti

Hoci to nebýva vždy samozrejmosťou, zdá 
sa, že aspekt polohy v prípade nášho územia 

garantuje dobrú dostupnosť základnej občian-
skej vybavenosti. V okolí sa nachádza viacero 
prevádzok potravín aj trhovisko (Žilinská). 
Spomedzi základných škôl je v pešej dostup-
nosti ZŠ Dr. Ivana Dérera a Špeciálna ZŠ 
s materskou školou. Do 250 m je dostupná 
Materská škola Beskydská aj MŠ Tabaková. 
Za parkom síce obyvatelia musia prejsť 
väčšiu, stále však akceptovateľnú vzdialenosť 
(Námestie slobody – 350 m, Račianske mýto 

– 450 m). MHD sa nachádza bezprostredne 
v kontakte so sledovaným územím. V oko-
lí nájdeme aj viacero lekárskych ambulancií. 
Prevádzka pošty sa tiež nachádza v stano-
venej hranici dostupnosti 500 m (Námestie 
slobody – 450 m). Problematická je neprí-
tomnosť lokálneho centra – objektu/verej-
ného priestoru, kde by bolo zlúčených viace-
ro funkcií základnej, prípadne aj vyššej OV 
(gastronómia, potraviny, drogéria, kultúra, 
administratíva...). V okolí sa síce nachádza 
niekoľko polyfunkčných objektov, ktoré však 
atribút lokálneho centra celkom nespĺňajú. 
Ako lokálne centrá môžeme vnímať Račianske 
mýto či železničnú stanicu, tie sú už však na 
hranici dostupnosti. Študentský návrh v tom-
to ohľade typické lokálne centrum nevytvára 
(tvorí skôr komunitné centrum), a tak nevy-
užíva potenciál tejto lokality v plnom rozsahu.

9. Ekologické parametre
Návrh študenta v dostatočnej miere zohľadňu-
je ekologické parametre udržateľnosti. Počíta 
s viacerými opatreniami, ktoré by sme mohli 
zaradiť k ekologickým parametrom udržateľ-
nosti. Okrem aplikácie ekologicky hodnotnej 
zelene návrh počíta so zadržiavaním zrážko-
vej vody prostredníctvom podzemného rezer-
vára a voľbou farebnosti materiálov (fasáda, 
spevnené plochy) sa snaží zamedziť vzniku 
tepelných ostrovov. Solárnemu konceptu, kto-
rý je tiež zohľadnený, sa venujeme v osobitej 
časti – využitie obnoviteľných zdrojov energie. 

10. Verejný priestor
Súčasný stav verejných priestorov na posu-
dzovanom území je viac než podhodnotený. 
Nosný verejný priestor pozdĺž Šancovej ulice 
tvorí len zanedbaná pešia trasa. Poloverejné 
priestory vo vnútrobloku sú tiež zanedbané 
a len sotva plnia svoju funkciu. Študentský 
návrh, naopak, venuje verejnému priesto-
ru veľkú pozornosť. Nosný verejný priestor 
v kontakte na zastávku MHD dopĺňa o malé 
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námestie s vodnou plochou (akcentom). 
Aktívny parter pozdĺž Šancovej ulice posil-
ňuje význam tohto ťažiskového koridoru. 
Výrazne oceniť možno aj poňatie poloverej-
ných priestorov, ktoré sú jednak vhodne od-
delené od priestoru verejného a jednak svojou 
koncepciou tvoria vnútroblok, ktorý môžu ak-
tívne využívať nielen noví, ale aj pôvodní oby-
vatelia územia. Významnou charakteristikou 
koncepcie priestorov v návrhu je rozmanitosť, 
ktorá podporuje jeho životaschopnosť (→ 5).

