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Potenciály polyfunkčného rozvoja sídlisk
Ilustrované na príklade sídlisk Dúbravka v Bratislave a Prosek v Prahe 

Oľga Melcerová Negatívny vedľajší vplyv rozvoja priemyslu a nárastu 
dopravy si v priebehu prvej polovice 20. storočia vy-
nútil postupné odčlenenie výroby od bývania. Počia-
točná opodstatnenosť funkčnej segregácie v  snahe 
vytvoriť kvalitné obytné prostredie prerástla v povoj-
novom období do monofunkčnej hromadnej bytovej 
výstavby na okraji pôvodnej štruktúry miest, ktorá 
mala vyriešiť akútny nedostatok bytov. Kým v  kra-
jinách západnej Európy sa od výstavby tohto typu 
obytných súborov postupne upustilo, v bývalom Čes-
koslovensku výstavba sídlisk pokračovala až do polo-
vice deväťdesiatych rokov, takže byty v nich predsta-
vujú podstatnú časť existujúceho bytového fondu. 

Monofunkčnosť sídlisk spolu s  radikálnym náras-
tom automobilovej dopravy spôsobujú v rámci fun-
govania súčasných miest nemalé problémy. Hoci 
sídliská sú už vyše dvadsať rokov predmetom od-
borných diskusií a štúdií, kvalita ich obytného pro-
stredia sa dodnes nijako výrazne nezmenila. Zásad-
ná otázka, čo a ako treba urobiť, aby sa „nocľahárne“ 
zmenili na kvalitné mestské prostredie, zostáva stále 
nezodpovedaná.

Príspevok sa zaoberá možnosťami polyfunkčného 
rozvoja sídlisk. Skúma, či a ako by mohlo dôsledné 
a  systematické uplatňovanie polyfunkčnosti pris-
pieť k zlepšeniu súčasného stavu a vyriešiť problémy 
spôsobované monofunkčnosťou. Na príklade sídlisk 
Dúbravka v Bratislave a Prosek v Prahe sú ilustrova-
né potenciály a riziká presadzovania polyfunkčnosti 
vrátane analýzy aktuálne platného legislatívneho 
rámca z hľadiska podporovania, respektíve limitova-
nia tohto procesu.

1. Pôvodné príčiny funkčnej segregácie 
Vedecko-technické objavy, ktoré urýchlili rozvoj 

priemyslu a dopravy v priebehu 18. a 19. stor. s vý-
razným dopadom na zlepšenie štandardu a  kvality 
života, paradoxne znamenali „začiatok konca“ tradič-
nej polyfunkčnej mestskej štruktúry. Kým v  pôvod-
ných mestách založených v stredoveku predstavoval 
dom prirodzené prepojenie bývania, práce a obcho-
du, zmena charakteru a rozsahu výroby si postupne 

vynútila vznik samostatných výrobných objektov. 
Spriemyselnenie výroby a  súvisiaci rozvoj nových 
druhov dopravy priniesli do miest množstvo nových 
problémov (napr. prašnosť, hlučnosť, exhaláty, kolí-
zie), ktoré v tom čase ešte nebolo možné technicky 
vyriešiť. Súčasne s  rozvojom priemyslu prebiehala 
intenzívna migrácia obyvateľov z  vidieka za prácou 
do miest, ktorá viedla k  vzniku robotníckych koló-
nií s vysokou hustotou zástavby (niekde až 1 000 – 
1 500 obyvateľov/ha)3 a nevyhovujúcimi hygienický-
mi a životnými podmienkami. Názory ako „nič sa pre 
kapitalistu nevypláca lepšie ako zdravé bývanie ro-
botníkov“4 boli len svetlou výnimkou. 

Vzniknuté problémy vo fungovaní mestskej štruk-
túry, ktoré bolo treba naliehavo riešiť, podnietili 
úvahy vtedajších architektov a urbanistov o možnos-
tiach „ozdravenia“ miest. V  navrhovaných koncep-
toch sa čoraz častejšie začal objavovať princíp od-
deľovania jednotlivých funkcií, ako v logické a v tom 
čase v  podstate jediné možné riešenie v  snahe eli-
minovať negatívne dopady výroby na bývanie. Tvor-
bu obytných štruktúr v 20. storočí výrazným spôso-
bom ovplyvnilo niekoľko koncepcií, ktoré sa objavili 
v medzivojnovom období.5 Hnutie záhradných miest, 
ovplyvnené spisom E. Howarda „Záhradné mestá bu-
dúcnosti“ vydaným v roku 1902, ako prvé prichádza 
s myšlienkou „zdravého“ bývania v zeleni. Základom 
koncepcie bolo decentralizovanie výroby, na kto-
rú budú viazané nové satelitné „záhradné“ mestá 
s  rozptýlenou zástavbou rodinných domov. Princíp 
segregovania funkcií podrobnejšie rozpracoval N. A. 
Miljutin vo svojej koncepcii pásmového mesta pub-
likovanej v práci Socgorod v roku 1930. Tu boli jed-
notlivým funkciám, ako sú výroba, doprava, energe-
tika, správa, bývanie, výchova a  školstvo priradené 
v mestskej štruktúre špecifi cké pásma. Obidve kon-
cepcie určitým spôsobom ovplyvnili Le Corbusierove 
úvahy o modernom urbanizme a premietli sa do jeho 
urbanistických koncepcií, ktoré nazýval „vertikálne 
záhradné mestá“.6 Už „Mesto pre 3 milióny obyva-
teľov“ z  roku 1922 bolo navrhnuté ako mrakodra-
pové mesto v  zeleni. V  roku 1925 nasledoval „Plan 
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Voisin“ pre Paríž, predpokladajúci nahradenie pod-
statnej časti historického jadra pravidelnou sieťou 
vežových domov v parkovo upravenej zeleni, a v roku 
1934 „Žiariace mesto“ (pôvodne návrh radikálnej 
prestavby Moskvy), kde aplikoval Miljutinov pásmo-
vý systém. Jadrom návrhu bolo zónovanie – striktné 
rozdelenie mesta do segregovaných komerčných, ob-
chodných, voľnočasových a  rezidenčných zón. Radi-
kálny, striktný, takmer až totalitný poriadok, symet-
ria a  štandardizácia ako Le Corbusierom navrhnuté 
princípy mali široký dosah na moderný urbanizmus 
a viedli k rozvoju nových obytných štruktúr vysokej 
hustoty.7

