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Prostredie nábreží je nevyhnutné chápať v šir-
šom kontexte mesta a regiónu. V skúmaní sú-
časných problémov nábreží sa preferuje ver-
tikálny spôsob výskumu – od širších vzťahov 
regiónu (mierka XL) cez výskum sídla (mier-
ka L) až k pochopeniu zóny (mierka M). Po-
sledná časť – výskum miesta (mierka S) ako 
nositeľa základného vzťahu človeka ku kon-
krétnej lokalite, často vo výskumných okru-
hoch absentuje. Cesta získavania informácií 
a pochopenia širších vzťahov regiónu k mierke 
miesta je nepriama a často skreslená. V mno-
hých prípadoch nezostáva na výskum miesta 
a lokality čas a ani potrebné prostriedky. 

K pochopeniu bluefieldu mesta1, vymedzenej 
celomestskej zóny, v ktorej má rieka výrazný 
vplyv na fungovanie a prevádzku mesta, sa sna-
žíme pristupovať cez všetky mierky. Výskum sa 
začína v strednej mierke zóny (M) a následne 
má ambíciu do budúcnosti siahať celospektrál-
ne k mierke miesta (S), mesta (L), prípadne re-
giónu (XL). 

1.1 mIErkA xL krAJInY
1.1.1 REGENERÁCIA NAPRIEČ MIERKAMI
Racionalizácia priemyselnej výroby, zánik pô-
vodných priemyselných odvetví a nové tech-
nológie spôsobili koncom 20. storočia presun 
priemyselnej výroby do moderných priemysel-
ných a technologických parkov. V prípade rege-
nerácie nábreží a ich brownfieldov je kľúčovou 
otázkou maximálne využívanie existujúcich 

štruktúr. Príkladné adaptácie a transformácie 
brownfieldov nachádzame v opustených prie-
myselných areáloch a prístavoch na nábrežiach 
riek (Göteborg – Norra Älvstranden, Rotter-
dam – Kop van Zuid, Katalánsko – Llobregat 
Textile Colonies, Stockholm – Hammarby 
Sjostad, Bratislava – Eurovea). Mnohé európ-
ske príklady nám ukazujú možnosti, ako efek-
tívne a efektne postupovať pri konverzii prie-
myselného dedičstva na brehoch riek, a tak 
riešiť odborné a spoločenské témy súčasne. 

V kontraste s citlivým prístupom k spomí-
naným urbanistickým štruktúram a nábrežiam 
riek vystupuje v slovenskom prostredí snaha 
regulovať riečne brehy a budovať malé vodné 
elektrárne na vodnom toku Hrona (Jalná, Šá-
šovské Podhradie, Tekov), či uvažovať o výstav-
be vodného diela Bratislava – Pečniansky les.2 
V ostatných krajinách Európskej únie (Rakús-
ko, Dánsko, Nemecko, Francúzsko) je snahou 
zachovávať a spätne navracať prírodný ráz bre-
hovej čiary riek, a tak maximalizovať ekolo-
gickú stabilitu riečneho prostredia. Žiaľ, tento 
princíp v našom kultúrnom kontexte absentu-
je. V prípade, že sa v otázke prístupu k riekam 
a vodným zdrojom nedokážeme poučiť od na-
šich najbližších európskych partnerov, varova-
ním a súčasne inšpiráciou nám môže byť po-
maly sa meniaca situácia v čínskych mestách.

Za uplynulé desaťročia vybudované me-
galomanské projekty vodných nádrží a vod-
ných elektrární na čínskych riekach nemožno 
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1  Parametre Dunaja vo Viedni, v Bratislave a Budapešti. 
zdroj: tomáš hanáček
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považovať za ekologicky prijateľné riešenie, 
no v danej situácii neexistovala adekvátna al-
ternatíva na zažehnanie vodnej krízy v krajine 
(zvyšujúci sa dopyt po pitnej vode, enormný 
nárast urbanizácie a spotreby energie, zne-
čistenie zdrojov). Riešenie tohto problému sa 
čínske úrady snažia v súčasnosti hľadať v ak-
tuálnych trendoch navrhovania vodnej krajiny 
a v používaní národných integračných straté-
gií. Pravidelná adaptácia krajiny na sucho aj 
na povodňové stavy (výrazné výkyvy počasia 
počas roka) nútia ľudí žiť a bojovať s vodným 
živlom, pričom sa ho, paradoxne, úrady snažia 
prezentovať ako národné bohatstvo a dôležitý 
predmet národnej ochrany. Kľúčovou úlohou 
v súčasnosti je budovať ekologickú na vode za-
loženú infraštruktúru, ktorá sa zameriava na 
tri hlavné krajinné kategórie:
1. abiotické procesy (vodný manažment)
2. biotické procesy (ochrana pôvodných 

druhov/biodiverzita)
3. kultúrne procesy (ochrana dedičstva 

a rekreácia)3

Vďaka ekologickej infraštruktúre sa darí im-
plementovať vodnú sieť (rieky, vodné plochy, 
potoky, pramene, kanály) do mestskej štruktú-
ry, a tak definovať jasné pravidlá pre dynamic-
kú urbanizáciu miest – vytváranie tzv. vodného 
urbanizmu. 