II. ARCHITEKTONICKÉ PARAMETRE 
UDRŽATEĽNOSTI 
1. Estetika
Základný objem polyfunkčného domu vychá-
dza z jednoduchej kompaktnej formy hra-
nola, umiestneného paralelne so Šancovou 
ulicou. Hmota je rytmicky členená na men-
šie časti, čím odkazuje na susednú kolóniu 
Zehnhaus. Hmota parteru je od ulice zasunu-
tá, čím vzniká prekrytý chodník pre chodcov. 
Smerom do vnútrobloku je parter rozšírený, 
je v ňom občianska vybavenosť, čím vznikli 
terasy pre byty nad ňou. Parter je priecho-
dom do vnútrobloku rozdelený na dve časti. 
Architektonický výraz je kultivovaný a súdobý, 
výrazové prostriedky sú štandardné. Základné 
estetické atribúty návrhu sú: „estetická trvan-
livosť (nadčasovosť)“; „jednoduchosť a mini-
malizmus“; „logickosť a funkčnosť“; „miestna 
estetická a kultúrna identita“. (→ 6)

2. Funkčnosť a prispôsobiteľnosť, životný 
cyklus budovy 

Navrhovaný objekt je polyfunkčným domom, 
rôzne funkčné celky sú radené horizontálne. 
V dvoch podlažiach suterénu je umiestnené 
parkovanie pre autá, ale aj motocykle a bi-
cykle (čo je nielen praktické, ale z environ-
mentálneho hľadiska aj pozitívne), a ďalej 
technické a skladové zázemie (okrem iného 
aj pre sezónny mobiliár používaný vo vnútro-
bloku). V parteri sú situované komerčné pre-
vádzky (ako kaviareň, kancelárske priestory) 
a ďalej prevádzky slúžiace miestnej komunite 

(komunitná multifunkčná miestnosť, detská 
herňa). Na druhom až piatom podlaží sú byty, 
na časti druhého podlažia, v priestorovej nad-
väznosti na spoločenskú komunitnú miest-
nosť, je coworking – tichá pracovná zóna pre 
miestnych obyvateľov). Pozitívom riešenia 
je, že byty sú riešené ako flexibilné, rekonfi-
gurovateľné v rámci každého podlažia. Vďaka 
konštrukčnému systému a materiálu možno 
meniť dispozíciu bytov, byty zlučovať alebo 
rozdeľovať. Verejne prístupné priestory sú 
bezbariérové rovnako ako väčšina bytov (pri-
čom aj ostatné sú riešené tak, aby malou zme-
nou dispozície hygienického zázemia bola 
možná rýchla debarierizácia). Priestorová fle-
xibilita a prispôsobiteľnosť budúcim nárokom 
má pozitívny vplyv na dĺžku užívania stavby. 
Študent uvažoval aj o ukončení životného 
cyklu budovy – časť materiálu bude možné 
znovu využiť priamo (napr. nasucho muro-
vané tvárnice deliacich stien), resp. s malou 
úpravou, ostatné sú recyklovateľné. (→ 7, 8)

3. Energetická efektívnosť
Budova má kompaktný objem, priaznivý fak-
tor tvaru. Obvodový plášť je riešený bez tepel-
ných mostov, balkóny sa pripájajú cez systém 
izokorb. Perforácia fasád je primeraná (sys-
tém stena – okno), čo umožňuje denné osvet-
lenie aj dôslednú insoláciu všetkých bytov, 
a pritom nehrozí letné prehrievanie. Projekt 
má formu a obsah architektonickej štúdie, 
takže chýba riešenie možných kritických 
detailov (v sprievodnom texte je aspoň 
deklarované použitie „správneho riešenia“).

4. Využitie potenciálu obnoviteľných 
zdrojov energie 

Budova využíva solárnu energiu pasívne 
(orientácia okenných otvorov) a tiež aktív-
ne – na streche sú umiestnené fotovoltické 
panely s výkonom približne 39 000 kWh/rok. 
(Panely sú nainštalované na plochej streche, 
na pomocnej konštrukcii, mimo zorného uhla 
ľudí. Nie sú „zaintegrované do architektúry“.) 
Umiestnenie a tvarovanie hmoty na pozemku 

umožňuje preslnenie okolitých objektov. 
Preslnenie bolo v návrhovej fáze overené aj 
v svetelnom laboratóriu. Koncept využitia 
vonkajších plôch je vytvorený takisto so zre-
teľom na kvalitu ich preslnenia (napr. umiest-
nenie ihriska či malej komunitnej zeleninovej 
záhrady na slnečné miesto).

