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Štúdia sleduje komplex metód hodnotenia ve-
rejných priestorov, ktoré sú zamerané jednak 
na celkové posúdenie kvality a funkčnosti ve-
rejných priestorov, ako aj na metódy zamerané 
na hodnotenie vybraných aspektov verejných 
priestorov. Postihuje tak teoretické výcho-
diská, ako aj praktické uplatnenie uvedených 
metód v reálnych podmienkach, overených 
na konkrétnych príkladoch vybraných miest 
v zahraničí. Ťažiskovo aplikuje metódy, kto-
ré vyhodnocujú kvalitu a funkčnosť systému 
verejných priestorov v rámci mesta ako celku, 
respektíve jeho časti. Štúdia je zacielená na 
prezentáciu aplikovaného výskumu realizova-
ného na Fakulte architektúry STU v Bratislave 
s podporou Magistrátu hlavného mesta Sloven-
skej republiky Bratislavy a oddelenia hlavnej 
architektky. Výskum bol v prvej etape zamera-
ný na hodnotenie systému uzlových priestorov 
v štruktúre mesta, ako prirodzených ohnísk 
urbanistickej štruktúry jednotlivých mestských 
častí a oblastí. Prezentovaná štúdia sleduje 
uvedené priestory ako systém a hodnotí ich 
funkčnosť (nefunkčnosť) v rámci organizmu 
mesta. Súčasne postihuje aj výsledky podrob-
nej analýzy zameranej na uzlové priestory – ná-
mestia centrálnej mestskej zóny, do ktorého 
boli zapojení pedagógovia a študenti Fakulty 
architektúry. Realizované analýzy predstavova-
li základ pri zhodnotení potenciálu uvedených 
priestorov a odporúčaní pre ich transformáciu 
a revitalizáciu.

PrIEStoroVá ŠtrUktúrA mIESt
Priestorová štruktúra miest, ktorá je predme-
tom výskumu, prešla za ostatných sto rokov 
významnými zmenami. Tie boli vyvolané mo-
dernistickým prístupom stavby miest, ktorý 
potrel stáročiami zažitú tradičnú formu ich 
priestorovej štruktúry a nahradil ju voľným 
umiestňovaním objektov a ich súborov v pries-
tore. K prehodnocovaniu uvedeného spôsobu 

„vymedzovania“ mestských priestorov dochá-
dza najprv v teoretickej rovine od šesťdesiatych 
rokov 20. storočia1 a neskôr v osemdesiatych 
rokoch aj prostredníctvom prvých úspešných 
realizácií. Opäť sa začína hľadať a uplatňovať 
pevnejší systém organizácie nielen samotné-
ho mestského priestoru, ale aj podpora života 
v ňom. Dedičstvo modernistického prístupu, 
ako aj jeho zotrvačnosť sa však podpísali a stá-
le sa podpisujú na ráze prevažnej časti pries-
torovej štruktúry miest. Tento fenomén je mi-
moriadne citeľný v podmienkach našich miest. 
Podiel „voľnej, priestorovo neorganizovanej“ 
urbanistickej štruktúry je v nich vysoký a stále 
narastá.2 

Definovať priestorovú štruktúru miest je 
náročné vzhľadom na jej heterogénny ráz. 
Matthew Carmona charakterizoval priestoro-
vú štruktúru miest na základe uvádzanej po-
larity takto: „V podstate existujú dva systémy 
urbanistického priestoru – jeden, kde priestor 
definujú budovy, druhý, kde budovy sú ob-
jekty v priestore.“3 Niektorí autori pristupujú 
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k ešte väčšiemu zjednodušeniu definície pries-
torovej štruktúry mesta. Jan Gehl používa ter-
mín „priestor medzi budovami“4 alebo Kristína 
Staněková ako negatív hmotnej štruktúry či 
zastavanej plochy mesta, keď vo svojej štúdii 
uvádza: „Urbánny priestor teda možno zobra-
ziť ako negatív štruktúry objektov tvoriacich 
mesto, ktorý rovnako ako objekty disponuje 
vlastnosťami, ako je mierka a tvar. Zároveň je 
preň dôležitá vzájomná nadväznosť jednotli-
vých subpriestorov.“5 Naopak, mnohí autori 
sa snažia o čo možno najkomplexnejšiu a na-
jobsažnejšiu definíciu priestorovej štruktúry 
z hľadiska jeho formy. Tibor Alexy ju definuje 
takto: „Priestorová zložka urbanistickej štruk-
túry sa vytvára skladbou základných prvkov 
priestorovej štruktúry ako: a) dvor, nádvorie, 
vnútroblokový priestor; b) ulica – lineárny 
priestor; c) námestie – uzlová priestor; d) uni-
verzálny priestor – integrácia a, b, c; e) špeciál-
ny priestor.“6 

VýznAm mEStSkEJ 
PrIEStoroVEJ ŠtrUktúrY
Uvedené definície sú zamerané predovšetkým 
na ráz priestorového vymedzenia. Ten v našom 
odbornom prostredí definujeme ako mestskú 
priestorovú štruktúru alebo mestský priestor 
(v anglickej literatúre sa používa bohatšia šká-
la termínov: Urban space, Open space, Out-
door spaces...). Priestorovú štruktúru mesta 
však vnímame nielen ako priestorový faktor. 
Priraďujeme mu vlastnícke vzťahy, ktoré do 
značnej miery podmieňujú mieru a spôsob 
jeho využívania. Časť priestorovej štruktúry 
mesta využívanej verejnosťou definujeme ako 
verejný priestor (v anglickej literatúre sa pre 
verejný priestor zaužívala opäť bohatšia škála 
termínov: Public space, Communal space, Col-
lective space, Public realm...). V urbanisticko-
architektonickej teórii podľa miery prístup-
nosti urbanistického priestoru voči verejnosti 
tento priestor ďalej členíme na poloverejný 

a súkromný. V súčasnosti však súvis medzi 
majetkovoprávnymi vzťahmi v nadväznosti na 
verejný a súkromný priestor z hľadiska miery 
ich kolektívneho využívania nie je celkom jed-
noznačný. V mnohých vedeckých a odborných 
publikáciách sa tejto spojitosti venuje zvýšená 
pozornosť.7 Mnohé vyjadrenia význam majet-
kovoprávnych vzťahov v tomto zmysle stiera-
jú. Napríklad: „Pod pojmom verejný priestor 
z urbanistického hľadiska chápeme verejne 
prístupný priestor mesta, bez časového obme-
dzenia a bez ohľadu na jeho vlastníctvo, či už 
ide o exteriér mesta, alebo verejne prístupný 
interiér budov...“8 Manuel Delgado charakteri-
zuje verejný priestor ako: „Priestor, ktorý má 
právo využívať verejnosť. Priestor prístupný 
všetkým, ktorí si ho môžu privlastniť, ale nie 
vlastniť.“9 Frederico Soriano rovnako ako ďalší 
autori poukazuje na skutočnosť, že „súkromné 
priestory sú využívané verejnosťou (obchodné 
centrá, letiská...) a, naopak, verejný priestor je 
zaberaný súkromným využívaním“.10 

V tejto súvislosti sa zvykne spomínať pre-
dovšetkým automobilová doprava ako faktor, 
ktorý predstavuje súkromnú kontrolu nad ve-
rejným priestorom. Problémom súkromných 
priestorov využívaných verejnosťou je zas ich 
častá výlučne introvertná orientácia na priná-
ležiace súkromné zariadenia a chýbajúca nad-
väznosť na okolitú štruktúru. Predovšetkým 
v prípadoch rôznych typov v priestore voľne 
osadených komplexov a nákupných centier. 
Naopak, privátne nehnuteľnosti pozdĺž sústa-
vy verejných priestorov, ktoré ich vymedzujú 
a s nimi komunikujú, sú príkladom pozitívne-
ho a vzájomne sa obohacujúceho vzťahu medzi 
verejným a súkromným. 