V porovnaní s vodnou krízou v Číne sa 
v rámci európskeho kontextu nachádzame 

v inej ekologickej a hospodárskej situácii. Po-
naučenie však môžeme hľadať v zmene z pa-
sívneho postoja voči vodnému živlu (ochrana, 
strach, regulácia riek) k aktívnemu postoju 
(spolunažívanie s riekou, adaptácia vodného 
manažmentu do mestskej štruktúry, rozvoj 
kultúrnych procesov – voda ako bohatstvo ná-
roda). Model ekologickej bezpečnosti sa v Číne 
rozvíja na národnej úrovni (ochrana prame-
nitej vody, erózia pôdy, búrkový manažment, 
protipovodňová ochrana, zachovanie biodiver-
zity) a následne implementuje do ostatných 
mierok územia v rámci konceptu vodného 
urbanizmu:
a) XL mierka (štát, krajina, región)
d) S mierka (miesto – verejný priestor)
b) L mierka (mesto)
e) XS mierka (interiér – budovy, terasy)
c) M mierka (zóna)

proces	regenerácie
Po znovuobjavení potenciálu nábreží sa dis-
kusia v odborných kruhoch posúva z roviny 
pomenovania problémov k vytváraniu mode-
lov, hľadaniu riešení a vyhodnocovaniu ukon-
čených procesov. Európska scéna má za sebou 
úspešné projekty, ktoré sa stali prípadovými 
štúdiami a inšpiráciou pre ďalšie mestá a loka-
lity (Hamburg – Hafen City, Liverpool – Albert 
dock, Viedeň – Donauinsel, Kadaň – nábrežie 
rieky Ohře). V iných prípadoch je navrhnutá 
ucelená vízia pre budúci rozvoj miest na dlhšie 
časové horizonty (30, 40, 50 rokov). Jedným 
z nich je strategický materiál Masterplan Perm 
(KCAP architects & planners). Navrhuje ucele-
nú víziu pre budúci rozvoj mesta Perm. Definu-
je základné priestorové podmienky, rozvojový 
potenciál, obmedzenia a žiaduce kvality mesta. 
Masterplan opisuje možnosti a smery vývoja 
cez dlhé obdobie a prijíma koncept kompakt-
ného mesta. Ukazuje stratégie a nástroje, ktoré 
majú byť použité pri transformácii miest navr-
hnutých v rámci centrálneho plánovania para-
digmy v súčasnom životnom prostredí a prime-
ranej hustote ľudskej mierky:4

1. štvrte | členenie nábrežia na zóny
2. prepojenia zón | rôzne spôsoby
3. komunity | ráz lokálnych centier
4. program mix | široké spektrum služieb
5. kontinuita | promenáda
6. prekonávanie bariér | cesty a železnice
7. aktivity | verejný priestor pre všetkých
8. nábrežie + mesto = sieť peších trás 
a prepojení

2  Bluefield Bratislavy v nadväznosti na rieku 
Morava, Dunaj a Malý Dunaj.  
zdroj: tomáš hanáček 
 
Segmenty Bluefieldu Bratislava: 
0a-0B  devínska nová ves – devín 
1a-1B  devín – karloveská zátoka 
2a-2B karloveská zátoka – vajanského nábrežie 
3a-3B vajanského nábrežie – lodenica 
4a-4B lodenica – slovnaft 
5a-5B  chorvátske rameno – malý dunaj 
6a-7a slovnaft – rusovce 
8a-8B rusovce – Čunovo

ALFA01_2015-03.indd   46 27/04/15   21:48



BrAtISLAVA – VErEJnÉ PrIEStorY rIEkY

ALFA 1 / 2015 47

9. dostupnosť| ľahké presuny obyvateľov
10. diverzita | kvalita
11. ikonické stavby | kultúra
12. verejná doprava | dostupnosť 
13. lodná doprava | prepojenie zón a bodov

Mestá neprestávajú súťažiť v atraktívnosti 
o tri základné skupiny užívateľov: obyvatelia, 
turisti a podnikatelia. Definovanie ich problé-
mov a potenciálov prebieha na interdisciplinár-
nej úrovni s cieľom maximálnej miery pozna-
nia a efektívnosti zvolených krokov pre všetky 
sociálne skupiny. V kontexte regenerácie náb-
reží narastá miera generovania, vytvárania no-
vých inovatívnych riešení, ktoré dopĺňajú a vy-
lepšujú všeobecne známe schémy a riešenia. 
Proces regenerácie a nastavenie jeho mode-
lovej schémy je v ustavičnom vývoji a stáva sa 
prvým predpokladom úspešného zakončenia 
procesu. Christopher Cadell poukazuje na po-
trebu oživovania regeneračného procesu: ,,Ur-
banistická regenerácia je dlhodobý a nelineárny 
proces. Stratégia musí byť schopná modifikácie 
v súlade s meniacimi sa vonkajšími silami. Musí 
mať svoju vnútornú flexibilitu.“5 

pasíVna	a aktíVna	BrehoVá	čiara
Pre lepšie uchopenie problému kvality mest-
skej štruktúry definujeme pojem pasívnej/ 
aktívnej brehovej čiary, ktorej parametre po-
máhajú nastaviť lepšie podmienky prepojenia 
mesta s riekou.

pasíVna	BrehoVá	čiara:	
	– permeabilita prostredia (priečne prepojenie 
mesta a rieky viac ako každých 100 metrov)
	– bezbariérová a bezpečná pešia dostupnosť 
rieky a mesta (pod 40 % peších trás)
	– vizuálna urbánna hĺbka (menej ako 4 vizuál-
ne plány nábrežných mestských scén)
	– fyzická urbánna hĺbka (verejné priestory 
mesta viac ako 5 minút chôdze od nábrežia)

	– podiel dopravných plôch v nábrežnej zóne 
(viac ako 30 %)

aktíVna	BrehoVá	čiara:	
	– permeabilita prostredia (priečne prepojenie 
mesta a rieky minimálne každých 100 met-
rov )
	– bezbariérová a bezpečná pešia dostupnosť 
rieky a mesta (nad 40 % peších trás)
	– vizuálna urbánna hĺbka (minimálne 4 vizuál-
ne plány nábrežných mestských scén)
	– fyzická urbánna hĺbka (verejné priesto-
ry mesta menej ako 5 minút chôdze od 
nábrežia)
	– podiel peších plôch v nábrežnej zóne (min. 
30 %) (→ 1)