„Funkčné mesto“ sa stalo aj hlavnou témou 4. kon-
gresu CIAM v roku 1933, ktorého závery boli neskôr 
publikované ako známa „Aténska charta“. Účastníci 
na základe analýzy 33 vybraných miest defi novali zá-
sady pre tvorbu základných funkčných zložiek mesta 
– bývania, práce, rekreácie a dopravy ako prepájajú-
ceho prvku. Pre bývanie bolo okrem iného odporú-
čané situovanie obytných štvrtí na základe hygienic-
kých hľadísk a využívanie moderných technológií pri 
výstavbe vysokých objektov s  dostatočným odstu-
pom uvoľňujúc priestor na rozsiahle zelené plochy. 
„Na základe nových medicínskych poznatkov týka-
júcich sa vplyvu prostredia na zdravie populácie za-
tracovali tradičnú urbánnu formu a derivovali novú 
formu. Tradičné ulice, námestia a mestské bloky boli 
zavrhnuté v  prospech racionálnych, ortogonálnych 
doskových a  bodových blokov posadených v  parku 
alebo v inom otvorenom priestranstve. Formu, v kto-
rej priestor prestáva byť uzatvorený budovami, ply-
nie voľne okolo nich, aby bola umožnená cirkulácia 
vzduchu, prístup svetla a prístup k otvoreným prie-
stranstvám.“8 Hoci funkcionalistické princípy prak-
ticky nezohľadňovali psychologické a  sociálne as-
pekty urbánnej štruktúry, jednako sa začali postupne 
rozširovať a  presadzovať. Praktické využitie moder-
ných urbanistických zásad Charty v  praxi urýchlila 
druhá svetová vojna s  následnou potrebou obnovy 
miest a výstavby nových bytov. V  rámci celej Euró-
py sa postupne rozšírila hromadná bytová výstavba 

realizovaná systémom panelovej prefabrikácie, kto-
rá bola rýchlym,  relatívne lacným a  podľa niekto-
rých odborníkom súčasne jediným možným riešením 
vzniknutej situácie s  akútnym nedostatkom bytov. 
Súčasne sa začal, tak trochu z nepochopenia pôvod-
ných zámerov a celkových súvislostí, dôsledne uplat-
ňovať princíp funkčnej segregácie. Ako poznamenáva 
Hrůza: „Uplatňovanie Aténskej charty a  jej neskor-
šia kritika vychádza zo zjednodušeného chápania 
separácie štyroch základných funkčných elementov 
– dopravy, práce, bývania a  rekreácie. V  skutočnos-
ti takúto jednostrannú zásadu v  Charte nenájdeme 
a, naopak, už v holandskom komentári z  roku 1935 
je zdôrazňovaná nevyhnutnosť riešenia vzájomné-
ho vzťahu funkcií a  vytvárania organického celku 
mesta.“9

Princípy zakotvené v Charte zásadným spôsobom 
zmenili tradičnú formu usporiadania urbánnej štruk-
túry a  verejných priestorov, čo výrazne ovplyvnilo 
ďalší rozvoj miest. Ako konštatuje francúzsky teore-
tik Michel Radon vo svojom spise o  „veľkých omy-
loch“ súdobého plánovania „... od roku 1949 sa teórie 
CIAM začali uplatňovať pri stavbe nových miest a pri 
prestavbe miest starých. A náhle sa zistilo, že moder-
ný urbanizmus, ktorý chcel mesto zachrániť, ho ne-
odčiniteľne ničil.“10

2. Sídlisková výstavba v bývalom 
Československu

2.1 Historický kontext vzniku sídlisk
Hromadná bytová výstavba v bývalom Českosloven-
sku, rovnako ako v ostatných európskych krajinách, 
primárne riešila nedostatok bytov v povojnovom ob-
dobí.11 Bytová kríza v ČSR sa po roku 1948 ešte zhor-
šila intenzívnou industrializáciou a súvisiacou mig-
ráciou obyvateľov z vidieka do miest. Pomery a ďalší 
vývoj v socialistickej krajine boli v porovnaní so štát-
mi západného bloku v niekoľkých aspektoch odlišné:
• homogénny ráz bytovej zástavby vyhovoval so-

cialistickej doktríne o sociálnej rovnosti občanov 
– na sídliská sa sťahovali obyvatelia s rôznym 

Perspektíva dúbravského centra z návrhu architektov 
F. Končeka, I. Skočeka a Ľ. Titla. 
Zdroj: Andrášiová, Katarína – Bartošová, Nina: Konček, 
Skoček, Titl. Katalóg výstavy. Bratislava, STU 2013, s. 9
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vzdelaním a spoločenským postavením, preto sa, 
na rozdiel od krajín západnej Európy, vyznačujú 
sociálnou rôznorodosťou,

• pre väčšinu mladých ľudí predstavoval byt v pa-
neláku jedinú možnosť riešenia bytovej otázky, 
čo spôsobilo relatívne homogénnu demografi ckú 
skladbu obyvateľov,

• neexistovalo súkromné vlastníctvo nehnuteľ-
ností ani pozemkov, čo zjednodušovalo asaná-
cie a umožňovalo rozsiahlu výstavbu na voľných 
plochách,

• snaha o stieranie rozdielov medzi dedinou a mes-
tom zapríčinila výstavbu sídlisk aj na vidieku,

• systém, v ktorom „stavebníkom, staviteľom aj ar-
chitektom bol štát, respektíve jeho štátne organi-
zácie“12, prinášal rad negatívnych dôsledkov.

2.2 Koncepcia komplexnej bytovej 
výstavby – idea verzus realita
Pre nové obytné súbory sa v Československu ustálilo 
pomenovanie „sídliská“ a pre panelové bytové domy 
„paneláky“. Autori Atlasu sídlisk defi nujú sídlisko 
ako „funkčne a  územne nezávislý obytný celok, po-
stavený v rovnakom čase, najčastejšie na voľnej plo-
che na okraji vnútorného mesta. Svojím vyčlenením 
z  historickej štruktúry mesta, striktnou funkčnou 
segregáciou a  urbanistickou štruktúrou solitérov je 
sídlisko charakteristickým produktom uplatňovania 
princípov deklarovaných v Aténskej charte.“13 Dôle-
žitou charakteristikou sídlisk je ich vznik ako jedné-
ho celku, ako výsledok jedného projektu od jedné-
ho kolektívu tvorcov a realizácia viac-menej v rámci 
jednej etapy, čím sa odlišujú od tradičnej mestskej 
štruktúry, vznikajúcej postupne rastlým spôsobom 
po stáročia. Počet bytov na sídlisku sa pohyboval od 
niekoľko sto až po niekoľko tisíc. Hromadná bytová 
výstavba spôsobila zásadný nárast počtu mestského 
obyvateľstva (v prípade niektorých menších miest sa 
počet zvýšil o 300 až 500 %14), nehovoriac o tom, že 
niektoré sídliská dosahovali veľkosť menších okres-
ných miest.

Nezávislosť sídlisk od jadrového mesta a  ich pre-
vádzkovú sebestačnosť vyjadroval pojem „komplex-
ná bytová výstavba“. Komplexnosť mali zabezpečiť 

zariadenia základnej a vyššej občianskej vybavenos-
ti (t. j. dennej a  občasnej, respektíve príležitostnej 
potreby) ako obchod, služby, školské a zdravotnícke 
zariadenia, kultúrne strediská, administratíva a tiež 
rekreačná zeleň, ihriská a  športoviská.15 Bohužiaľ, 
dobre zamýšľané idey mali niekoľko slabín. Predo-
všetkým, nezávislosť a samostatnosť v prípade mo-
nofunkčných obytných zón bez adekvátneho počtu 
pracovných príležitostí bola len utópiou. Funkčná 
segregácia zapríčinila nárast dopravných nárokov, 
čo bolo spôsobené nevyhnutnosťou každodenného 
dochádzania do práce a do škôl. Navyše, z celkových 
plánov sa napokon realizovali len torzá – okrem by-
tových domov sa vybudovala, vo väčšine prípadov so 
značným oneskorením, len základná občianska vyba-
venosť. Neskôr v sedemdesiatych rokoch populačný 
boom spôsobil, že mnohé plochy, pôvodne plánova-
né na vybavenosť, boli napokon využité na ďalšiu by-
tovú výstavbu. To sa, samozrejme, prejavilo na ne-
spokojnosti obyvateľov. Podľa výskumu zo začiatku 
osemdesiatych rokov obyvatelia hodnotili štandard 
vybavenosti sídlisk takto:16

1. relatívne najlepšia úroveň štandardu: školstvo 
a výchova (85 %), zdravotníctvo (84 %),

2. stredná úroveň štandardu: maloobchod – potra-
viny (70 %), kultúra a osveta (66 %), maloobchod 
– priemyselný tovar (57 %),

3. veľmi nízka úroveň štandardu: verejné stravova-
nie (47 %), výrobné a opravárenské služby (35 %), 
nevýrobné služby (33 %), 

4. úplne nedostatočná úroveň štandardu: telový-
chova (14 %).