Priestorovú štruktúru mesta a predovšet-
kým priestor verejnosťou intenzívne využívaný 
vnímame nielen ako priestorový faktor či ob-
jekt vlastníctva, ale predovšetkým ako sociálny, 
kultúrny, ekonomický a prevádzkový fenomén. 
Matthew Carmona tieto vlastnosti verejného 

priestoru viaže predovšetkým s peším pohy-
bom: „Peší pohyb je spätý s chápaním verejné-
ho priestoru ako sociálneho priestoru, pričom 
súčasne existuje symbolický vzťah medzi pe-
ším pohybom a ekonomickou, sociálnou a kul-
túrnou aktivitou a výmenou.“11 Naopak, pohyb 
založený na automobilovej doprave uvedené 
aktivity nepodmieňuje. Je len obyčajnou cir-
kuláciou a už uvádzanou okupáciou verejného 
priestoru tak svojou dynamickou, ako aj static-
kou zložkou.

Význam verejných priestorov pre funkčnosť 
mesta, ale predovšetkým pre jeho sociálny 
a kultúrny život je zásadný. Veď verejné prie-
stranstvá sú akýmsi zrkadlom kultúry mesta 
a spôsobu života jeho obyvateľov. Jiří Klokočka 
v tomto kontexte o verejnom priestore hovorí 
takto: „Verejný priestor je mnohovrstevnatá 
nosná štruktúra života mesta... Keď si odmyslí-
me čisto funkčné aspekty, ide bezosporu o mé-
dium, ktoré silne ovplyvňuje a dotvára kultúr-
ny profil človeka a spoločnosti...“12 

LInEárno-UzLoVá SúStAVA
Priestorová kostra, lineárno-uzlová sústava, 
hierarchický systém verejných priestorov, to 
je ďalšia oblasť skúmania mestských priesto-
rov. Predstavuje priestorový systém založený 
na hierarchii a na koncepcii, ktorá organizu-
je mestské priestory na základe diferenciá-
cie. (→ 1, 2, 3) Podstatnou je v ňom nadradená 
lineárno-uzlová sústava prelínajúca sa s tou 
časťou mestského – verejného priestoru, v kto-
rom sa prejavujú tie najintenzívnejšie sociál-
ne, kultúrne, ekonomické, ale i prevádzkové 
väzby a v rámci ktorej dochádza k najinten-
zívnejšej interakcii verejného a súkromného 
a previazaniu priestorovej a hmotnej substan-
cie mesta. Ide o nadradený mestský priestor, 
ktorý navyše zásadným spôsobom organizuje 
hmotnú – stavebnú štruktúru mesta. Hovoríme 
o nosnej hmotovo-priestorovej, alebo nadra-
denej lineárno-uzlovej sústave mesta. Vrátili 

1  Zürich – hierarchia priestorov mesta na základe ich 
významu. Podľa gehl, jan dostupné dňa [3.1.2015] na http://
www.walk21.com/papers/jacqueline Parish_zurichs public 
space strategy 2010 - design guidelines for walkable public 
spaces.pdf

2  Poznaň – hodnotenie významu a kvality 
verejných priestorov na úrovni časti mesta. Podľa 
Januchta-Szostak, Anna. dostupné dňa [3.1.2015] 
na http://www.intechopen.com/books/cognitive-maps/
the-role-of-public-visual-art-in-urban-space-recognition
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sme sa k vymedzeniu a špecifikácii priestorovej 
štruktúry mesta, ale i s prepojením na jej spo-
ločenský, kultúrny, ekonomický a prevádzkový 
význam. Je namieste zamerať sa opäť na for-
mu verejných priestorov, jej rôzne podoby 
a významy. 

Tradičné základné priestorové prvky miest 
– ulice a námestia po stáročia vytvárali kostru 
formujúcej sa mestskej štruktúry a práve pros-
tredníctvom nich sa formoval obraz miest. Pre 
vývoj stavby miest, ich súčasný rozvoj a trans-
formáciu je zásadná uvádzaná hierarchia prv-
kov, ktoré ich vytvárajú. Kevin Lynch vo svojej 
teórii pre obraz mesta považoval za podstatné 
práve uvádzané uzly a línie, spolu s hranicami, 
oblasťami a orientačnými bodmi.13 Naša urba-
nistická škola rovnako dôsledne pracovala s tý-
mito skladobnými prvkami a ich hierarchiou. 
Predovšetkým urbanisti – profesori Emil Hruš-
ka, Tibor Alexy, Ján Kavan a Filip Trnkus.

V našom prostredí, ktoré je poznačené vyso-
kou mierou rozvoľnenej štruktúry a absenciou 
pevnej priestorovej kostry sa preto volá snáď 
intenzívnejšie ako v západných európskych 
krajinách po komplexnosti tvorby verejných 
priestorov tak z hľadiska ich priestorového vy-
medzenia, funkčného využitia, ako aj ich spo-
ločenského a kultúrneho docenenia.

Hovoria o tom mnohé formulácie z nedáv-
no spracovaného Manuálu VP_ IPR Praha. 
Zásadným problémom je nivelizovanie výz-
namu jednotlivých verejných priestorov. Pre-
stali sme pracovať s hierarchickou štruktúrou 
(uzlových) priestorov mesta. Petr Hlaváček to 
spresňuje: „Mesto si vyžaduje svoj foyer, vý-
kladnú skriňu, obývaciu izbu, chodby, záze-
mie a pod.“14 V Manuáli VP_ IPR Praha jeho 
autori hovoria o priestorovej osnove mesta, 
ktorú tvorí hierarchický systém ulíc, námestí, 
nábreží a parkov. K nim pričleňujú špecifické 
alebo doplnkové formy verejných priestorov, 
ktoré sa viažu prevažne na samostatne stoja-
ce objekty alebo súbory objektov. „Vedľa jasne 

definovateľných ulíc a námestí tak môžu exis-
tovať verejné priestranstvá, ktoré jednoducho 
nie je možné kategorizovať.“15 

námEStIE
V našej štúdii sa budeme podrobne venovať 
uzlovým prvkom lineárno-uzlovej sústavy. 
Uzlové prvky možno rozdeliť z hľadiska ich 
priestorovej a významovej charakteristiky na 
námestia, dvory (nádvoria, vnútroblokové prie-
story) a parky. Podstatnými pre uvádzanú line-
árno-uzlovú sústavu sú námestia. Tie predsta-
vujú „statické“ prvky, atrakčné póly ku ktorým 
smerujú lineárne, prevádzkové – „dynamické“ 
prvky uvádzanej sústavy. Námestia sa zvyknú 
charakterizovať aj ako izba – obývačka mesta.

Definícia námestia od Edwarda Whita po-
ukazuje na spoločenský a kultúrny význam 
týchto priestorov: „Námestia sú miestom zdie-
ľania, žitia a príslušnosti.“ „Pokým ulice nás 
pozývajú ísť, portály pozývajú prejsť, námestia 
nás pozývajú zostať, usadiť sa, zúčastniť sa na 
mestskom živote.“16 

Jan Gehl podčiarkuje rozdiel medzi ulicou 
a námestím v rovnakom zmysle: „Ulice zodpo-
vedajú lineárnemu pohybovému vzorcu, námes-
tie zornému poľu... Pokým ulice symbolizujú 
pohyb: pokračujte, prosím, námestia vyzývajú 
k pobytu. Pokým priestor k pohybu hovorí choď, 
choď, choď, námestie znamená zastav sa a poze-
raj sa, čo sa tu deje.“17 Pavla Melková so svojím 
kolektívom vyzdvihuje ich spoločenskú rovi-
nu: „Námestie je miestom identifikácie a perma-
nentného potvrdzovania spoločenstva, miestom 
reprezentácie národa, mesta, lokality, komuni-
ty, miestom stretávania sa, salónom mesta... Je 
orientačným bodom v mentálnej mape mesta.“18 

Profesor Tibor Alexy sa vo svojej definícii 
námestia zameral predovšetkým na jeho hmoto-
vo-priestorový význam v urbanistickej štruktú-
re: „Námestie tvorí nadradený skladobný prvok 
priestorovej štruktúry, s vyšším ideovým, funkč-
ným, kompozičným, organizačným poslaním. 