1.2 L mIErkA mEStA 
1.2.1 BLuEFIELD MESTA
V rámci dlhodobého prístupu k problemati-
ke regenerácie nábreží je Dunaj v Bratislave 
posudzovaný v celomestskej mierke. Oblasť 
skúmania je zúžená na územie mesta, ktorého 
dostupnosť od rieky predstavuje maximálne 
500 – 600 metrov. Túto vzdialenosť definuje 
GEHL (2012) ako ,,približnú hranicu, po ktorú 
je väčšina ľudí ochotná ísť peši“. 6 Na rozdiel od 
sociálneho geografa Branislava Machalu, podľa 
ktorého sú bluefield centrá ,,lokality, v ktorých od 
vody závislé aktivity a funkcie majú vyššiu prioritu 
ako ostatné funkcie“ 7, územie ,,bluefieldu“ vy-
medzujú hlavné pešie trasy, v priečnom a po-
zdĺžnom smere prepájajúcich rieku a mesto. 
Pešia dostupnosť rieky je pre výskum kľúčo-
vým faktorom, jednou z hlavných podmienok 
regenerácie celomestského nábrežia. Pojem 
,,blue field“ je v niektorých odborných kruhoch 
nahrádzaný aj termínom ,,blue space“ 8. Zahŕ-
ňa v sebe množstvo kvalitných, diverzifikova-
ných a ľahko užívateľných verejných priestorov 
v kontakte s vodnou plochou. SMITH (2012) 
pojem ,,blue space“ skúma v troch mierkach:

1. MAKRO-LEVEL, spojenie mesto a voda 
(mestá Edinburgh, Gateshead, Odense)

2. MEZO- LEVEL, spojenie verejných 
priestorov a vody (mestá Aalborg, Hamburg, 
Oslo)

3. MIKRO-LEVEL, spojenie budov s vodou 
(mestá Aalborg, Kodaň)

V prípade Bratislavy os bluefieldu jasne defi-
nuje hlavný tok Dunaja a sekundárne toky riek 
Moravy a Malého Dunaja. Doplnkovým úze-
mím je lokalita Chorvátskeho ramena, význam-
ný kompozičný a prírodný prvok mestskej časti 
Petržalka. Bluefield Bratislavy sa skladá z 9 zá-
kladných segmentov. (→ 2) 

1.2.2 DuALIZMuS PROSTREDIA RIEK
Pri skúmaní možností priečneho prepojenia 
mesta a rieky vychádzame z predpokladu, že 
koncepcia priečneho prepojenia by sa nema-
la zastaviť na jednom brehu rieky, je potrebné 
v nej pokračovať aj na opačný breh rieky. Me-
andrové vlnenie rieky spôsobuje konkávnosť 
a konvexnosť brehov. Prúdnica rieky mení svo-
ju pozíciu a intenzitu pôsobenia na brehovú 
čiaru. Vzniká tým diagonálne striedanie inun-
dačných území pozdĺž celého jej toku.

Verejné priestory nábreží disponujú špeci-
fickou polohou prírodného prostredia rieky 
a umelého prostredia mesta. V mnohých prí-
padoch sa však stretávame s paralelným pôso-
bením obidvoch prostredí bez ich vzájomnej 
interakcie. Skúmaním potenciálov prostredia 
umelého a prírodného spolu s fenoménom rie-
ky možno odkryť podmienky pre vznik prostre-
dia kultúrneho. Touto problematikou sa bližšie 
zaoberal francúzsky architekt a urbanista Do-
minique Perrault, ktorý vo svojom urbanistic-
kom návrhu revitalizácie rieky Garonne ,,Dva 
brehy Bordeaux“ naplno rozvinul filozofiu roz-
dielneho rázu dvoch brehov na vymedzenom 
úseku rieky: ,,Až vzťah, ktorý možno rozvíjať na 

3  Potenciál umelého a prírodného prostredia na nábreží 
Dunaja v centre Bratislavy. zdroj: www.bratislavafoto.
gruzphoto.eu/img_6367.jpg
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základe prírodného a umelého, sa stáva naozaj 
kultúrnym.“9 Vo svojej metodologickej časti 
práce sa Dominique Perrault zaoberá interak-
ciou a vzájomným pôsobením dvoch rozdiel-
nych prostredí, ktoré si nekonkurujú, ale práve 
naopak, navzájom sa dopĺňajú a komunikujú. 
Rieka sa týmto spôsobom dostáva do zaujíma-
vej polohy mediátora vzájomných vzťahov pre 
celé mesto. Umelé prostredie mesta v dotyku 
s prírodným organizmom rieky je tomto prípa-
de riešené koncepčne, so skúmaním vzájom-
ných vzťahov na urbanistickej, spoločenskej 
a kultúrnej úrovni. (→ 3)

Filozofia dualizmu nám môže pomôcť v skú-
maní interakcie a vzťahov medzi prostrediami. 
Daný filozofický prístup rozvinul v európskom 
kontexte filozofie a kultúry francúzsky teore-
tik Descart.10 Filozofia dualizmu je úzko spätá 
s dialektikou priestoru a jej hľadaním harmó-
nie medzi tvorbou a zachovávaním hodnôt 
minulosti. Otázka tradície miesta sa tak dos-
táva z teoretickej kultúrnej roviny do konkrét-
nej podoby s priamou nadväznosťou na okolité 
prostredie. Na základe filozofie dualizmu mož-
no hľadať odlišný ráz obidvoch brehov rieky, 
pričom vzniká vzájomná interakcia a reflexia 
nábrežných priestorov. 