Hodnotenie poukázalo na fakt, že druhovosť zaria-
dení občianskej vybavenosti bola pomerne nedosta-
točná, čo, samozrejme, ovplyvnilo kvalitu života na 
sídliskách predovšetkým z hľadiska dostupnosti ob-
chodov, služieb a voľnočasových aktivít.

Počas rokov sídliskovej výstavby sa menila aj pries-
torová forma vybavenosti. Tradičná forma mest-
skej obchodnej ulice alebo námestia používaná ešte 
v rámci 1. generácie sídlisk17 bola neskôr nahradená 
novou formou tzv. nákupných stredísk. Integrácia ob-
chodov a služieb do pavilónových komplexov mala – 
v porovnaní s tradičnou obchodnou ulicou – niekoľko 

výhod súvisiacich prevažne s hygienickými štandard-
mi (eliminovanie hluku, zápachu a pod.). Na druhej 
strane obchodná ulica integrovala okrem obchodov 
aj zariadenia neobchodného rázu, ako napríklad ad-
ministratívu alebo bývanie, čím sa do vzájomného 
kontaktu dostávali ľudia s rôznymi záujmami, nielen 
„masa jednotlivcov zegalizovaných do jedinej mo-
mentálnej roly s jediným cieľom – nakúpiť“18.

Rozhodujúci vplyv na veľkosť a  ráz sídliska mali 
tzv. „technicko-hospodárske ukazovatele“ (ďalej 
THU), ktoré defi novali veľkosť bytov, výšku zástavby, 
druh, množstvo a  plochy občianskej vybavenosti.19 

Architekt Iľja Skoček st. spomína: „ (...) nebolo však 
možné, aby sme do prízemia dali obchody (...) vtedy 
nebolo možné mať štyri reštaurácie alebo potraviny 
na 1 000 m dĺžky. Bolo presne určené, čo má mať ta-
kéto sídlisko so 45 000 obyvateľmi.“20 Keďže THU 
nezohľadňovali homogénnu demografi ckú štruktúru, 
počas prvých desaťročí vznikali nerovnomerné náro-
ky na využitie niektorých druhov vybavenosti (napr. 
na začiatku boli MŠ a ZŠ preplnené a niekoľko rokov 
nato nevyužité). 

Okrem THU urbánnu formu sídlisk ovplyvnil aj 
systém prefabrikovanej panelovej zástavby, ktorý vy-
ústil do monotónneho a univerzálneho vzhľadu bez 
ohľadu na miestne prírodné a urbanistické podmien-
ky. Predstavitelia režimu presadzovali priemysel-
nú stavebnú výrobu a  odstraňovanie zo stavby tzv. 
mokrého procesu. Dôsledkom bola pásová výstavba 
– montáž prefabrikovaných ŽB panelov realizovaná 
pozdĺž žeriavovej dráhy, čomu sa prispôsoboval aj 
výber miesta na výstavbu – ideálne boli územia bez 
väčších prekážok a voľné plochy na okraji mesta.21 To 
spôsobilo, že urbánna štruktúra sídlisk dostala pre-
zývku „žeriavový urbanizmus“.

2.3 Kritika sídlisk
Už v  šesťdesiatych rokoch sa čoraz väčšmi ozýva 
kritika sídliskovej výstavby a  v  zahraničí sa od nej 
v  priebehu sedemdesiatych rokov postupne upúš-
ťa. Situácia v socialistickom Československu bola za 
krajinami západnej Európy niekoľko rokov „pozadu“. 
Ilustráciou časového posunu implementácie funkci-
onalistických zásad je stavba sídliska Petržalka pre 

Pôvodný projekt sídliska Dúbravka od architektov 
F. Končeka, I. Skočeka a Ľ. Titla. Zdroj: Andrášiová, 
Katarína – Bartošová, Nina: Konček, Skoček, Titl. 
Katalóg výstavy. Bratislava, STU 2013, s. 28
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150 000 obyvateľov so začiatkom v roku 1973. „Po-
dobný projekt podstatne menšej mierky Pruitt-Igoe, 
postavený v  roku 1955, a  to podľa rovnakých prin-
cípov, bol v  tom čase už otázkou minulosti. K  jeho 
demolácii došlo v  júli 1972, keďže bol vyhlásený za 
neobývateľný.“22 Aj napriek oneskorenému vývoju 
prvé kritické názory na sídliskovú výstavbu v Česko-
slovensku sa objavujú už po prvej vlne stavby sídlisk 
v päťdesiatych rokoch a silnejú s rozmachom sídlis-
kovej výstavby. Kritika sa ozýva z radov odborníkov, 
ale aj samotných obyvateľov:

 – „Tienistou stránkou našej výstavby a vzhľadu 
sídlisk ostáva aj naďalej zanedbávanie terénnych 
úprav a výsadba zelene, najmä detských ihrísk. 
Nevyriešeným problémom je tiež čistenie našich 
sídlisk, odvoz smetí, sušenie bielizne, parkovanie 
a garážovanie áut a vôbec úprava vnútroblokových 
verejných priestranstiev (...).“23

 – „Každý pochopí, že ani osemdesiattisícové sídlisko 
typu Južného Mesta funkciu mesta vo všeobecne 
chápanom zmysle slova vykonávať nemôže. Na 
každom sídlisku chýba to, čo túto funkciu histo-
ricky plní – teda systém ulíc s obchodmi, kiná, 
divadlá, reštaurácie a kaviarne s prístupom z ulice 
typu korza, vrátane architektonických dominánt. 
Ťažko pochopiť, prečo by sídlisko niektoré základ-
né funkcie nemalo plniť po dobu 7 – 8 rokov, čo 
je obývaný I. a II. súbor. (...) Je nepochopiteľné, že 
mesto krajskej veľkosti nemá a dlho asi ani mať 
nebude nemocnicu. (...) Zaostáva výstavba predš-
kolských zariadení – jaslí a materských škôl, situ-
ácia bola riešená zvýšením počtu detí v triedach 
na 35. Kritickou sa stáva situácia v základnom 
školstve. Nemenej závažné je aj to, že v celom 
komplexe osemdesiattisícového sídliska nie je je-
diná škola druhého cyklu.“24

 – „Jedným z najvážnejších problémov Južného Mes-
ta je totálny nedostatok pracovných príležitostí. 
Okrem niekoľkých miest predavačiek, učiteliek 
materských a základných škôl, niekoľko málo le-
károv a zdravotných sestier tu neexistuje možnosť 
pracovného uplatnenia. Znamená to, že väčšina 
obyvateľov musí za prácou, a nielen za prácou, 
dochádzať do centra alebo iných oblastí hlavného 

mesta. (...) Mesto tvoria ulice a život v hlavných 
uliciach vytvárajú obchody s výkladmi. Južné-
mu Mestu chýba oboje. (...) Sídlisko neumožňuje 
účelné využitie voľného času mládeže, jej aktívne 
športovanie.“25