Uzlový, viacosový ťažiskový priestor je jasne 
hmotovo vymedzený. Tvorí dominantný verej-
ný priestor urbanistickej štruktúry, s najvyššou 
koncentráciou urbanistických hodnôt. V ňom 
sa kumulujú a transformujú nadradené priesto-
rovo-prevádzkové vzťahy. Námestie sa plnohod-
notne prejavuje v pevnej urbanistickej štruktú-
re, kým vo voľnej sa uplatňujú len niektoré jeho 
znaky.“19 

hodnotEnIE VErEJnýCh 
PrIEStoroV – námEStí
Uvádzaný kultúrny, sociálny, ale aj ekonomic-
ký význam verejného priestoru sa dlhé obdo-
bie opomínal a nedoceňoval. Úloha verejných 
priestorov sa v štruktúre mesta zamenila pre-
dovšetkým na rolu dopravných koridorov či 
dopravných uzlov. Výsada scény verejného 
priestoru sa prisúdila len časti verejných pries-
torov, zväčša v jadrách miest či v centrách 
mestských štvrtí. Preto je namieste zamerať 
sa na posilnenie spoločenského a kultúrneho 
rozmeru verejných priestorov. Snaha o posil-
nenie toľko skloňovaného oživenia verejného 
priestoru sa však začína často až potierať, či 
podceňovať potrebu sledovať súčasne aj jeho 
priestorové kvality. Čo je potrebné najmä v po-
lohách, kde fyzické vymedzenie verejného 
priestoru chýba, vzhľadom na skutočnosť, že 
naše prostredie má mimoriadne vysoký po-
diel nevymedzených, respektíve otvorených 
priestorov.

Hmotovo-priestorové vymedzenie verejných 
priestorov v štruktúre mesta predstavuje akúsi 
scénu pre dej. Vnímanie samotného priestoru 
môže byť zážitkom či divadlom. Mnohí autori 
preto pripisujú kvalite hmotovo-priestorového 
riešenia významnú úlohu. Považujeme preto 
za nevyhnutné v rámci metodiky hodnotenia 
verejných priestorov sledovať verejné priesto-
ry komplexne – teda sledovať všetky relevant-
né javy: tak hmotné, funkčné, ako aj sociálne, 
kultúrne...

3  Istanbul – analýza rozmiestnenia námestí a parkov 
v historickom jadre mesta. Príklad diferencovaných 
analýz verejných priestorov na úrovni časti mesta. 
dostupné dňa [3.1.2015] na http://issuu.com/gehlarchitects/
docs/issuu_998_istanbul-public-spaces-pu

4  Istanbul – analýza pobytových možností vo verejných 
priestoroch na základe zhodnotení rozsahu lavičiek – 
možnosti sedenia a tým dlhšieho zotrvania. Príklad 
diferencovaných analýz verejných priestorov na úrovni 
časti mesta. dostupné dňa [3.1.2015] na http://issuu.com/
gehlarchitects/docs/issuu_998_istanbul-public-spaces-pu
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hmotoVo-PrIEStoroVÉ hľAdISko
Hmotovo-priestorová forma verejných pries-
torov má preukázateľný vplyv na spôsob ich 
využívania na kvalitu verejného života. Sku-
točnosť, že v mestskom prostredí postsocialis-
tických miest je vysoký podiel nevymedzených, 
respektíve otvorených priestorov, potreba ich 
fyzického vymedzenia je vnímaná veľmi in-
tenzívne. Je to zrejmé i na formuláciách z už 
uvádzaného materiálu Manuál VP_ IPR Praha: 

Tam, kde chýba jasne definovaná priestorová 
štruktúra a jej hierarchický systém, kde pries-
torová štruktúra prechádza do nedefinovanej 
formy „stráca sa základná urbánna kvalita 
mesta spočívajúca v kontinuite, homogenite 
a hierarchii“.20 

Edward White vo svojom príspevku trasy, 
portály, miesta (Path – Portal – Place) uvádza, 
aký diametrálne odlišný význam majú jednotli-
vé prvky nosnej priestorovej štruktúry exterié-
rového priestoru mestského prostredia. Trasy 

– ulice spájajú uzlové priestory a súčasne mesto 
do jedného celku, uzly – námestia sú cieľom, 
portály vstupom do uzlových priestorov, res-
pektíve z nich smerom do ulíc.21 

Z hľadiska hmotovo-priestorového hodnote-
nia námestia je podstatný tvar námestia, jeho 
mierka, proporcia, vstupy do námestia, spôsob 
vymedzenia námestia, fasády budov a ich čle-
nenie, priestorové dominanty, voľne stojace 
prvky v priestore a samotná plocha námestia. 
Pri hodnotení hmotovo-priestorovej formy ná-
mestí sme vychádzali zo spracovaných teoretic-
kých prác tak domácich, ako aj našich autorov 
a overených metodík hodnotenia fyzickej for-
my námestí. (→ 5, 6)

Táto oblasť kompozičných zásad stavby 
miest sa cielene sledovala pri rozvoji miest 
predovšetkým druhej polovice 19. storočia a na 
prelome 19. a 20. storočia. Zásadám stavby 
miest s dôrazom na formovanie priestorov ná-
mestí vzhľadom na ich veľkosť, tvar, uzavretosť, 

5  Prístup k hodnoteniu priestorovej kvality 
uzlového priestoru. Podľa Januchta-Szostak, 
Anna. dostupné dňa [3.1.2015] na http://
www.intechopen.com/books/cognitive-maps/
the-role-of-public-visual-art-in-urban-space-recognition

6  Prístup k hodnoteniu priestorovej kvality 
uzlového priestoru. Podľa Januchta-Szostak, 
Anna. dostupné dňa [3.1.2015] na http://
www.intechopen.com/books/cognitive-maps/
the-role-of-public-visual-art-in-urban-space-recognition
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ale aj ich vzťah k iným námestiam a mestským 
priestorom či umiestňovaniu budov a pamätní-
kov v ich priestoroch sa venoval Camilio Sitte 
vo svojej publikácii Stavba měst podle umělec-
kých zásad.22 Pri koncepciách rozvoja miest 
založených na princípe tradičných mestských 
priestorov oživených v osemdesiatych rokoch 
20. storočia sa priestorovej analýze verejných 
priestorov a osobitne námestí začali venovať 
mnohí autori. Najobsažnejšie túto tému spra-
coval vo svojej práci Urban Space Rob Krier.23 
Ten sa zameral na analýzu tvarovej mutácie 
uzlových priestorov, na prienik ulíc a námestí, 
na morfológiu uzlových priestorov a na účinok 
členenia fasád, ktoré ich vymedzujú. Rovnako 
sledoval význam lokalizácie objektov v rámci 
priestoru námestí, ako aj sústavu námestí a ich 
prepojení vo väčšej mierke. Manuály pre archi-
tektov zamerané na hodnotenie priestorových 
vlastností námestí, na ich hmotové vymedze-
nie, tak na zásady ich tvorby nájdeme v publi-
káciách ďalších autorov.24 Z našich autorov sa 
tejto oblasti komplexne venoval predovšetkým 
profesor Filip Trnkus25 teoreticky aj aplikačne, 
niektoré čiastkové aspekty spracoval profesor 
Tibor Alexy.26 Pavol Zibrin27 v publikácii Per-
cepcia urbanistického priestoru zhodnotil vizuál-
ne vnímanie urbanistického priestoru, pričom 
významnú pozornosť venoval práve námestiam.