Dualizmus spomína vo svojej prednáške aj 
francúzsky urbanista Djamel Klouche11, kto-
rý poukazuje na dve mierky súčasných veľko-
miest. Prvou je mierka celého mesta s regi-
onálnymi väzbami a globálnym pohľadom na 

problémy sídla. Druhou je mierka života člove-
ka obyvateľa, ktorý neužíva celé mesto, ale len 
jednu jeho oblasť, zónu či ulicu. Rozdiely me-
dzi obidvoma svetmi charakterizuje ako para-
doxy súčasného urbanizmu. Vzhľadom na toto 
tvrdenie sa zamýšľame nad duálnou mierkou 
rieky, ktorú pre jednotlivca zosobňuje priestor 
medzimostia, no pre sídlo je ňou rieka vníma-
ná ako celok. 

Historický vývoj Bratislavy predznamenal 
rozdielny ráz obidvoch brehov Dunaja. Kým 
ľavobrežná časť nesie v sebe stopy mestskos-
ti a priemyselného využívania nábrežia, pra-
vobrežná časť Petržalky vďaka svojej čiastoč-
nej historickej izolácii disponuje prírodným 
rázom mestského prostredia s priľahlými ve-
getačnými plochami inundačných území. 

Vzniká tak jedinečný kontrast obidvoch 
brehov Dunaja, ktorý dosiaľ čaká na svoje ur-
banisticko-krajinárske koncepčné prehĺbenie.

Existujúca diverzita prostredia zachovaná 
v podobe prírodného a umelého prostredia 
rieky v rôznych formách (kultúrna, sociálna, 
biodiverzita) a pomeroch je výsledkom dlho-
dobého procesu spolunažívania človeka, mes-
ta a rieky. Aalborská charta sa tematicky za-
oberá udržateľným rozvojom území. ,,Proces 
udržateľného rozvoja území je potrebné vysvet-
ľovať verejnosti a podporovať tak najrôznejšiu 
osvetovú činnosť. Obyvatelia musia sami preja-
vovať záujem o kultiváciu verejných priestorov.“ 
12 (→ 4)

1.2.3	segmenty,	sektory	a zóny
Téma rieky v meste predstavuje pre urbanistov 
takmer nevyčerpateľný zdroj námetov, problé-
mov a potenciálov. Cieľom výskumu nie je rie-
šiť všetky témy danej problematiky, je namieste 
definovať základné okruhy, ktoré možno rozp-
racúvať v rôznej intenzite a hĺbke.

témy	V rámci	mierky	l:
1. rieka a jej inundačné územia (diverzita 

a diagonálne striedanie inundačných plôch, 
ich funkčná a priestorová náplň, spôsoby 
úpravy brehov a telies hrádzí)

2. rieka a jej pešia dostupnosť (prepojenie 
existujúcich artikulovaných priestorov 
nábrežia s priestormi vnútornej štruktúry 
mesta, bezbariérovosť, povrchy, materiály, 
časová dostupnosť nábrežia)

3. rieka a aktivity na nábrežiach (využívanie 
jednotlivých zón v čase a priestore, 
definovanie programu verejných priestorov, 
pomer pohybových a pobytových aktivít, 
plavba po rieke, aktivity na vode) 

4. rieka ako spojovací prvok mesta a krajiny 
(integrácia prírodných prvkov rieky do 
mestského prostredia, pôvodné verzus nové 
formy, odkrývanie vodných tokov)

5. rieka a nevyužívané industriálne areály – 
brownfields (potenciály a limity využitia 
dosluhujúcich priemyselných areálov 
v rámci regenerácie existujúcich štruktúr, 
stopy priemyselného dedičstva v meste)

4  Lokality na nábreží Dunaja s prevládajúcim prírodným 
rázom mestského prostredia (Sihoť, Pečniansky les, 
Vydrica, Sad Janka Kráľa, Tyršovo nábrežie, Soví 
lužný les, Malý Dunaj) a segmenty vnútorného mesta 
Bratislavy. zdroj: tomáš hanáček
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Vymedzenie	územia	
regenerácie	–	segmenty
Pre jednoduchšiu orientáciu v priestore rieky 
a mesta je bluefield členený na jednotlivé seg-
menty. Rozdelenie je pre každú rieku a mesto 
individuálne. Prebieha na základe dôsledného 
pozorovania vzťahu rieky, nábrežia a prislú-
chajúcej mestskej štruktúry. Určujúcimi faktor-
mi sa stávajú aj dĺžka a ráz jednotlivých breho-
vých čiar. Segmenty bluefieldu rozdeľujeme do 
troch hlavných kategórií:  
1. segmenty vnútorného mesta 
2. segmenty vonkajšieho mesta
3. segmenty mesta a krajiny

Na základe odborných konzultácií a analy-
zovania prostredia riek rozdeľujeme územie 
segmentov v priečnom a pozdĺžnom smere. 
Sektory a zóny sú definované pomocou mäk-
kých hraníc pešieho pohybu. Rozdelenie nám 
pomáha v orientácií, jasne definuje hranice 
medzi existujúcou štruktúrou mesta a rozvojo-
vými plochami. Pomocou tohto členenia prie-
storu sme sa snažili eliminovať vplyv tvrdých 
hraníc a bariér.

rozdelenie	územia	
segmentoV –	sektory/zóny
SEKTORY 
	– priečne rozdelenie segmentov
	– efinované priečnymi pešími ťahmi s rytmom 
približne 300 – 500 m
	–  jeden sektor siaha na oba brehy rieky
	– 4 – 5 sektorov tvorí jeden vnútromestský 
segment regenerácie

ZÓNY 
	– pozdĺžne rozdelenie segmentov
	– závisia od pešej dostupnosti rieky:

1. inundačná zóna  (0 – 50 m)
2. nábrežná zóna (50 – 200 m)
3. prechodná zóna (200 – 500 m)
4. vnútromestská zóna  (500 – 650 m) (→ 4)