Pôvodným zámerom bolo vytvoriť polyfunkčné 
obytné prostredie optimálnych funkčných a ekono-
mických parametrov, čo sa však reálne veľmi neda-
rilo. Z hľadiska funkčnej skladby bolo najviac kriti-
zované zaostávanie výstavby vybavenosti sídliska, 
nedostatok pracovných príležitostí a s tým súvisiaca 
zvýšená mobilita a  nedokončené úpravy exteriéro-
vých plôch (ihriská, športoviská a i.), ktoré limitova-
li možnosti trávenia voľného času.26 Práve mono-
funkčnosť sa stala dôvodom vnímania sídlisk ako 
„nocľahární“. Ekonomická kríza v sedemdesiatych ro-
koch sa prejavila aj redukciou nákladov na sídliskovú 
výstavbu a  spôsobila, že mnohé plánované objekty 
a úpravy sa buď nerealizovali vôbec, alebo len vo veľ-
mi obmedzenom rozsahu. V  tomto duchu výstavba 
pokračovala až do konca osemdesiatych rokov.

Výsledkom je zarážajúca štatistika. V  rámci síd-
liskovej výstavby sa postavilo zhruba 1,2 mil. bytov, 
v ktorých býva viac ako polovica obyvateľov Sloven-
ska. Najviac sídlisk (21) vzniklo v  Bratislave, ktoré 
doteraz obýva až 70 % obyvateľov mesta.27 Najväč-
ším slovenským sídliskom je bratislavská Petržal-
ka, navrhovaná pre 150 000 obyvateľov, ktorá by 
sa v  prípade odčlenenia od Bratislavy stala tretím 
najväčším mestom na Slovensku. Podobná situácia 
je v Českej republike. Tu bolo celkovo postavených 
zhruba 62 000 panelových domov, v ktorých sa na-
chádza 1,1 mil. bytov a býva v nich vyše 3 mil. obyva-
teľov (približne 30 %). Podiel obyvateľov bývajúcich 
na sídliskách vo väčších mestách sa pohybuje od 40 
až do 70 %.28 Rozsahom a rázom podobné Petržalke 
je v  Českej republike pražské sídlisko Južné Mesto. 
Ako Cyril Říha poznamenáva: „Tvrdenie, že samot-
ný kvantitatívny údaj počtu novopostavených bytov 
predstavuje istú kvalitu, môže znieť podivne. Ak však 
vezmeme do úvahy bytovú núdzu panujúcu u  nás 
ešte v šesťdesiatych rokoch, získa toto tvrdenie svoj 
zmysel.“29 

Finálny projekt sídliska Dúbravka, dokončený pod vedením 
arch. I. Ehrenbergera. Zdroj: Projekt 4 – 5,1987, s. 16

Realizovaný stav – „schwarzplan“ urbanistickej 
štruktúry sídliska. Zdroj: Oľga Melcerová
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3. Zmeny vo funkčnej skladbe 
sídlisk po roku 1989
Hromadná bytová výstavba sa po roku 1989 takmer 
okamžite zastavila, postupne sa dokončovali už len 
rozostavané sídliská. Naplno však prepukla ich maso-
vá kritika. „V polovici deväťdesiatych rokov sa pocity 
frustrácie z neschopnosti uchopiť komplexnú prob-
lematiku panelových sídlisk v kombinácii s naivnou 
túžbou po radikálnom riešení dokonca premietli do 
výziev na ich búranie.“30 V  deväťdesiatych rokoch 
sa objavujú snahy o riešenie negatívnych javov síd-
liskovej výstavby prostredníctvom ich humanizácie, 
pričom sa ojedinele ozývajú hlasy pôvodných auto-
rov, aby ich nerealizované koncepty boli dostavané 
do pôvodne plánovanej podoby. Humanizácia bola 
zameraná predovšetkým na zlepšenie estetických at-
ribútov prostredia sídlisk, napríklad úpravu fasád, 
doplnenie šikmých striech, revitalizáciu parteru ako 
najexponovanejšej časti pešej úrovne. „Ignorovanie 
skutočnosti, že ide o zložitý interdisciplinárny prob-
lém, viedlo k neúspechu týchto ‚humanizačných‘ zá-
merov a  zapríčinilo stagnáciu a  neskoršiu živelnosť 
premeny sídlisk.“31 Ďalší vývoj sídlisk ovplyvnilo nie-
koľko faktorov:

 – návrat súkromného vlastníctva (odkupovanie 
bytov a pozemkov, privatizácia zariadení vybave-
nosti), čo umožňuje majiteľom rozhodovať o ich 
úpravách,

 – vývoj situácie na trhu s bytmi (najskôr nedostatok 
nových bytov, neskôr vysoké ceny bytov v novo-
stavbách a ich otázna kvalita) spôsobil, že panelá-
kový byt predstavuje relatívne kvalitné bývanie za 
primeranú cenu – táto skutočnosť, v kombinácii 
s heterogénnou sociálnou skladbou zamedzuje 
vyľudňovaniu sídlisk a ich degradácii,

 – nárast motorizácie a s ním súvisiacej mobility 
(predovšetkým automobilovej dopravy a nárokov 
na počet parkovacích miest),

 – postupná heterogenizácia demografi ckej skladby,
 – stav určitej „vyzretosti“ sídliskovej štruktúry 
(ukončená výstavba, realizované úpravy verejných 
priestorov, vzrastlá zeleň atď.).
Po neúspešných snahách o humanizáciu sídlisk na-

stúpila vlna funkčnej transformácie (v prípade neren-
tabilnej, respektíve nevyužívanej vybavenosti) a do-
stavieb, predovšetkým na plochách nerealizovaných 
objektov, ktoré predstavujú disponibilný priestor na 
zahusťovanie. Zmeny funkčného využitia aj nová vý-
stavba sa realizujú na základe komerčných princípov, 
čo nepriamo ovplyvňuje aj kvalitu bývania. „Do síd-
lisk vstúpila živelnosť a s ňou spojená chamtivosť.“32 
Zanikajú mnohé výrobné areály vo väzbe sídliská, 
zhoršuje sa dostupnosť vybavenosti dennej potreby 
(napr. zánikom obchodov alebo vznikom súkromných 
školských zariadení), namiesto nedobudovanej vy-
bavenosti sa stavajú ďalšie bytové domy a nákupné 

Pohľad na nedobudované centrum Dúbravky – vľavo predajňa Billa a novostavba 
bytového domu Rustica, v pozadí Dom kultúry. Foto: Oľga Melcerová, 2013

Pohľad na pás vybavenosti pozdĺž hlavného dopravného ťahu – stav po dokončení výstavby sídliska 

 Zdroj: Projekt 4 – 5, 1987, s. 15

Pohľad na pás vybavenosti pozdĺž hlavného dopravného ťahu – súčasný stav. Foto: Oľga Melcerová, 2013
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centrá, v mnohých prípadoch na iných miestach, ako 
sa s takýmito investíciami počítalo. 