mIErkA námEStIA
V štúdii, ako aj v rámci hodnotenia námestí sa 
osobitne dotýkame problematiky mierky, lebo 
je pre hodnotenie vnímania prostredia mimo-
riadne dôležitá. Pre človeka je prirodzená po-
treba ochrany, bezpečia a priestory s ľudskou 
mierkou mu takýto pocit poskytujú. „Mestá 
s malou mierkou sú vzrušujúce, intenzívne 

a srdečné.“ „Veľké priestory a veľké budovy sig-
nalizujú neosobné, formálne a chladné mest-
ské prostredie.“28 Ľudská mierka mestských 
priestorov charakteristická pre historické mes-
tá sa v období modernistického prístupu stavby 
miest vytratila. Vytratila sa spoločne s forma-
mi miest, ktoré boli založené na pešom pohy-
be. Jan Gehl mierku urbanistických priestorov 
doslova viaže na druh pohybu – teda mierku 
pešieho pohybu a mierku automobilového 
pohybu. V tejto súvislosti ju charakterizuje 
aj ako mierku priestorov pre rýchlosť „5 km/
hod. a pre 60 km/hod.“29 Súčasne odvodzuje 
optimálnu veľkosť námestia podľa sociálne-
ho zorného poľa, ktoré predstavuje maximál-
ne 100 metrov. „Zo šesťdesiat až sedemdesiat 
metrov začnete rozpoznávať ľudí...“ „Mnohé 
námestia v Európe sú založené práve na týchto 
dimenziách.“

Stratu mierky spôsobil ako uvádzame vyššie 
aj spôsob stavby miest, ktorý opustil princí-
py založené na rastri priestorov vytvárajúcich 
kostru pre rast urbanistickej štruktúry, ale za-
meral sa na jednotlivé budovy či skupiny objek-
tov umiestnených viac či menej organizovane 
v priestore.

VStUPY do námEStIA
Viacerí autori poukazujú aj na význam, formu 
a umiestnenie portálov (vstupov) v priestore 
námestia, ako dôležitých prvkov pre vnímanie 
samotného námestia, vzhľadom na skutočnosť, 
že portál je bránou, ktorou do námestia vchá-
dzame, alebo z neho vychádzame. Predstavuje 
uvítanie a súčasne rámuje náš pohľad na ná-
mestie. Je dôležitým bodom našej orientácie. 
Je miestom, kde sa rozhodujeme o našom ďal-
šom pohybe v priestore námestia.30

námEStIE A AktIVItY
Na význam aktivít v mestských priestoroch 
sme poukázali vyššie. Sú to aktivity, ktoré ve-
rejný priestor spoluvytvárajú a súčasne sú to 
aktivity, pre ktoré je verejný priestor primárne 
tvorený. Súčasne činnosti a ich ráz majú vplyv 
na to, ako ten-ktorý priestor vnímame a pros-
tredníctvom nich často aj samotné mesto či 
jeho časť. 

Jan Gehl člení jednotlivé ľudské aktivity vo 
verejných priestoroch na tri základné skupiny: 
Nevyhnutné aktivity, voliteľné aktivity a so-
ciálne aktivity.31 Súčasne poukazuje na vzťah 
medzi kvalitou hmotného prostredia a pome-
rom jednotlivých aktivít. Pokým na nevyhnut-
né aktivity kvalita verejného priestoru nemá 
vplyv, miera voliteľných a spoločenských ak-
tivít výrazne narastá v hmotnom prostredí 
vysokej aktivity. Nevyhnutné a voliteľné ak-
tivity môžu mať súčasne rôzny ráz vzhľadom 
na mieru dynamiky. Gehl preto tieto aktivity 
v mestskom prostredí ďalej člení na: „pohybo-
vé a stacionárne“.32

V súvislosti s hodnotením aktivít na námes-
tí je vhodné sledovať ich intenzitu, čas a druhy 
činností, ktoré sa na námestí realizujú. Skú-
mame, čo sa na námestí deje, či sú tam ľudia, 
či býva námestie skôr prázdne, či je dôvod na 
námestie ísť a podobne. Zaujíma nás rovna-
ko, ako sa v priebehu dňa, týždňa, roka mení 
intenzita návštevnosti námestia, ako sa mení 
počas udalostí, v turistickej sezóne, počas via-
nočného obdobia...

Pri hodnotení verejných priestorov je dô-
ležité si uvedomiť a vyhodnotiť vzťah medzi 
kvalitou ich morfologickej a vizuálnej dimen-
zie, funkčnej náplne a prevádzky s ich so-
ciálnym rozmerom, vyjadreným intenzitou 

hmotoVo-PrIEStoroVá AnALýzA – UzLoVý PrIEStor 
Vymedzenie priestoru Významné prvky objemové Doplňujúce prvky Ráz prvkov

Formy vymedzu-
júcej štruktúry

Typy vymedzu-
júcej štruktúry

Parameter / ráz 
priestoru

Parameter ulíc 
vstupujúcich do 
námestia Druh Typy Druh Typ

solitéry bodové
radová
objemové

š : h : v
otvorený

š : v
otvorený

dominanta výšková
objemová
funkčná
pamätihodnosť

lavičky solitérne sedenie
zoskupenia
priebežné 
neformálne

aktivizujúce
bariéra

kontinuálna (línio-
vá) zástavba

rastlá
geometrická

š : h : 
v polootvorený

š : v polootvorený akcent
v priestore ná-
mestia

socha
výtvarné dielo
pamätník
fontána
pavilón
iné

osvetlenie „vysoké“ 
stredne vysoké
nízke
na fasáde

aktivizujúce
bariéra

Bloková zástavba rastlá
geometrická

š : h : v 
uzavretý

š : v 
uzavretý

akcent
v rámci urb. 
štruktúry

priestorový
štrukturálny
farebný

Prístrešky prístrešky
prístrešky mhd
slnečníky

aktivizujúce
bariéra

Prírodný prvok alej
masív zelene
vodný tok

Prírodné prvky 
v priestore

aleje
skupiny stromov
masív stromov

Pódium pevné
mobilné

aktivizujúce
bariéra

nevymedzený orientačný systém, 
reklamné tabule

v priestore
na fasáde

tabuľka 1  Hmotovo-priestorová analýza uzlového 
priestoru – vymedzenie a prvky priestoru. autorky: Ľubica 
vitková, oľga rychterová
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návštevnosti a aktivít, ktoré sa na verejných 
priestoroch (v našom prípade na námestí) 
realizujú.

Rozsah statických a dynamických voliteľ-
ných a sociálnych aktivít môžeme umocniť 
cieleným hmotovo-priestorovým riešením, spô-
sobom vymedzenia verejného priestoru, cha-
rakterom čela fasád (členitosť fasády, výklen-
ky), uplatnením a rozmiestnením mobiliáru 
(predovšetkým foriem sedenia vrátane toho 
neformálneho). (→ 4)

AktIVItY A hrAnICA 
PrIEStorU – FASádY
Priečelia budov majú významný dosah na kva-
litu verejného priestoru, a to jednak svojou, 
formou, členením a, samozrejme, svojimi fun-
kciami. Fasády priestor jednak vymedzujú (za-
bezpečujú pocit ochrany, rovnako ako steny 
miestnosti) a súčasne majú potenciál priestor 
oživiť prostredníctvom svojich aktivít v parteri 
objektov.

Hraničná zóna prirodzene, vzhľadom na 
psychologický efekt ochrany, opory a súčasne 
miesta „komunikácie“ medzi vnútrom budo-
vy a verejným priestorom priťahuje rôzne typy 
aktivít: postávanie, čakanie, vychádzanie, vchá-
dzanie, pozeranie výkladov, nakupovanie, ne-
formálne sedenie, posedávanie v kaviarňach... 