Vnútorný	Vzťah	urBanistickej	
štruktúry	–	hmota/priestor
Pre základnú kvalitatívnu kvantifikáciu ur-
banistickej štruktúry nábreží používame 
rozdelenie:
1. stabilizovaná hmota – stabilizovaný priestor
2. transformujúca sa hmota – transformujúci 

sa priestor
3. znehodnotená/chýbajúca hmota – 

znehodnotený/chýbajúci priestor

5  Sektory segmentu 2A Karloveská zátoka – Vajanského 
nábrežie s prislúchajúcou štruktúrou mesta a sieťou 
verejných priestorov. zdroj: tomáš hanáček
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FUnkčný VzŤAh UrBAnIStICkEJ 
ŠtrUktúrY – oBJEktY/ PLoChY
Pri skúmaní funkčného vzťahu urbanis-
tickej štruktúry vychádzame z koncep-
cie RED-GREEN STARTEGY od ateliéru 
KCAP.13

1. objekty 
a) zastavané plochy → (red strategy)

2. voľné plochy 
b) vodné plochy ↘ 
c) vegetačné plochy → (green strategy) 
d) dopravné plochy ↗ 
e) pešie plochy

1.3 M MIERKA ZóNy
1.3.1 ASPEKT ZASTAVANOSTI 
proBlémoVé	aspekty	
regenerácie	náBrežia
Na základe praktických skúsenosti z partici-
patívnych procesov (projekt participatívneho 
plánovania Trenčín si Ty) definujeme najzávaž-
nejšie problémy regenerácie nábreží v našich 
podmienkach a ich spôsob analyzovania v rám-
ci základného výskumu. Zvolenú metodiku 
skúmania možno aplikovať na mestá, rieky 
a ich nábrežné zóny. Základným motívom pri 
skúmaní problematických aspektov regenerá-
cie je peší pohyb a pobyt človeka v mestskom 
priestore. Jednotlivé problémové aspekty ma-
pujú súčasný stav mestských štruktúr v kon-
takte s riekou. Kvantitatívnu pešiu dostupnosť 
považujeme za prvý predpoklad naplnenia kva-
litatívnych ukazovateľov ,,mesta pre peších“. 
a) aspekt zastavanosti – podiel zastavaných 

a voľných plôch v štruktúre mesta 
b) aspekt pešej dostupnosti – vplyv bariér na 

peší pohyb medzi riekou a mestom 
c) aspekt prepojenia verejných priestorov – 

napĺňanie potenciálu verejných priestorov
d) aspekt panorámy mesta – vnímanie vnútor-

ného obrazu mesta z ľudského horizontu

Predpokladáme, že aspekty regenerácie je 
možné využiť aj v praktickej rovine navrhova-
nia pre architektov a urbanistov. V jednotli-
vých fázach navrhovania je možné interaktívne 
vstupovať do systému tabuliek a grafov, čím 
získava architekt okamžité informácie o vplyve 
jeho návrhu na jednotlivé problematické as-
pekty. Porovnávaním súčasného stavu a mož-
ných alternatív možno generovať riešenia, 
ktorých spoločným menovateľom je zlepšenie 
podmienok na pobyt človeka v prostredí mesta 
a rieky. 

ASPEKT ZASTAVANOSTI 
PRE SEGMENT 2A
Na základe odporúčaní expertov a pripomie-
nok verejnosti územia sme vyhodnotili tému 
zastavanosti/nezastavanosti nábrežia za naj-
aktuálnejší problém v súvislosti s ďalšími krok-
mi regenerácie. Pre tieto účely sme pristúpili 
k systematickému mapovaniu mestských štruk-
túr v rámci bluefieldov miest. Plochy mestskej 
štruktúry sú definované cez ich povrchovú 
špecifikáciu a hlavnú užívateľskú náplň (za-
stavané, vodné, vegetačné, dopravné a pešie). 
Výsledkom sú katalógové listy s kvantitatív-
nym vyhodnotením podielu jednotlivých plôch 
v sektoroch a zónach nábrežia.
1. sektor Staré Mesto
2. sektor Vydrica
3. sektor PKO
4. sektor FTVŠ
5. sektor Karloveská zátoka

Aspekt zastavanosti mapuje súčasný stav 
užívania plôch štruktúry mesta v jednotlivých 
sektoroch a zónach segmentu 2A. Poukazuje 
na aktuálny kvantitatívny pomer zastavaných 
a voľných plôch, definuje zatiaľ nezmapovaný 
podiel peších plôch (verejné priestory námes-
tí, chodníkov, peších zón a promenád) v cel-
kovej štruktúre mesta. Prináša jasný prehľad 
o jej stave na obidvoch brehoch mesta súčasne, 
pričom zohľadňuje vodnú plochu rieky ako in-
tegrálnu súčasť priestorovej skladby mestskej 
štruktúry. Ako príklad uvádzame prehľadne 
spracovaný materiál pre sektory Vydrica a Sta-
ré Mesto. (→ 5)

VYhodnotEnIE
Z uvedeného materiálu je zrejmý 31 % podiel 
peších plôch v nábrežnej zóne Starého Mes-
ta pri 29 % zastavanosti územia. V kontraste 
s týmto zistením vyznieva fakt, že nábrežná 
zóna sektora Vydrica je prístupná pre chodcov 
len 20 % peších plôch, zastavanosť predstavu-
je 3 % a dopravné plochy až 45 % z celkovej 
plochy územia sledovaného sektora mesta.