Študent počíta aj so zberom a využitím daž-
ďovej vody, rovnako navrhuje kompostovať 
odpadovú biomasu z domácností. (→ 9)

5. Výber materiálov 
Už od začiatku tvorby konceptu študent uva-
žoval nad použitými materiálmi. Prirodzenou 
voľbou pre suterén bol železobetón. Keďže 
drevo ako konštrukčný materiál podľa našich 
noriem (zatiaľ) neprichádza do úvahy, voľ-
ba padla na murovaný tehlový stenový nosný 
systém, kombinovaný so železobetónovým 
skeletom. Železobetónové sú aj vertikálne 
komunikačné jadrá a stropy. Deliace priečky 
tvorí systém nasucho montovaných tvárnic 
na perodrážku. Možno ho rozobrať a prak-
ticky bez škody znovu využiť. Podobne je 
to aj s ostatnými murovanými konštrukcia-
mi (je možná dekonštrukcia, nie demolácia, 
a opakované použitie, prípadne recyklovanie). 
Diskutabilné je obloženie fasády hliníkovým 
obkladom, ktorého výroba je energeticky 
nesmierne náročná a uhlíková stopa vysoká. 
Študent v sprievodnej správe argumentuje 
tým, že je to trvácny a veľmi dobre recyklova-
teľný materiál. Vhodnejšia by však z hľadiska 
udržateľnosti bola iná materiálová alternatíva 
(napr. omietka či keramický obklad). 

ZÁVER
Dnešná spoločnosť si začína uvedomovať 
potrebu udržateľnosti. Aj napriek tomu, že 
súčasné vedecko-technické poznatky nám už 
dnes umožňujú v mnohých oblastiach udrža-
teľnosť reálne dosiahnuť, váhame a držíme sa 
starých prekonaných princípov. Výnimkou 
nie je ani oblasť architektúry a urbanizmu. 
Architektúra a urbanizmus sa stále často vní-
majú ako umelecko-remeselné disciplíny, 

5  Verejný priestor vnútrobloku podľa študentského 
návrhu – vizualizácia. 
Autor: Bc. Martin VIZÁR: Polyfunkčný dom vo vybranej 
lokalite. Diplomová práca.  
Vedúca diplomovej práce: Ing. arch. Klára Macháčová, 
PhD., Fakulta architektúry STU v Bratislave, 2019.

6  Perspektívny pohľad z Račianskej ulice.  
Autor: Bc. Martin VIZÁR: Polyfunkčný dom vo 
vybranej lokalite. Diplomová práca.  
Vedúca diplomovej práce: Ing. arch. Klára 
Macháčová, PhD., Fakulta architektúry 
STU v Bratislave, 2019.
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pomaly implementujúce vedecko-technické 
poznatky. Snaha o zmenu tejto paradigmy sa 
musí začať už vo vzdelávacom procese študen-
tov – nastupujúcej generácie architektov. 

Najzásadnejšími predmetmi vysokoškol-
ského štúdia architektov sú bezpochyby ate-
liéry. Práve na ateliéroch by mali byť študenti 
vedení k tomu, aby popri vizuálnej a funkč-
nej stránke tvorby kládli rovnaký dôraz aj na 
ďalšie parametre zodpovedné za finálnu udr-
žateľnosť návrhu. V štúdii boli vybrané najzá-
sadnejšie parametre udržateľnosti, ktoré by 
mali formovať architektonické a urbanistické 
návrhy študentov architektúry, budúcich čin-
ných architektov. 

Parametre udržateľnosti boli v štúdii 
v zmysle logiky od celku k detailu katego-
rizované na urbanistické a architektonic-
ké. Urbanistické parametre udržateľnosti sú 
v tomto zmysle nadradené a záväzné tak pre 
urbanistický, ako aj architektonický návrh. 