Členeniu fasád z hľadiska priestorovej kvali-
ty sa podrobne vo svojich prácach venoval Rob 
Krier vo svojej práci, na ktorú sa odvolávame 
vyššie. Časť autorov vyhodnocovala a popiso-
vala efekt priestorového členenia fasády na 
ľudské aktivity – predovšetkým tie statické. Iní 
skúmali podiel aktívnosti parteru na život vo 
verejnom priestore. Ten architekt Jan Gehl za-
definoval exaktne ako parter: 

•	 aktívny  (15 – 20 dverí na 100 m)
•	 prívetivý  (10 – 14 dverí na 100 m)
•	 zmiešaný  (6 – 10 dverí na 100 m)
•	 nudný  (2 – 5 dverí na 100 m)
•	 neaktívny  (0 – 2 dverí na 100 m).33 

Pri námestiach je vzťah medzi plochou ná-
mestia a jeho vymedzujúcimi fasádami mi-
moriadne dôležitý. Námestiam, ktoré majú 
priečelia budov odrezané rušnou dopravnou 
komunikáciou, statickou dopravou či inými 
bariérami, chýba vzájomná interakcia medzi 

„úžitkovou plochou námestia“ a potenciálom 
priečelí.

AktIVItY A PLoChA námEStIA
Pri vyhodnocovaní funkčnosti námestia je dô-
ležité sledovať, ako je členená plocha námestia 
a prevádzkové zóny. Vyhodnocujeme, ako je 
organizovaný pohyb na námestí, či je pohyb 
usmernený, či je členený na peší pohyb a do-
pravu, alebo či plocha námestia umožňuje 
voľný pohyb všetkými smermi. V rámci analýz 
sa súčasne sleduje úprava námestia z materiá-
lového hľadiska. Teda – ako je plocha námestia 
upravená, do akej miery je spevnená, zatrávne-
ná, respektíve, aké druhy povrchov a v akom 
pomere boli na námestí použité.34 

VYBAVEnIE námEStIA
Osobitou oblasťou, ktorá sa štandardne v rám-
ci hodnotenia verejných priestorov vo vzťahu 
k ich voliteľným a sociálnym aktivitám skúma, 
sú formálne spôsoby sedenia (rôzne typy lavi-
čiek, stoličiek, kaviarenského posedenia) a ne-
formálne možnosti sedenia (schody, podstav-
ce, pomníky). Ich vhodná či nevhodná poloha 
na ploche námestia, orientácia, rôzne formy 

zoskupenia vytvárajúce možnosti na spoločné 
rozhovory, ale aj priestor na súkromie. Neme-
nej podstatné je aj vyhodnotenie uvádzaných 
neformálnych možností sedenia, či už v pries-
tore námestia, alebo na jeho okrajoch pozdĺž 
fasád, vo výklenkoch, na schodoch objektov.35 

hUStotA oBYVAtEľoV – 
PrEdPokLAd VItALItY mEStSkýCh 
PrIEStoroV
Veľký počet pohybujúcich sa ľudí nemusí ne-
vyhnutne znamenať vysokú úroveň kvality 
verejného priestoru. Tú charakterizuje pre-
dovšetkým väčší počet ľudí stojacich a sedia-
cich ako idúcich.36 Jedným z predpokladov 
zabezpečenia života vo verejných priestoroch 
je dostatočný počet ľudí. Len pri istej inten-
zite urbanistickej štruktúry37, jednak tej bez-
prostredne vymedzujúcej námestie, následne 
v spádovej oblasti námestia (v dochádzkovej 
vzdialenosti optimálne 500 metrov, v centrál-
nej mestskej zóne sa zvykne počítať dokonca 
so vzdialenosťou až 1 000 metrov) dokážeme 
zabezpečiť adekvátnu intenzitu verejného ži-
vota. Samozrejme, za predpokladu, že sa ľudia 
budú v priestore pohybovať peši. Je zrejmé, že 
vysoká hustota obyvateľov a návštevníkov neza-
ručuje automaticky kvalitu života v mestských 
priestoroch. K nej je potrebné vytvoriť rovnako 
kvalitné verejné priestory. „Mestský život je zá-
ležitosťou kvantity a kvality.“38 

hIStorICký kontExt
Historický význam verejného priestoru ok-
rem jeho rázu, nie je vnímateľný prvoplánovo. 
Predstavuje však dôležitý faktor ovplyvňujúci 
atmosféru priestoru, ako aj jeho význam. Pre-
to história námestia, prostredníctvom dejov či 

hmotoVo-PrIEStoroVá AnALýzA – UzLoVý PrIEStor 
Plocha námestia

Forma Tvar Línie – stavebná čiara Druhy plôch
Línie, rozhrania, 
členenie plôch Spôsob plôch Ráz plôch

Pravidelný štvorec
obdĺžnik
trojuholník
kruh
odvodené formy

kontinuálna 
diskontinuálna 
vodiaca 
priama
lomená
brzdiaca 
odvádzajúca

spevnené plochy kontinuálna 
diskontinuálna vodiaca 
brzdiaca 
odvádzajúca

asfalt
dlažba
betón
iné

Bariéra
aktivizujúca plocha

organický kontinuálna 
diskontinuálna
vodiaca
brzdiaca
odvádzajúca

nespevnené plochy kontinuálna 
diskontinuálna
vodiaca
brzdiaca
odvádzajúca

sypaný materiál
tráva
výsadba
kry
voda

Bariéra
aktivizujúca plocha

zložený kombinácia:
štvorec
obdĺžnik
trojuholník
kruh/ovál

kontinuálna 
diskontinuálna
vodiaca
lomená 
zakrivená
brzdiaca
odvádzajúca

schody
rampy
hrany, výškové rozhrania

kontinuálna 
diskontinuálna
vodiaca
brzdiaca
odvádzajúca

Bariéra
aktivizujúci prvok

tabuľka 2  Hmotovo-priestorová analýza uzlového 
priestoru – plocha námestia. vysvetlivky: kontinuálna – 
spojitá, diskontinuálna – nespojitá, vodiaca – v smere pohybu, 
brzdiaca – proti smeru pohyb. autorky: Ľubica vitková, 
oľga rychterová
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prostredníctvom významných osobností a uda-
lostí mu vtláča osobitnú pečať predovšetkým 
na úrovni štátu, regiónu, často však aj s medzi-
národným presahom. História teda prispieva 
k hodnote priestoru. Tá môže byť previazaná 
nielen so samotným priestorom, ale aj s objek-
tom, so sochou, s balkónom, ktoré sú súčas-
ťou námestia. Reputácia miesta, symbolizmus 
miesta sa podpísali na danom priestore. Sú 
súčasťou jeho kontextu, jeho atmosféry. Preto 
je namieste skúmať, akú úlohu zohrávalo to-
ktoré námestie v histórii mesta, aké významné 
udalosti sa na námestí odohrali, aká významná 
osobnosť tu žila, či pôsobila. 

AnALýzA VYBrAnýCh UzLoVýCh 
PrIEStoroV CEntráLnEJ mEStSkEJ 
zÓnY (Cmz) BrAtISLAVY
Cieľom výskumu je analýza vybraných uzlo-
vých priestorov CMZ Bratislavy. Výskum sa 
zameral na hodnotenie ich priestorovej cha-
rakteristiky (spôsobu ich priestorového vy-
medzenia, mierky, veľkosti), funkčnosti (spô-
sobu a miery využitia samotného námestia, 
jeho prevádzky, druhov funkcií vymedzujúcej 
štruktúry, atraktívnosti a aktívnosti parteru) 
a kapacít (intenzity okolitej štruktúry, rozsa-
hu prevádzok). 