Napriek už vyše dvadsiatim rokom odborných dis-
kusií a rôznych praktických zásahov do štruktúry síd-
lisk, zásadné problémy, ako nekomplexnosť vybave-
nosti, nedostatok pracovných príležitostí a  zvýšené 
nároky na dopravu, stále pretrvávajú. Okrem toho „... 
je to výrazná zmena pohľadu na to, čo je dobrá štruk-
túra. Medzi mestskou štruktúrou, ktorá tu zostala 
a ktorá bola považovaná za dobrú urbanistickú či sta-
vebnú štruktúru do roku 1989, a naozaj fungujúcou 
štruktúrou pre súčasný život je priepastný rozdiel“.33

4. Potenciály polyfunkčného rozvoja

4.1 Pozitíva polyfunkčného prostredia
Podľa pôvodných zámerov komplexnej bytovej vý-
stavby mali sídliská fungovať ako sebestačné územné 
jednotky s kompletnou škálou vybavenosti viazanej 
na funkciu bývania. Tento, v  podstate polyfunkčný 
princíp, sa nikdy nepodarilo dôsledne zrealizovať. 
Monofunkčnosť a s ňou súvisiace zvýšené dopravné 
nároky sú súčasným sídliskám najčastejšie vyčítané 
a vo fungovaní mestskej štruktúry zároveň spôsobu-
jú najväčšie komplikácie. V tejto súvislosti sa vynára 
otázka, či je možné zmierniť negatívny dosah mono-
funkčnosti systematickou podporou polyfunkčného 
rozvoja, a tak zlepšiť kvalitu obytného prostredia. 

Polyfunkčnosť vo všeobecnosti predstavuje pries-
torovú symbiózu odlišných funkčných segmentov, 
ktoré sú bezkolíznym spôsobom integrované v rám-
ci celku rôznej mierky. Každú polyfunkčnú štruktúru 
charakterizujú tri základné aspekty – funkčná sklad-
ba vyjadrujúca druhovú rozmanitosť, pomer zastú-
penia funkcií vyjadrujúci ich percentuálny podiel 
a  spôsob premiešania vyjadrujúci priestorovú blíz-
kosť integrovaných funkčných zložiek. 

Funkčná skladba je považovaná za základnú cha-
rakteristiku polyfunkčnej štruktúry. Vyjadruje dru-
hovú rozmanitosť funkčných segmentov, ktoré sú 
v  rámci polyfunkčnej štruktúry integrované. Kým 
v  minulosti boli za základné funkčné zložky pova-
žované funkcie práce, bývania a  zotavenia, pričom 
zariadenia občianskej vybavenosti boli chápané ako 
integrálna súčasť funkcií bývania, respektíve práce, 
podľa aktuálnych analýz je najvhodnejšie defi nova-
nie funkčnej skladby z  ekonomického hľadiska, keď 
sú jednotlivé funkčné zložky chápané ako trhové seg-
menty – rezidenčný (trvalé bývanie), komerčný (ad-
ministratíva, priemysel, obchod a služby) a voľnoča-
sový (rekreácia, šport, prechodné ubytovanie). Ako 
samostatnú kategóriu je potrebné vyčleniť občian-
sku vybavenosť nekomerčného rázu, ktorá zahŕňa za-
riadenia verejného sektora (zdravotníctvo, školstvo, 
sociálna starostlivosť, nekomerčná administratíva 

a pod.). Pri vytváraní polyfunkčných štruktúr vznika-
jú rozličné kombinácie základných funkčných zložiek. 
Hoci za polyfunkčnú sa bežne považuje aj štruktúra, 
ktorá integruje len dve základné funkčné zložky, pre 
komplexnosť polyfunkčného prostredia a  potrebnú 
funkčnú bohatosť je optimálna integrácia všetkých 
štyroch funkčných segmentov. 

Pomer zastúpenia predstavuje percentuálny po-
diel integrovaných funkčných segmentov v  rámci 
polyfunkčnej štruktúry. V zásade nie je možné defi -
novať ho všeobecne pre jednotlivé typy polyfunkč-
ného prostredia, keďže je výraznou mierou závislý od 
významu a situovania štruktúry v rámci mesta, lebo 
každá poloha kladie na pomerné zastúpenie jednot-
livých funkčných zložiek iné nároky. Najčastejšie sa 
vyjadruje limitmi minimálneho a  maximálneho za-
stúpenia, pričom je potrebné rozlíšiť hranicu, kedy 
integrované funkcie predstavujú len nevyhnutný ser-
vis pre primárnu funkciu a kedy už štruktúru možno 
považovať za polyfunkčnú.34

Spôsob premiešania funkcií defi nuje priestorovú 
blízkosť integrovaných funkčných segmentov a z nej 
vyplývajúcu úroveň zrnitosti polyfunkčnej urbanis-
tickej štruktúry. V teórii rozlišujeme tri rôzne úrov-
ne zrnitosti – jemnú, strednú a hrubú, pričom v praxi 
bežne dochádza k ich vzájomnému prelínaniu.

Úzku súvislosť s funkčnou skladbou urbanistických 
štruktúr má miera intenzity využitia územia (hustota 
zástavby). Každá funkcia má špecifi cké požiadavky na 
frekvenciu väzieb, ich časovú nárazovosť a dopravnú 
atraktivitu. Účinok vzájomného pôsobenia väčšieho 
počtu rovnakých druhov funkcií umocňuje nároky na 
dopravu. Zvýšenie hustoty však nemusí predstavovať 
lineárny nárast dopravných nárokov, ak sa zvýši poly-
funkčnosť prostredia. Nárast rôzneho druhu aktivít 
produkuje synergický dopravný efekt, ktorý zvyšuje 
hospodárnosť dopravy. S rastúcou hustotou zástavby 
sa zmenšujú vzdialenosti pohybu a veľké množstvo 
kontaktov sa realizuje vďaka krátkym vzdialenostiam 
pešo, čo podstatne mení „tradičný“ dopravný model. 
Súčasne rôznorodá funkčná štruktúra predstavu-
je vyrovnané nároky na dopravu a  menšie špičkové 
zaťaženia. 

Okrem toho má polyfunkčné prostredie mno-
ho ďalších benefi tov. Zo sociálneho hľadiska pl-
nia polyfunkčné štruktúry úlohu kontaktových zón 
a  poskytujú priestor na priame spoločenské kon-
takty. Z  ekonomického hľadiska sú princípy tvor-
by polyfunkčného prostredia v súlade so súčasnými 
tendenciami o  ekonomickú výhodnosť, maximálne 
zhodnotenie investícií a  efektívne využívanie úze-
mia. Z  ekologického hľadiska prinášajú polyfunkč-
né štruktúry energetické úspory a  šetrenie pôdnym 
fondom v dôsledku zvýšenia intenzity využitia úze-
mia. Z  hľadiska bezpečnosti polyfunkčnosť podpo-
ruje vitalitu urbánnych priestorov, čo má pozitívny 

Príklad úspešnej transformácie nevyužívaného objektu 
materskej školy na administratívu. Foto: Oľga Melcerová, 2013

Voľnočasová vybavenosť s väzbou na zariadenia služieb 
ako potenciálny zárodok nových centier v rámci 
štruktúry sídliska. Foto: Oľga Melcerová, 2013
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dosah na zvýšenie spoločenskej kontroly a  ochrany 
prostredia. Presadzovanie efektívnosti a optimálne-
ho fungovania polyfunkčného prostredia by nemalo 
mať negatívny vplyv na estetickú – dojmovú strán-
ku. Pozitívom polyfunkčných štruktúr je ich rôzno-
rodosť – rozmanitosť z hľadiska urbanistickej formy 
a tvarového riešenia vyplývajúca z odlišných funkč-
no-prevádzkových nárokov jednotlivých integrova-
ných segmentov. 