Pri mapovaní sektora Vydrica sme zistili, 
že podiel vegetačných plôch prechodnej zóny 
je viac ako 59 %, na rozdiel od 4 % Starého 
Mesta. Predpokladáme, že kvantitatívny uka-
zovateľ podielu peších plôch v meste môže 
regenerovať koncepciu mesta pre peších, sa-
mozrejme, pri naplnení jej kvalitatívnych 
požiadaviek na atraktívne verejné priestory. 
(→ Tabuľka 1, → 6)

1.4 mIErkA S mIEStA
1.4.1 uRBAN WALK 
KARLOVESKÁ ZÁTOKA
Nekoncepčný prístup mapovania a tvorby ve-
rejných priestorov naprieč všetkými mierka-
mi vedie k diferencovaniu problému nekvality 
priestoru na niekoľko častí. Od posudzovania 
problémov mestských priestorov na úrovni 
územných plánov krajov, miest a zón vedie 
zložitý proces k riešeniam problémov mierky 
miesta. Chýbajúce dokumenty Koncepcií verej-
ných priestorov by mali reflektovať požiadav-
ky ľudí na kvalitné verejné priestory, kvalitné 
miesta v meste (mierka S). Miesto je pritom 
priamym nositeľom kvality mestského života, 
jeho každodenným obrazom. Mapovanie vzťa-
hu človeka k miestu prebieha v prípade súčas-
ných metód participácie s verejnosťou väčšinou 
na emocionálnej úrovni. Chýba hlbšie pozna-
nie problémov a potenciálov v kontexte mies-
to – človek – mesto.

Metóda Urban walk je metódou participa-
tívneho plánovania, ktorá kombinuje plánova-
ciu vychádzku, prezentáciu urbanistickej vízie 
s aktívnym zapojením verejnosti do procesu 
regenerácie prostredia. Ako metóda ustavičné-
ho vývoja je schopná adaptácie na rôzne pod-
mienky, verejné priestory a mierku prostredia. 
Odkrýva nepredvídateľné potreby ľudí a definu-
je základné problémy a potenciály konkrétnych 
miest v meste.

Diskusia Urban talk predstavuje doplnkovú 
fázu plánovacej vychádzky Urban walk. Aktéri 
podujatia majú možnosť voľne pokračovať v ko-
lektívnej komunikácii formou diskusie, pre-
zentácie či výstavy. Podnety sú zaznamenávané 
a zosumarizované formou prehľadných tabu-
liek a grafov.

Hlavný cieľ metódy Urban walk – skúmať 
kontext človeka a miesta je podporovaný mo-
tívom pešieho pohybu v mestských priesto-
roch. Predmetom skúmania sa stávajú nábrež-
né zóny, promenády a námestia. Ich veľkosť, 
ráz a dostupnosť závisia od parametrov pešie-
ho pohybu a napojenia priestoru na existujúcu 
štruktúru mesta. Postup skúmania má tri fázy:
1. analytická (zber dát, návšteva územia, 

kontakt s komunitou, mapovanie 
priehľadov)

2. syntetická (určenie ťažiskových bodov, 
vyhodnotenie priehľadov, aktivít, skice)

3. participatívna (vychádzka s verejnosťou, 
zbieranie podnetov v teréne, vyhodnotenie) 
(→ 6)
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Teoretický prínos metódy spočíva v spojení 
postupov metódy Research by design s princíp-
mi participatívneho plánovania. Metóda sa za-
meriava na skúmanie mierky človeka, vnímanie 
urbanistickej štruktúry z ľudského horizontu 
(mierka S a mierka M). Analytická fáza metódy 
pomáha pri definovaní kľúčových mestských 
scén. Pri príprave infopanelov sa syntézou spá-
jajú informácie z histórie, súčasnosti, odkrýva-
jú sa možnosti premeny územia do budúcnosti. 
Forma skíc je ľahko čitateľná a prijateľná pre 
široké spektrum verejnosti. Metóda podporuje 
kvalitatívny výskum aktivít vo verejnom pries-
tore nábreží a iných verejných priestorov. Je 
adaptabilná rôznym mierkam a rázu prostre-
dia. Sleduje HSB kontext prostredia (história 
– súčasnosť – budúcnosť), stáva sa systematic-
kým nástrojom komunikácie pre strategický 
rozvoj mesta v dlhodobom horizonte. 

Možnosť aplikácie metódy Urban walk v rôz-
nych fázach regeneračného procesu: 

a) prípravná fáza regenerácie 
– hľadanie vízií, nezávislého pohľadu na 
územie

b) výkonná fáza regenerácie 
– komunikovanie víťazných prác urbanistic-
kých súťaží (potreba pripomienkovania štú-
dií a regulácie územia) 

c) realizačná fáza regenerácie 
– informácie o stave realizačných projektov 
(etapizácia)

1.	analytická	fáza
Analytická fáza vychádza z metodologickej 
schémy PlaceMaker.14 Kvalitatívne mapova-
nie miesta skúma vnútornú identitu a ráz 
prostredia, identifikuje jeho hlavné zna-
ky a ponúka možnosť identifikácie miesta 
s jeho užívateľmi. Komplexné mapy analýz 
sú dopĺňané prehľadným systémom gra-
fických znakov a symbolov. V analytickej 
fáze sa snažíme získať maximálne možné 

množstvo informácií o danej lokalite. Kla-
dieme dôraz na pochopenie tzv. HSB kon-
textu (história + súčasnosť + budúcnosť). 
Pracujeme s historickými prameňmi a fo-
tografiami, komunikujeme súvislosti s ex-
ternými odborníkmi a znalcami miestnych 
pomerov (v prípade Trenčína ide o histo-
rické fakty a fotografie od Ing. Richarda 
Ščepka). Rovnako cennými informáciami 
a dôkladnou znalosťou miestneho terénu 
disponujú aj zástupcovia miestnych ko-
munít (napr. vodáci v Karloveskej zátoke 
v Bratislave).