Výskum vychádza z hodnotenia rázu pries-
torovej štruktúry centrálnej mestskej zóny 
ako celku. Zameral sa predovšetkým na verej-
né priestory ako ucelený systém:
•	 Systém uzlových verejných priestorov 

v štruktúre CMZ (ich lokalizáciu, hierar-
chiu, význam, vzdialenosti, funkciu...) 
a ich vzájomné vzťahy a väzby.

•	 Rozloženie uzlových verejných priestorov 
v štruktúre CMZ vo väzbe na rozvojové 
osi mesta (bulváre, mestské triedy, pešie 
zóny...) a na rozloženie uzlových verejných 
priestorov v nadväznosti na významné ve-
rejné budovy, nástupy do mesta – železnič-
né, autobusové stanice, výškové objekty.

V rámci analýzy priestorovej štruktúry 
mesta je vhodné sledovať aj vývoj významu 
ťažiskových uzlových verejných priestorov 
v kontexte historického vývoja mestskej 
štruktúry, rovnako ako vývoj ich funkčného 
využitia. Uvedený pohľad je dôležitý 
z hľadiska podpory kultúrnej identity mesta 
a pozdvihnutia genia loci daných priestorov.

Podrobnejšia analýza bola zameraná na 
hodnotenie všetkých uzlových priestorov CMZ 
Bratislavy z hľadiska ich priestorového vyme-
dzenia, kvality a miery verejného života. Tieto 
boli doplnené o ekonomické bilancie. Výskum 
sa realizoval na nasledujúcich námestiach: 
Americké námestie, Floriánske námestie, Fran-
tiškánske námestie, Hlavné námestie, Hodžo-
vo námestie, Hurbanovo námestie, Hviezdosla-
vovo námestie, Jakubovo námestie, Kamenné 
námestie, Kmeťovo námestie, Kollárovo ná-
mestie, Komenského námestie, Námestie 
1. mája, Námestie Alexandra Dubčeka, Námes-
tie Eugena Suchoňa, Námestie Ľudovíta Štúra, 
Námestie Martina Benku, Námestie slobody, 
Námestie SNP, Primaciálne námestie, Rudna-
yovo námestie, Rybné námestie, Šafárikovo 
námestie, Námestie Franza Liszta, Odboráske 
námestie, Župné námestie.

AnALýzA námEStí z hmotoVo-
PrIEStoroVÉho hľAdISkA
V rámci analýz sme sa zamerali na zhodno-
tenie priestorového tvaru námestia a jeho di-
menzie. Priestor definujeme podľa tvaru (pra-
videlný, nepravidelný, tvar štvorca, obdĺžnika 
či tvar odvodený zo základných geometrických 
foriem. Vyhodnocujeme spôsob a mieru vy-
medzenia priestoru námestia (kontinuálny, 
diskontinuálny, nevymedzený). Sledujeme 
mierku námestia prostredníctvom jeho pro-
porcií (výšky, šírky, dĺžky). Analyzujeme pozí-
ciu priestorových dominánt, najmä vo vzťahu 
k portálom – nástupom do verejného priesto-
ru, vyhodnocujeme ich formu, ako aj veľkosť 

priestoru pred nimi – ich schopnosť vyznieť 
v rámci námestia. Rovnako hodnotíme ďalšie 
prvky, ktoré prispievajú k identite námestia – 
predovšetkým ráz a členenie fasád objektov, 
výšku a priebeh rímsy či tvar striech, rovnako 
ako ráz voľne stojacich prvkov. Pri nich ná-
sledne sledujeme mieru ich atraktivity – prí-
ťažlivosti (ako sú miesta stretávania sa, kon-
centrácia ľudí – napríklad fontány, sochy; ale 
aj nefunkčnosti – napríklad nevyužívané lavič-
ky). (Pozri tabuľku 1) Hodnotenie fasád bolo 
zamerané predovšetkým na spôsob ich člene-
nia. Osobitnú pozornosť sme venovali parteru, 
jednak jeho tektonike. Rovnako nás zaujímali 
prejazdy, hluché fasády – prvky, ktoré priestor 
obohacujú alebo, naopak, umŕtvujú.

Súčasťou hodnotenia bola ďalej plocha ná-
mestia: ráz a rozmiestnenie vegetačných prv-
kov na námestí, výškové rozhrania plochy 
námestia a ráz povrchu, s dôrazom na sledo-
vanie a vyhodnocovanie bariér v sledovanom 
priestore, rovnako ako atrakčných prvkov. 
(→ Tabuľka 2)

Využitie plochy námestia v značnej miere 
obmedzujú aj bariéry, ktoré bránia pešiemu 
pohybu. Tie možno členiť na priestorové a pre-
vádzkové bariéry. Z priestorových bariér za tie 
najzásadnejšie, ktoré bránia plnohodnotnému 
využívaniu námestia, možno považovať:
•	 zmeny výškových úrovní – obrubníky, scho-

diská (podchody, nadchody)
•	 rôzne objekty v trase pohybu: stĺpy, objekty 

zastávok MHD...
•	 „uzavreté“ vegetačné plochy – múriky, kríky, 

živé ploty...
•	 nevhodný povrch komplikujúci chôdzu 

(napr. mačacie hlavy...)

Naopak, vhodne umiestnené a riešené pries-
torové prvky sú na námestí magnetom na stre-
távanie sa ľudí a ich aktivity. Takýmito atrakč-
nými prvkami bývajú:

FUnkčno-PrEVádzkoVá AnALýzA

Funkčné plochy námestia Ráz plôch
Pod nad úrovňou 
terénu Ráz námestia

spevnené plochy Plochy dopravy zóna dynamickej dopravy komunikácie Bariéra
aktivizujúca plocha

Podjazdy, nadjazdy obchodné, komerčné
dopravné, predstaničné
kultúrno-spoločenské 
reprezentačné
oddychové/park

zastávky mhd 
jazdné pruhy električiek a pod.

zásobovanie

cyklistická doprava

zóna statickej dopravy statická doprava garáže

Plochy pre peších komunikačná zóna Pešie ťahy
Pobytové – oddychové plochy
odbytové plochy (okolo parteru)
funkčné plochy – trh, ihrisko, 
amfiteáter
iné

Bariéra
aktivizujúca plocha

Podchody, nadchody

funkčné a odbytové zóny nákupné centrá

kľudová zóna

nespevnené plochy Plochy pre peších
vegetačné plochy
vodné plochy

kľudové zóny Pobytové plochy Bariéra
aktivizujúca plocha

tabuľka 3  Funkčno-prevádzková analýza uzlového 
priestoru.  
autorky: Ľubica vitková, oľga rychterová
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7  Hodnotenie narušenia urbanistickej štruktúry 
vymedzujúcej námestia v CMZ Bratislavy a vysoký 
podiel priestorových bariér na vybraných námestiach 
vyššieho významu. Čiastkový výstup z aplikovaného 
výskumu pre magistrát hlavného mesta Bratislavy 2014. 
autorky: katarína Boháčová – Ľubica vitková

8  Analýza hierarchie uzlových priestorov Bratislavy 
a ich prepojení zohľadňujúci ich potenciál a úlohu 
v organizme mesta. Význam medzinárodný – 
celoštátny, regionálny – celomestský, lokálny. 
Čiastkový výstup z aplikovaného výskumu pre magistrát 
hlavného mesta Bratislavy 2014. autorky: katarína 
Boháčová – Ľubica vitková
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•	 schodiská – ako miesta pre posedenie, stre-
távanie, pozorovanie...

•	 fontány – ako miesta stretávania sa, ale 
aj hier detí

•	 stĺpy a stĺpiky – ako miesta pozorovania, 
postávania

Pri hodnotení hmotovo-priestorovej formy 
námestí sme vychádzali zo spracovaných teore-
tických prác tak domácich, ako aj našich auto-
rov a overených metodík hodnotenia fyzickej 
formy námestí. Z uvedených analýz charakteri-
zujeme priestorovú kvalitu námestia.