4.2 Polyfunkčnosť ako liek 
na problémy sídlisk?
Formou zástavby sídlisk, ktorá je charakteristic-
ká štruktúrou samostatne stojacich, prevažne dos-
kových a  vežových bytových domov, sa v porovnaní 
s  tradičnou mestskou štruktúrou dosiahla vysoká 
hustota obyvateľstva pri malom podiele zastava-
ných plôch a veľkom podiele voľných plôch, prevaž-
ne zelene.35 Je potrebné zdôrazniť, že práve vysoká 
hustota utvára predpoklady na polycentrický rozvoj 
s  dobrými ekonomickými podmienkami na „užive-
nie“ širokého spektra funkcií. Súčasne malé percen-
to zastavanosti a relatívne veľké disponibilné plochy 
v miestach nerealizovanej vybavenosti (najmä v cen-
trálnych polohách obytných súborov) poskytujú voľ-
né plochy na ďalšiu výstavbu.

Pri implementácii polyfunkčnosti do štruktúry síd-
lisk je potrebné vnímať tri rozličné úrovne priesto-
rovej blízkosti – spôsobu premiešania integrovaných 
funkčných zložiek, označovaných tiež pojmom „zrni-
tosť“ urbanistickej štruktúry:

 – na úrovni objektu alebo bloku (jemne zrnité) – 
bezprostredný kontakt funkcií, horizontálne alebo 
vertikálne premiešanie výhodné predovšetkým 
z hľadiska úspory plôch,

 – na úrovni súboru (stredne zrnité) – premiešanie 
funkcií v rámci skupiny objektov alebo skupiny 
blokov (v okruhu dochádzkovej vzdialenosti pri-
bližne 500 m), výhodou je racionálna prevádzka 
a ekonomické úspory – polyfunkčnosť je na tejto 
úrovni najekonomickejšia, 

 – na úrovni zóny, obvodu, prípadne až sídla (hrubo 
zrnité) – ide o schopnosť zabezpečiť svojbytnú 
existenciu príslušnej územnej jednotky.
Možnosti polyfunkčného rozvoja vzhľadom na úro-

veň premiešania funkcií budú ilustrované na príkla-
doch sídlisk Dúbravka v Bratislave a Prosek v Prahe.

Realizácia sídliska Dúbravka spadá do obdobia 
najsilnejšej etapy sídliskovej výstavby v  Bratislave, 
keď vzniklo aj najväčšie slovenské sídlisko Petržal-
ka. Vedľa pôvodne samostatnej poľnohospodárskej 
obce s 1 500 obyvateľmi, situovanej severozápadne 
od celomestského centra, bolo v rokoch 1965 – 1985 
postavené na ploche približne 180 hektárov panelo-
vé sídlisko pre takmer 40 000 obyvateľov. Autormi 
pôvodného konceptu sú architekti F. Konček, I. Sko-
ček a Ľ.Titl, neskôr projektové práce viedol architekt 
I. Ehrenberger. Hlavnou kompozičnou osou sídliska 
je štvorprúdová komunikácia uprostred s električkou 
traťou, na ktorú sa viazal lineárny pás občianskej vy-
bavenosti. Zariadenia vybavenosti dennej potreby sa 
sústreďovali okolo zastávok MHD, od ktorých boli 
priečne na dopravnú komunikáciu vedené hlavné pe-
šie trasy na obidve strany smerom dovnútra sídliska, 
kde boli v pokojnejšom prostredí situované školské 
stavby. Centrá sú hierarchizované od lokálnych so zá-
kladnou vybavenosťou dennej potreby cez okrskové 
s väčšou ponukou zariadení obchodu a služieb, situ-
ované na začiatku a na konci sídliska (Dom služieb 
a OD Saratov) až po hlavné – obvodové, lokalizované 
v priestore kríženia ulíc Saratovská a Janka Alexyho, 
ktoré však nikdy nebolo zrealizované v plánovanom 
rozsahu. Na obytnú zónu sídliska nadväzovali mo-
nofunkčné zóny rekreácie a  športu (v  lokalite Krča-
ce medzi sídliskami Dúbravka a Karlova Ves) a prá-
ce (areál Potravinoprojektu a  pekárne Dúbravanka 
v  lokalite Polianky, zóna administratívnych budov 
v lokalite Záluhy II., výrobný areál Technického skla 
za sídliskom v smere na Devínsku Novú Ves, elektro-
technický výrobný závod na Drobného ulici), ktoré 
mali generovať pracovné príležitosti pre miestnych 
obyvateľov. 

Rovnako ako Dúbravka aj Prosek bol pôvodne sa-
mostatnou obcou pričlenenou k Prahe v roku 1922 na 
základe tzv. zákona o „Veľkej Prahe“. V rokoch 1964 
– 1977 bolo na území Proseku a Střížkova postavené 
panelové sídlisko podľa projektov kolektívu architek-
ta J. Novotného z  roku 1962. Výstavba bola súčas-
ťou realizácie pásu sídlisk na severnom okraji Prahy, 
označovaných ako tzv. Severné Mesto. Samotný Pro-
sek má asi 10 000 bytov pre zhruba 33 000 obyvate-
ľov. Hlavnou kompozičnou osou sídliska sa stal Park 
přátelství (realizovaný v  šírke 150 m v  ochrannom 
pásme VN), lemovaný Vysočanskou ulicou, ktorá tvo-
rí hlavnú dopravnú kostru územia. Na obidve strany 
od parku sú postavené výškové doskové domy, uspo-
riadané do blokov tvaru „U“, otvárajúcich sa smerom 

Projekt sídliska Prosek od kolektívu arch. J. Novotného. 
Zdroj: http://reality.aktualne.centrum.cz/
fotogalerie/foto/479082/?cid=764600
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k nižšej zástavbe bodových bytových domov a pásu 
školských stavieb a voľnočasových zariadení. Hlavné 
centrum sídliska bolo situované na konci Vysočan-
skej ulice, pričom jeho význam vzrástol po dobudo-
vaní stanice metra v  roku 2008. Lokálne centrá sú 
umiestnené v medziblokových priestoroch na hranici 
zástavby s okrajom parku v nadväznosti na zastávky 
MHD. Juhovýchodne od sídliska bola situovaná vý-
robno-skladová zóna, severozápadne sa nachádza 
areál nemocnice a prechodné ubytovanie. 

4.2.1 Hrubozrnná polyfunkčnosť
Základný princíp funkčnej segregácie, uplatňovaný 
v období výstavby sídlisk, predstavuje v istom zmysle 
hrubozrnný typ polyfunkčnosti vytvorenej na úrovni 
sídla adíciou monofunkčných zón bývania, práce a re-
kreácie. Práve oddelenie bývania od práce je považo-
vané za najzásadnejší problém sídlisk. V nových eko-
nomických pomeroch po roku 1989 sa situácia ešte 
zhoršila zánikom mnohých výrobných areálov situ-
ovaných v blízkosti obytných zón a súvisiacim úbyt-
kom pracovných príležitostí. Súčasne v rámci novo-
stavieb sídlisk prevažujú bytové domy, čo spôsobuje 
ustavičné zvyšovanie počtu obyvateľov. Prehlbujúci 
sa nepomer medzi počtom obyvateľov a počtom pra-
covných miest spolu s nárastom podielu individuál-
nej automobilovej dopravy spôsobuje vo fungovaní 
sídlisk čoraz väčšie problémy. 