Pri mapovaní súčasného stavu sa za-
meriavame na skúmanie pohybu chodca 
– cyklistu – korčuliara v prostredí kon-
krétnej lokality. Pohyb je zaznamenávaný 
do pôdorysných máp, neskôr vyhodnocu-
jeme najvyťaženejšie trasy chodcov aj ča-
sové údaje ich pohybu a pobytu v priesto-
re. V miestach ich najväčšej koncentrácie 

Inundačná nábrežná Prechodná  Vnútromestská

Podiel zastavaných plôch 0 % 3 % 14 % 27 %

Podiel vodných plôch 96 % 0 %  0 %  0 %

Podiel vegetačných plôch 0 % 32 % 59 % 37 %

Podiel dopravných plôch 0 % 45 % 2 % 13 %

Podiel peších plôch 4 % 20 % 25 % 23 %

tabuľka 1  Výsledok mapovania sektora Vydrica

6  Tabuľka a graf sektorov Vydrica a Staré Mesto.  
zdroj: tomáš hanáček
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skúmame kontrolné body zastavenia uží-
vateľov priestoru (pozorovanie in situ 
a analýza videozáznamov). V kontrolných 
bodoch skúmame viaceré faktory urba-
nistickej štruktúry a scénografie miesta15 
(ráz zástavby, výška zástavby, koncepcia ve-
rejných priestorov, priehľady, vnútorný obraz 
mesta, panoráma mesta). Mapovanie úze-
mia prebieha priamo na mieste. Informá-
cie z terénneho výskumu sú neskreslené 
a podávajú vysoko aktuálny pohľad na rie-
šenú lokalitu. 

2.	syntetická	fáza
Mestský priestor je zaznamenávame, pod-
robne analyzujeme a následne pretvárať 
na základe princípov metódy Research 
by Design.16 Po analytickej fáze nasleduje 
fáza syntetická. Má za cieľ uchopiť všetky 
získané fakty a vytvoriť komunikačný ma-
teriál pre fázu participácie. Pre tieto účely 
používame formu infopanelov, ktoré su-
marizujú fakty o území v dvoch rovinách:
1. historická 

– prezentácia historických malieb, fotografií 
a máp 
– základné textové informácie o historických 
faktoch a súvislostiach

2. návrhová 
– voľba trasy a konkrétnych kontrolných 
bodov 
– komunikácia návrhu s komunitou 
– príprava skíc a grafická úprava 
infopanelov 
– skica ako účinný nástroj komunikácie – 
odkrýva skutočný ráz prostredia

prečo	skicoVať?
Infopanely ponúkajú urbanistické vízie v jed-
notlivých kontrolných bodoch prechádzky. Pre 
definovanie vízií sú použité skice, ktorých ob-
sah vychádza z predchádzajúcich dvoch fáz. 
Forma ľahkých skíc nezaťažuje pozorovateľa 
detailmi, umožňuje vlastnú imagináciu so sub-
jektívnym dopovedaním daného priestoru. Ski-
ca podporuje kreativitu a podnecuje diskusiu 
o skrytých potenciáloch miesta. (→ 7)

3.	participatíVna	fáza	
HSB kontext je overovaný aj v tretej partici-
patívnej fáze formou aktívnej prechádzky po 
priestore. Hlavným cieľom je oboznámiť účast-
níkov s daným prostredím, ponúknuť im re-
levantné informácie z analytickej fázy a pod-
nietiť ich k vyjadreniu vlastných pripomienok 
a námetov. Všetkým účastníkom je k dispozícii 
prehľadná mapa trasy plánovacej vychádzky. 
Zbieranie podnetov od verejnosti sa odohrá-
va jednoduchou formou písania pripomienok 
na papierové bloky. V priebehu vychádzky 
prebieha živá diskusia, získavajú sa nové po-
znatky doposiaľ skryté informácie od jednot-
livých účastníkov. Vnútornou komunikáciou 
a vzájomnou edukáciou všetkých strán sa zvy-
šuje miera kolektívneho povedomia o danom 
priestore. Všetky pripomienky a podnety na 
konci vychádzky zozbierané a vyhodnotené. 
Ich výstupy sú publikované na dostupných 
webových stránkach a v periodikách. Všestran-
né využitie získaných dát možno uplatniť pri 
koncipovaní zadaní urbanistických súťaží, pri 
priamej tvorbe verejných priestorov pre archi-
tektov a podobne. Získané dáta možno použiť 

ako podklad pre ďalšiu prácu architektov, ur-
banistov, sociológov, kulturológov a marke-
tingových inžinierov. Dôležitým znakom plá-
novacích vychádzok je fakt, že participatívne 
plánovanie prebieha v teréne – na konkrét-
nom mieste a v konkrétnom čase. Na rozdiel 
od iných participatívnych procedúr umožňu-
je priamu konfrontáciu historických súvis-
lostí, súčasného stavu a možných zmien do 
budúcnosti. 

Dôležitým aspektom metódy je interdiscip-
linárna (kolektívna) alebo multidisciplinárna 
aplikovateľnosť (urban walk so zástupcami ko-
munít, s deťmi, s odborníkmi rôzneho zame-
rania). Možnosť komparácie jednotlivých vý-
stupov zo skúmaných záznamov predstavuje 
ucelený obraz o vnímaní mestského prostredia 
jednotlivými užívateľmi. 

SKÚMANé LOKALITy
Metóda Urban walk bola primárne aplikovaná 
na nábrežie rieky Váh v Trenčíne. Jej sekun-
dárne využitie sme overovali na Kamennom 
námestí v Bratislave v rámci podujatia Deň 
pre námestie 17 a v bratislavskej Karloveskej 
zátoke v rámci podujatia Dni architektúry a di-
zajnu18. Aplikáciou metódy pre typologicky 
rozdielne verejné priestory sa overila jej varia-
bilnosť a schopnosť adaptácie na rôzne pod-
mienky a situácie. Spoločným menovateľom 
skúmaných lokalít bol peší pohyb po priestore. 
Z neho vyplývajúce postupné zažívanie mest-
ských priestorov zmapovalo aktuálny pohľad 
verejnosti na tri rozdielne verejné priestory. 