AnALýzA námEStí z FUnkčnÉho 
A PrEVádzkoVÉho hľAdISkA 
V rámci hodnotenia námestia z hľadiska jeho 
významu sa zameriavame na jeho funkčné 
využitie, funkciu vymedzujúcej urbanistickej 
štruktúry a druhy významných objektov, ktoré 

sa na námestí nachádzajú: kostol, múzeum, 
radnica, divadlo...

Osobitnú pozornosť sme venovali parteru, 
tak jeho funkcii, ako aj jeho aktívnosti, hodno-
tenej cez počet vstupov. Ďalej sme vyhodnoco-
vali funkčné a prevádzkové využitie plochy ná-
mestia, jeho členenie na plochy dopravy (zóny 
dynamickej, statickej dopravy), na plochy pre 
peších (komunikačná zóna, funkčná, kľudová 
plocha) a plochy vegetácie. (→ Tabuľka 3)

Tak ako niektoré hmotovo-priestorové prv-
ky zamedzujú optimálnej funkčnosti námestí, 
ešte častejšie tieto bariéry vytvára prevádzka. 
V našich podmienkach je vo veľkej časti námes-
tí ich plocha striktne členená na dynamickú 
a statickú zložku dopravy a plochy pre dyna-
mický – lineárny peší pohyb. Z prevádzkových 
bariér plnohodnotnému využívaniu námestia 
preto najčastejšie bráni:
•	 automobilová doprava, tak jej statická, ako 

aj dynamická zložka

•	 niektoré vyčlenené funkčné plochy, často ve-
getačné plochy 

•	 nedostatočná šírka chodníkov 

Striktné vymedzenie funkčných plôch zame-
dzuje voľný pohyb v priestore námestia, lebo 

„predpisuje“ trasy pešieho pohybu, komplikuje 
a predlžuje spojnice cieľových bodov.

Pri hodnotení aktivít na vybraných námes-
tiach Bratislavy sme sa v prvej etape výskumu 
zamerali predovšetkým na hodnotenie dyna-
mických aktivít v členení doprava – peší pohyb 
(trasy pohybu) a statických aktivít obdobne 
v členení doprava (statická) – peší (pobytové 
aktivity). 

AnALýzA námEStí z hľAdISkA 
EkonomICkýCh BILAnCIí 
Ekonomické hodnotenie sme zamerali jed-
nak na intenzitu kontaktnej urbanistickej 
štruktúry viažucu sa bezprostredne na plochu 

Námestie
Význam námestia / 
potenciál Poloha

Významné objekty
Dominanty 
Vybrané pomníky

Aktivity
Historické udalosti

Americké mestský/lokálny
regionálny

vnútromestská
na rozvojovej osi

univerzitná nemocnica
aspermontov palác

Hlavné medzinárodný/celoštátny historické jadro
centrálna poloha

radnica, múzeum kultúrne aktivity
trhy

Hodžovo medzinárodný/celoštátny vnútromestská
na rozvojovej osi
dopravný uzol

Prezidentský palác Politická reprezentácia
občianske aktivity

Hviezdoslavovo medzinárodný/celoštátny vnútromestská
vnútorný mestský prstenec

historická budova snd
hotel carlton
veľvyslanectvá: usa/nsr
Pamätníky význ. dejateľom

kultúrne centrum
sviečková manifestácia
občianske aktivity
kultúrne aktivity
trhy

Jakubovo lokálny vnútromestská
centrálna poloha oblasti

sporadické trhy

tabuľka 4  Definovanie významu námestí v štruktúre 
mesta Bratislavy. autorka: Ľubica vitková

9  Analýza potenciálu hmotovo-priestorovej štruktúry 
Bratislavy s dôrazom na uzlové priestory. Čiastkový 
výstup z aplikovaného výskumu pre Magistrát 
hlavného mesta Bratislavy 2014. autorka: katarína 
Boháčová
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námestia, na mestské bloky v nadväznosti na 
námestie a jednak na spádovú oblasť. Vyhod-
nocovali sme hustotu vymedzujúcej urbanistic-
kej štruktúry uvedeného rozsahu (prostredníc-
tvom Indexu podlažných plôch – IPP, Indexu 
zastavania – IZ, rozsahu podlažných plôch – 
PP, počtu obyvateľov, pracovných príležitostí, 
návštevníkov). Osobitnú pozornosť sme veno-
vali kapacitám parteru.

Ekonomické hodnotenie sme zamerali ďalej 
na vyhodnotenie veľkosti plôch jednotlivých 
námestí a rovnako na bilanciu podielu jednot-
livých druhov plôch na samotných námestiach 
(spevnené, nespevnené, podľa funkčného vy-
užitia...) či funkčným plochám pod plochou 
námestia.

Stanovenú metodiku v súčasnosti napĺňame 
o podrobnejšiu charakteristiku druhov jednot-
livých typov aktivít, o vyhodnocovanie času ich 
realizácie (v priebehu dňa, týždňa, roka, v čase 
podujatí), o stanovenie počtu, veku, pohlavia 

účastníkov, v priemete na jednotlivé polohy, 
respektíve trasy na námestí a obdobie.

zhodnotEnIE dotErAJŠEJ 
EtAPY VýSkUmU
Námestia sme vyhodnocovali na základe stano-
vených hľadísk a kritérií. 

Význam	námestí	V štruktúre	mesta
V štúdii sme považovali za dôležité stanoviť 
skúmaným námestiam istú hierarchiu, na zá-
klade ich významu a polohy v štruktúre mesta, 
lokalizácie významných objektov, ako aj spolo-
čenských aktivít a historických udalostí, ktoré 
sa na tom-ktorom námestí odohrali. Všetky sle-
dovania námestia sme zhodnotili podľa uvede-
ných kritérií. (→ Tabuľka 4)

Námestie
Členenie plochy námestia,
miera bariér

Prvky – mobiliár
Sedenie
Atrakčné prvky, socha

Aktívnosť parteru, prístupnosť parteru, 
intenzita vstupov.

Americké lineárne plochy dynamickej a statickej 
automobilovej dopravy, pešieho pohybu – 
dôsledne vymedzené

vegetačná plocha – parčík nevyužívaný

Pozdĺž parteru príliš úzke chodníky

fontána aktívny parter z jednej strany námestia – 
drobné prevádzky, oddelený od plochy námestia 
komunikáciou, statickou dopravou a čerpacou 
stanicou...

Floriánske lineárne plochy dynamickej automobilovej 
dopravy, pešieho pohybu – dôsledne vy-
medzené, parkovacie plochy, ostrovy vegetácie 
– nevyužívané, tvoriace bariéry.

Pozdĺž parteru príliš úzke chodníky, bariéry – 
stĺpy osvetlenia

Prepojenie námestí len cez chodníky popri 
komunikáciách a parteri

súsošie sv. floriána

možnosť formálneho a neformálneho sedenia 
absentuje

menšie – kaviarenské sedenie

aktívny parter z dvoch strán námestia – drobné 
prevádzky.