V  nadväznosti na sídlisko Dúbravka bola okrem 
iného zrušená výroba v podniku Technické sklo, prak-
ticky zanikla organizácia Potravinoprojekt a  bola 
zatvorená a  zbúraná pekáreň Dúbravanka. Nová vý-
stavba a funkčné transformácie sídliska na túto sku-
točnosť systematicky nereagujú a  prinášajú len za-
nedbateľný počet nových pracovných príležitostí, 
väčšinou v komerčnom sektore (obchode a službách). 
Naopak, relatívne dobre prosperujú funkcie na trá-
venie voľného času, služby a šport situované v zóne 
na juhovýchodnom okraji sídliska (zimný štadión, 
tenisové centrum, futbalový areál, squash centrum, 
kúpalisko).

Na sídlisku Prosek čiastočne generujú nové pra-
covné miesta (hoci tiež len v  malom rozsahu) veľ-
kokapacitné komerčné zariadenia vznikajúce vo vý-
robno-skladovej zóne situovanej juhovýchodne od 
sídliska. 

Z hľadiska polyfunkčného rozvoja predstavujú po-
tenciál práve plochy zaniknutých výrobných areálov, 
predovšetkým ak sú situované v  priamom kontakte 
s bývaním. Ideálnym riešením je ich pretvorenie na 
plnohodnotné polyfunkčné prostredie. Ďalšou, jed-
noduchšou a zrejme aj reálnejšou možnosťou, je ich 
opätovné využitie na výrobné aktivity, respektíve iné 
funkcie komerčného alebo nekomerčného rázu, ktoré 
sú v danej lokalite žiadané. Hoci polyfunkčnosť hru-
bej zrnitosti neprináša také výhody ako stredná, res-
pektíve jemnozrnná štruktúra, jednako môže prispieť 
k opätovnému priblíženiu bývania a práce ako dvoch 
najproblematickejších segmentov trhu, čo je zároveň 
aj jeden z  hlavných cieľov polyfunkčného rozvoja. 
V  tejto súvislosti je užitočná revitalizácia zaniknu-
tých areálov a  maximálna podpora  už existujúcich 
pracovných príležitostí, ako to zdôrazňuje J.Jacobs: 
„Namiesto obáv, kde a ako vytvoriť dostatok pracov-
ných príležitostí, dôležitejšie je identifi kovať, kde už 
vo väzbe na obytné územie existujú a nie sú dosta-
točne podporované.“36

4.2.2 Strednozrnná polyfunkčnosť
Integrácia základnej a vyššej občianskej vybavenosti 
v konceptoch sídlisk predstavovala premiešanie fun-
kcií na úrovni tzv. strednej zrnitosti. Jednotlivé zaria-
denia boli situované v optimálnej dostupnosti z hľa-
diska uspokojovania denných a  občasných potrieb 
obyvateľov a  súčasne vytvárali malý podiel pracov-
ných príležitostí priamo v  rámci sídliska. Hlavným 
problémom bol časový posun v  ich realizácii, v prí-
pade mnohých štvrťových a obvodových centier sa od 
ich výstavby napokon úplne upustilo. 

Problém s  nedobudovanou vybavenosťou bol 
charakteristický aj pre bratislavskú Dúbravku, pre-
dovšetkým centrum sídliska sa nezrealizovalo 

v plánovanom rozsahu. Až donedávna tu stál len ob-
jekt pošty, administratívna budova okresného súdu 
a  Dom kultúry, dostavaný až v  roku 1986, zhruba 
desať rokov po ukončení výstavby bytov. Vývoj na 
sídlisku po roku 1989 mal najvýraznejší negatívny 
dosah na obmedzenie dostupnosti vybavenosti den-
nej potreby. Výstavba predajní veľkých obchodných 
reťazcov (Lidl, Billa) síce zlepšila rozmanitosť pre-
dajného sortimentu a  vďaka rozšíreným otváracím 
hodinám aj dostupnosť obchodných služieb, záro-
veň však spôsobila krach menších obchodných pre-
vádzok, ktoré zabezpečovali uspokojovanie dennej 
potreby obyvateľov v  dochádzkovej vzdialenosti od 
miesta bydliska. Nové obchodné prevádzky sú situ-
ované v  zmysle komerčných princípov v  lokalitách 
s dobrým dopravným napojením a dostatkom parko-
vacích miest, čo znevýhodňuje pri ich využívaní oby-
vateľov bez auta (napr. hypermarket Tesco). Špecia-
lizácia školských zariadení a vznik súkromných škôl 
zasa limitujú možnosti navštevovať školy situované 
v pešej dostupnosti od bydliska. Pozitívnym trendom 
je transformácia nevyužívaných predškolských zaria-
dení (dôsledkom pôvodne homogénnej demografi c-
kej štruktúry) na iné funkčné využitia, najčastejšie 
administratívu alebo kultúrne a  voľnočasové zaria-
denia (napr. miestny úrad, bytové družstvo, klub dô-
chodcov, rodinné centrum, knižnica a pod.). Raritou 
je prestavba obradnej siene na evanjelický kostol. 
Pôvodne uvažovaný polyfunkčný pás pozdĺž hlavnej 
komunikačnej osi sa čiastočne doplnil novými zaria-
deniami (vznikli tu dve banky, dve čerpacie stanice, 
autoservis a autopredajňa), stále je však nedobudo-
vané hlavné centrum sídliska. V roku 2002 tu bola 
ukončená výstavba Kostola Ducha Svätého, ktorý sa 
stal výraznou dominantou. V  roku 2005 pribudla 
predajňa Lidl a neskôr – v  roku 2008 Billa ako sa-
mostatné prízemné objekty, ktoré zhruba dve tretiny 
pozemku využívajú ako parkovisko. Okrem toho, že 
ide o  čisto monofunkčné stavby, ktorých prevádzky 
by mohli byť integrované do polyfunkčných objek-
tov, diskutabilná je predovšetkým intenzita využitia 

Pohľad na hlavné centrum sídliska Prosek 
v súčasnosti. Foto: Oľga Melcerová, 2013
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územia vzhľadom na potenciál centrálne situovanej 
lokality. Opačným extrémom je stavba polyfunkčné-
ho objektu Rustica (2006 – 2008), ktorý zastaval 
viac ako 70 % parcely v maximálnom možnom obje-
me, pričom plocha vstavanej vybavenosti v parteri je 
vzhľadom na celkovú plochu funkcie bývania zaned-
bateľná. V  centre sú plánované ďalšie dva projekty 
– polyfunkčný objekt na mieste bývalej pošty, kto-
rý okrem bývania integruje obchod, služby a  admi-
nistratívu a polyfunkčný areál Dúbravka – centrum 
na nezastavanom pozemku  medzi Domom kultúry 
a  Rusticou, kde je okrem bytov plánovaná obchod-
ná galéria. Obidva navrhované objekty, zatiaľ v štá-
diu schvaľovacieho konania, prinášajú polyfunkčné 
využitie s prevahou bývania (plánovaných 300 – 420 
a 200 bytov pre zhruba 1 250 –1 500 nových obyva-
teľov) a súčasne maximalizujú mieru intenzity využi-
tia pozemku, pričom prekračujú platné regulatívy.37