Medzi urbanistické parametre udržateľ- 
nosti boli zaradené: poloha, prepojenosť, for-
ma urbanistickej štruktúry, intenzita zástavby, 
zelená infraštruktúra, prítomnosť obyvateľov, 
funkčná štruktúra, dostupnosť základnej ob-
čianskej vybavenosti, ekologické parametre 
a verejný priestor.

Konkrétne požiadavky na samotné staveb-
né objekty ďalej vyjadrujú architektonické 
parametre udržateľnosti: estetika, funkčnosť 
a prispôsobiteľnosť, životný cyklus budo-
vy, energetická efektívnosť, využitie poten-
ciálu obnoviteľných zdrojov energie a výber 
materiálov.

Možný spôsob vyhodnocovania urba-
nistických a architektonických parametrov 
udržateľnosti bol demonštrovaný na vybra-
nom študentskom návrhu (VIZÁR, Martin: 

Polyfunkčný dom vo vybranej lokalite. Diplomová 
práca. Bratislava: Fakulta architektúry STU 
v Bratislave, 2019). Primárnym cieľom nebo-
lo zhodnotenie udržateľnosti vybraného ná-
vrhu, ale predovšetkým praktické priblíženie 
možného posudzovania parametrov udržateľ-
nosti v ateliérovej tvorbe. Ako bolo preukáza-
né, analýzou možno identifikovať nedostatky 
a potenciál na skvalitnenie návrhu. Cieľom 
tejto štúdie bolo práve zosumarizovanie kľú-
čových parametrov udržateľnosti, ktorých 
sledovanie by umožnilo odkryť tento potenciál 
ešte v analytickom štádiu a zapracovať ho do 
konečného návrhu. Sledovanie parametrov 
udržateľnosti by sa súčasne malo premietnuť 
aj do záverečného hodnotenia ateliérových 
prác, ako aj ostatných vyučovacích predmetov. 
Študentská ateliérová tvorba znesie podstatne 
väčšiu konštruktívnu kritiku, ktorá by študen-
tov mala motivovať k tvorbe komplexnejších 
a kvalitnejších diel.

Z pohľadu pedagogického procesu na fa-
kulte by bolo do budúcnosti prínosné širšie 
zhodnotenie uplatňovania parametrov udr-
žateľnosti v ateliérovej tvorbe naprieč ústav-
mi (vertikálnymi ateliérmi). Na tento účel 
by však bolo potrebné zostaviť jednotnú me-
todiku hodnotenia, umožňujúcu objektívnu 
komparáciu. Vybrané parametre udržateľnosti 
môžu slúžiť ako základ formulovania takejto 
metodiky. 

Článok vznikol vďaka grantovej podpore Agentúry 
na podporu výskumu a vývoja v rámci projektov: 
Princípy udržateľnosti v kontexte historických 
urbánnych štruktúr, č. APVV SK-AT-2017-0014, 
a Solárny potenciál urbanizovaných území 
a jeho využitie v koncepte Smart City, 
č. APVV-18-0044.

7  Axonometrická funkčná schéma objektu. 
Autor: Bc. Martin VIZÁR: Polyfunkčný dom vo vybranej 
lokalite. Diplomová práca.  
Vedúca diplomovej práce: Ing. arch. Klára Macháčová, 
PhD., Fakulta architektúry STU v Bratislave, 2019.

8  Prispôsobiteľnosť. Nosné (fixné) a rozoberateľné 
prvky. 
Autor: Bc. Martin VIZÁR: Polyfunkčný dom vo vybranej 
lokalite. Diplomová práca.  
Vedúca diplomovej práce: Ing. arch. Klára Macháčová, 
PhD., Fakulta architektúry STU v Bratislave, 2019.

9  Ekologický koncept (dažďové záhrady, fotovoltika, 
extenzívne zelené strechy, solárna energia 
a geometria stavby). 
Autor: Bc. Martin VIZÁR: Polyfunkčný dom vo 
vybranej lokalite. Diplomová práca. Vedúca 
diplomovej práce: Ing. arch. Klára Macháčová, PhD., 
Fakulta architektúry STU v Bratislave, 2019.
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