Príliš úzke chodníky, bariéry – stĺpy osvetlenia

Parter oddelený od námestia dynamickou 
a statickou dopravou

tabuľka 5  Definovanie významu námestí v štruktúre 
mesta Bratislavy. autorka: Ľubica vitková

P

P

P

P
P

10  Funkčná analýza urbanistickej štruktúry na 
Americkom námestí a jeho okolí. Čiastkový výstup 
z aplikovaného výskumu pre magistrát hlavného mesta 
Bratislavy 2014. autorka: katarína Boháčová

11  Analýza prevádzky Amerického námestia. Čiastkový 
výstup z výskumu z aplikovaného výskumu pre magistrát 
hlavného mesta Bratislavy 2014. autorka: katarína Boháčová
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zhodnotenie	hmotoVo-
priestoroVých	Vlastností	námestí
Z hmotovo-priestorového hľadiska, s dôrazom 
na ráz vymedzujúcej štruktúry a miery vyme-
dzenia uzlového priestoru z 26 analyzovaných 
námestí je hodnotenie nasledujúce:
•	 12 námestí vymedzuje kompaktná urba-

nistická štruktúra, ktorá má súčasne ho-
mogénny ráz, námestie je vymedzené 
a stabilizované,

•	 10 námestí je vymedzených kompaktnou 
zástavbou, často doplnenou o solitér, 
respektíve komplex solitérov, pričom 
urbanistická štruktúra vykazuje rôznu 
mieru narušenia, ako aj rôznu mieru 
heterogénnosti,

•	 2 námestia sú vymedzené formou solitérov,
•	 2 námestia sú vymedzené len jednostranne 

– pôvodná urbanistická štruktúra je 
asanovaná alebo sa nerealizovala. 

V súčasnosti má Bratislava veľa priesto-
rov, ktoré nesú názov námestie, ale nespĺňajú 
jeho priestorové charakteristiky (morfologic-
ké), ale ani tie funkčné. Často ich priestoro-
vé neohraničenie je jedným z dôvodov, že 
spôsob ich využitia nezodpovedá ich význa-
mu. Aj v centrálnej mestskej zóne, vzhľadom 
na asanáciu pôvodnej mestskej štruktúry, 
respektíve chýbajúcu stratégiu rozvoja mesta 
a koncepciu tvorby verejných priestorov 
sú mnohé námestia bez adekvátneho 
priestorového vymedzenia. Časť námestí 
má pôvodnú kompaktnú zástavbu narušenú. 
Námestia, ktoré sú vymedzené solitérmi, budú 
klásť zvýšené nároky na úpravu a funkčnú 
náplň samotnej plochy námestia.

Väčšina námestí však z hmotovo-priesto-
rového hľadiska buď už napĺňa svoje poslanie 
v štruktúre mesta, alebo vytvára predpoklady 
pre budúce plnohodnotné využitie, vzhľadom 
na ich ľudskú mierku a potenciál vymedzujú-
cich objektov. (→ 7)

zhodnotenie	spoločenského	
a funkčného	Využitia
Z hľadiska miery spoločenského a funkčné-
ho využitia je hodnotenie skúmaných námestí 
nasledujúce:
•	 8 námestí je súčasťou pešej zóny a má 

prevládajúci spoločenský ráz s rôznou 
intenzitou využitia,

•	 2 námestia sú spoločensko-obchodné,
•	 2 námestie sú spoločensko-pobytové,
•	 2 námestia sú dopravno-promenádne,
•	 5 námestí je dopravných,
•	 3 námestia sú dopravno-vegetačné s nízkou 

mierou pobytového rázu,
•	 4 námestia sú „vegetačné“ s nižšou mierou 

pobytového rázu.

Potenciál sledovaných námestí vzhľadom 
na funkciu a ráz vymedzujúcej štruktúry, 
historický kontext a polohu je oveľa 
vyšší. (→ 8, 9) Do budúcnosti je potrebné 
a možné uvažovať s väčším podielom 
spoločenského využitia skúmaných námestí, 
dokonca aj s ich väčšou diferenciáciou i na 
skupiny námestí: reprezentačné, spoločensko- 

-pobytové, spoločensko-kultúrne, spoločensko- 
-obchodné, park, dopravno-pobytové, dopravné.

zhodnotenie	„preVádzky“	námestia
Z hľadiska prevádzky sme vyhodnocovali člene-
nie a využitie plôch námestí, trasovanie dyna-
mickej automobilovej dopravy a peších, vegetač-
ných a pobytových plôch. Vyhodnocovali sme 
kontakt plochy námestia s parterom a mieru 
jeho aktívnosti. Zamerali sme sa i na vyhodnote-
nie možností posedenia a pobytu, ako aj atrakč-
ných bodov na námestí. (→ Tabuľka 5, → 10, 11)

Musíme konštatovať, že veľká časť námestí 
mimo pešej zóny nie je riešená ako voľne prie-
chodná. To znamená, že námestie je zväčša 
členené na dynamickú – komunikačnú zónu 
automobilovej dopravy, ďalej na statickú plo-
chu dopravy (vo väčšine prípadov lineárneho 
rázu) a na dynamickú – komunikačnú zónu pre 
peších. Oddychová, kľudová zóna buď úplne 
absentuje, alebo ju tvorí vegetačná plocha, 
ktorá nie je prístupná, alebo je prístupná 
len čiastočne. Analýza vybraných námestí 

uvedených v tabuľke 5 je charakteristickým 
príkladom bratislavských námestí, riešených 
na princípe bariér. Námestie v takomto prípade 
neplní funkciu uzlového priestoru, je len 
pokračovaním ulice, v lineárne vymedzenom 
koridore v jeho priestore. V týchto prípadoch 
je zóna okolo fasády, respektíve výkladov 
oddelená od zvyšku námestia bariérou 
dynamickej a statickej dopravy, navyše 
častým javom je nedostatočná šírka chodníka 
okolo budov, nie nezriedka narušená o stĺpy 
osvetlenia či reklám...

Z hľadiska prevádzky je sledovaná skupina 
námestí hodnotená takto:
•	 7námestí neumožňuje voľný, bezkonfliktný 

pohyb po ich ploche,
•	 11 námestí má voľný bezkolízny pohyb 

len v časti svojej plochy, v rôznej miere 
komunikujúcej s fasádami budov 
vymedzujúcich námestie a s odlišným 
rozsahom dynamickej a statickej dopravy 
tvoriacej v priestore bariéru,

•	 8 námestí umožňuje voľný pohyb
(→ Tabuľka 5, → 12) 

záVEr
Prezentovaná štúdia predstavuje prvú etapu vý-
skumu, v rámci ktorého sme zhodnotili súčasný 
stav námestí z hľadiska hmotovo-priestorového, 
sociálneho, funkčného, a prevádzkového. 
Spracovali sme základné bilancie v nadväznosti 
na jeho štruktúru a funkčné plochy. Zamerali 
sme sa predovšetkým na sledovanie väzby 
medzi formou námestí, ich priestorovou 
štruktúrou a spôsobom ich vymedzenia – teda 
ich priestorovou kvalitou, rovnako ako ich 
prevádzkovým riešením a funkčným vybavením. 
Tieto aspekty sme skúmali vzhľadom na 
ich využívanie – intenzitu, formu a kvalitu 
života v uzlových bratislavských priestoroch. 
Dôraz sme kládli na vyhodnotenie problémov 
a nedostatkov vo všetkých skúmaných 
oblastiach a opäť s dôrazom na bariéry, ktoré 
bránia rozvinutiu bohatšieho a intenzívnejšieho 
sociálneho života na námestiach Bratislavy v jej 
centrálnej mestskej zóne.

12  Súčasný nevhodný hmotovo-priestorový a funkčno-
-prevádzkový stav Floriánskeho námestia. 
dostupné dňa [3.1.2015] na https://www.google.sk/
maps/@48.1357803,17.1159171,11z
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1  Priekopníčkou v tomto smere bola jane jacobs a jej 
publikácia: the death and life of great american cities. new 
york, vintage Books 1961, s. 241 – 269.

2  vysoký podiel priestorovo voľnej urbanistickej štruktúry 
tvoria predovšetkým plochy sídlisk a urbanistickej štruktúry 
realizované v období funkcionalizmu po celom svete (na 
slovensku až do prelomu osemdesiatych až deväťdesiatych 
rokov 20. storočia). tento princíp výstavby sa uplatňuje 
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administratívnych a skladovo-výrobných komplexov 
v okrajových polohách miest.
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