Paradoxom je fakt, že témy pripomienok 
a námetov sa vo všetkých troch prípadoch 

7  Podnety verejnosti v bode 01 urban walk, Karloveská 
zátoka, Bratislava. zdroj: Braňo Bibel

8  Skica – bod 01, urban walk, Karloveská zátoka, 
Bratislava. zdroj: tomáš hanáček
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9  Prehľad skúmaných lokalít metódou urban walk. 
zdroj: tomáš hanáček

10  Karloveská zátoka v kontexte nábrežia Dunaja 
v Bratislave. zdroj: tomáš hanáček
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cyklicky opakujú. Ich spoločné vyhodnotenie 
ponúkame v prehľade Grafy priorít. (→ 9)

1.4.2	 Výsledky	mapoVania
karloVeská	zátoka	–	BratislaVa
V poradí tretia multidisciplinárna vychádzka 
Urban walk sa konala 1. júna 2013 na nábreží 
Karloveskej zátoky v Bratislave. Jedinečnosť 
danej lokality sme v analytickej fáze posudzo-
vali v dvoch mierkach. Prvou je geografická, 
funkčná, ale aj spoločenská poloha Karloveskej 
zátoky v rámci širšieho kontextu nábrežných 
zón Dunaja v Bratislave. 

V tomto smere v súčasnosti chýba hĺbková 
analýza a dôkladné mapovanie rázu jednot-
livých nábrežných zón pozdĺž toku Dunaja. 
Koncepcia verejných priestorov by mala spus-
tiť systematické skúmanie potenciálov, kva-
lít a problémov jednotlivých lokalít, čo môže 
napomôcť v koordinácii krokov pri koncipo-
vaní a posudzovaní dokumentácií pre jednot-
livé územnoplánovacie procesy (podobne ako 
v prípade ÚPZ Karloveská zátoka). V tomto 

zložitom územnoplánovacom procese však 
treba počítať aj s každodennými potrebami 
obyvateľov, návštevníkov lokality či miestnych 
komunít. 

Syntetická a participatívna fáza mala za cieľ 
mapovať druhú – podrobnú mierku územia. 
Koncepciu plánovacích vychádzok pre Karlo-
veskú zátoku sme pripravovali v spolupráci so 
zástupcami miestnej komunity vodákov – Ju-
rajom Kadnárom a Zojou Droppovou. Ich po-
znatky lokality v rámci každodenného pobytu 
na Dunaji sa stali cennými vstupnými údajmi 
analytickej fázy. (→ 10)

Na plánovacej vychádzke pozdĺž celej Karlo-
veskej zátoky účastníci získali informácie z his-
tórie územia prostredníctvom historických fo-
tografií a máp (pozícia vily grófa Lanfranconiho, 
odkrytie dosiaľ strateného vodného toku Vydrice či 
historické kúpanie obyvateľov Bratislavy na plá-
ži v blízkosti Riviéry). Informácie o ekologickej 
stabilite prostredia a premenlivosti toku Duna-
ja boli dopĺňané o poznatky vodákov z danej 
lokality. 

Jedným z kvantitatívnych výstupov pláno-
vacích vychádzok je spracovanie najčastejšie 
diskutovaných tém a problémov. Grafy priorít 
naznačujú v nasledujúcich schémach aktuál-
nosť riešenia konkrétnych tém a problémov. 
(→ 11, 12) 

záVEr
Rieka ponúka jedinečný prírodný a sociálny 
potenciál so špecifickým ponímaním miesta 
a času. Vertikálna a horizontálna premenlivosť 
toku prináša neustále zmeny vo forme kolísa-
nia vodnej hladiny, jej kulminácie pri povo-
dňových stavoch a meandrujúcej pozície vod-
ného toku. Napriek neustálym zmenám rieka 
disponuje jedinečnou schopnosťou vnútornej 
obnovy vlastného prostredia, ktorú môžeme 
v obmedzenej miere pozorovať aj v mestskom 
prostredí. 

Podobne ako rieka obnovuje svoje prostre-
die pozdĺž svojho toku, človek má možnosť re-
generovať mestské prostredie nábreží v prieč-
nom smere. Kompletizácia mestských štruktúr 

11   Grafy priorít, lokalita Karloveská zátoka – nábrežie 
Dunaja a nábrežie rieky Váh v Trenčíne.  
zdroj: tomáš hanáček

ALFA01_2015-03.indd   54 27/04/15   21:48



BrAtISLAVA – VErEJnÉ PrIEStorY rIEkY

ALFA 1 / 2015 55

nábreží vedie k zániku bariéry medzi spoloč-
nosťou a prírodným prostredím riek. Vytvárajú 
sa nové možnosti na vznik kultúrneho prostre-
dia s trvalo udržateľným strategickým rozvo-
jom. Vyriešenie problému vzájomnej dostup-
nosti rieky a mesta sa stáva kľúčovou úlohou 
pre všetkých architektov aj urbanistov. Peší 
pohyb je aj na základe nášho výskumu jedným 
z najefektívnejších riešení tohto problému. 
Pri navrhovaní nových mestských štruktúr, 
dimenzovaní hmôt a verejných priestorov by 
architekti aj urbanisti mali myslieť na premen-
livosť rieky a jej špecifiká. Mieru a spôsob ur-
banizácie nábreží treba posudzovať v kontexte 
obidvoch brehov riek, pričom netreba zabúdať 
na fakt, že plocha rieky tvorí integrálnu súčasť 
mestskej štruktúry. 
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