Od roku 1989 prešlo zmenami aj sídlisko Prosek. 
Na rozdiel od Dúbravky sa tu podarilo zamedziť výs-
tavbe samostatných monofunkčných objektov a situ-
ovať prevádzky veľkých obchodných reťazcov (Billa, 
Albert a  i.) do pôvodných nákupných centier. Tieto 
priestory sú hojne využívané aj na integráciu iných 
funkcií (dokonca tu našla svoje miesto predajňa lu-
xusných automobilov). Rovnako prebiehajú transfor-
mácie nevyužívaných predškolských stavieb na iné 
funkčné využitia, predovšetkým administratívu, kul-
túru a zariadenia sociálnych služieb. Navyše, na Pro-
seku sa podarilo vytvoriť nové pracovné príležitosti 
s rozšírením hlavného centra o administratívnu zónu 
„Prosek Point“, hoci nepochybne jedným z hlavných 
dôvodov výberu lokality na jeho realizáciu bola blíz-
kosť stanice metra. Ďalšia nová výstavba prebieha 
v primeranom rozsahu, zahusťovaním v polohe lokál-
nych centier, dopĺňaním funkcií ako administratíva 
alebo prechodné ubytovanie. 

Z hľadiska polyfunkčného rozvoja na úrovni stred-
nej zrnitosti predstavujú najväčší potenciál práve 
disponibilné plochy nedostavaných centier v  zaují-
mavých centrálnych polohách. Dôležité však je sys-
tematické plánovanie ich využitia tak, aby slúžili na 
doplnenie funkcií, ktoré sídlisku aktuálne chýbajú. 
Ďalšou príležitosťou na zlepšenie druhovosti zaria-
dení vybavenosti a vytvorenie pracovných príležitostí 
je opätovné využitie objektov zaniknutých prevádzok. 
Istý potenciál pre podporu polyfunkčnosti predsta-
vujú tak na Proseku, ako aj v Dúbravke obľúbené voľ-
nočasové zariadenia, ako ihriská, respektíve kultúrne 
a rodinné centrá, ktoré začínajú na seba viazať ďalšiu 
komerčnú vybavenosť (kaviarne, reštaurácie a pod.). 
Tieto prevádzky by sa mohli stať zárodkom nových 
menších centier vybavenosti dennej potreby situ-
ovanej vnútri štruktúry sídliska bližšie k bývaniu. Pô-
vodné sústreďovanie vybavenosti k zastávkam MHD 

s nárastom využívania individuálnej dopravy stráca 
svoje pôvodné opodstatnenie. Flexibilita jazdenia 
automobilom totiž umožňuje obyvateľom zabezpe-
čovať denné potreby v okolí školy, pracoviska, respek-
tíve kdekoľvek inde v sídle, nielen na trase byt – za-
stávka MHD, ako to bolo zvykom v minulosti. 

4.2.3 Jemnozrnná polyfunkčnosť
Polyfunkčnosť jemnej zrnitosti na sídliskách praktic-
ky neexistovala. S výnimkou niekoľkých experimen-
tálnych projektov38 sa bežne s integráciou občianskej 
vybavenosti do parteru bytových domov neuvažovalo 
a prízemia, respektíve podzemné podlažia boli vyhra-
dené na priestory domovej vybavenosti (práčovne, 
sušiarne, mangľovne, pivnice, garáže a i.). Práve ne-
existencia jemnozrnnej polyfunkčnosti mala zásadný 
vplyv na ráz a kvalitu verejných priestorov a absen-
ciou polyfunkčného parteru sa zástavba sídlisk naj-
výraznejšie odlišuje od tradičnej urbánnej štruktúry.

V súčasnosti sa čoraz viac objavujú ideové projek-
ty snažiace sa o aktivizovanie parteru a využitie prí-
zemných priestorov pôvodnej domovej vybavenosti 
(z  ktorých sú mnohé dlhodobo nevyužívané) na si-
tuovanie iných funkcií, ako je bývanie.39 Teoreticky 
možno na tento účel využiť aj priestory garáží, prí-
padne prízemných bytov (najmä pokiaľ sú prístupné 
priamo z  exteriéru, napríklad cez balkón alebo pre-
dzáhradku). Ďalší potenciálny priestor na integráciu 
nebytových využití tvoria strechy, respektíve streš-
né nadstavby, ktoré sú v  súčasnosti využívané pre-
dovšetkým na výstavbu ďalších bytov, hoci vhodným 
využitím by mohla byť napríklad administratíva. 

Možnosti premiešania jednotlivých funkcií sú 
na úrovni jemnej zrnitosti limitované technickými 
a prevádzkovými nárokmi jednotlivých zariadení. Pri 
návrhu polyfunkčných objektov rozlišujeme funkcie 
vhodné, prípustné a nevhodné na vzájomnú integrá-
ciu, pričom pre polyfunkčné bytové domy sú funkcie 
stanovené v STN 73 4301 Budovy na bývanie (norma 
defi nuje zariadenia, ktoré odporúča na integráciu ako 
vhodné, respektíve vhodné s osobitnými podmienka-
mi). Zariadenia občianskej vybavenosti a  iných pre-
vádzok sa môžu do bytových domov umiestňovať za 
podmienok, že svojimi nárokmi nebudú obmedzo-
vať funkcie bytového domu, nemajú veľké nároky 
na technické vybavenie a hladina hluku vyvolaná ich 
prevádzkou neprekračuje hodnoty predpísané nor-
mou. Vhodné sú najmä zariadenia s dennou prevádz-
kou, ktoré nevyžadujú častú dopravnú obsluhu. 

Okrem STN možnosti dodatočnej integrácie neby-
tových prevádzok do obytných budov ovplyvňujú na-
sledujúce faktory: 

 – stavebno-technické riešenie domov (možnosť 
vybudovania samostatného vstupu, napojenia na 
inštalačné rozvody, napríklad pre samostatné hy-
gienické zázemie),

 – hygienické nároky zariadení (požiadavky na osvet-
lenie, vetranie atď.),

 – majetkovoprávne vzťahy (v prípade spoločenstva 
vlastníkov musí umiestnenie prevádzky odsúhla-
siť väčšina, v prípade predaja priestoru až 100 % 
vlastníkov bytov),

 – ekonomické faktory (napr. poloha objektu, výška 
príjmov miestnych obyvateľov a iné predpoklady 
na uživenie konkrétnej aktivity).
Kým na sídlisku Dúbravka sú transformácie pries-

torov domovej vybavenosti na drobné komerčné ak-
tivity (obchody, služby, administratívu) len ojedine-
lé, na Proseku sú tieto disponibilné priestory hojne 
využívané, predovšetkým v domoch situovaných poz-
dĺž hlavných peších ťahov. Tento jav čiastočne súvisí 
s odlišnou morfológiou lokality a stavebno-technic-
kým riešením domov (sídlisko Dúbravka je situované 
v  teréne, kde väčšina domov má priestory domovej 
vybavenosti v polozapustenom, respektíve úplne za-
pustenom 1.PP. Prosek je postavený na rovine, na-
vyše väčšina priestorov využívaných na integráciu 
nových využití má samostatný vstup priamo z exte-
riéru – pravdepodobne ide o priestory bývalých „ko-
čikární“). V Dúbravke sa objavuje zaujímavý trend si-
tuovania komerčných zariadení (prevažne reštaurácií 
a pohostinstiev) do objektov bývalej technickej vyba-
venosti, kde zrejme inovovanie technológie zariade-
ní umožnilo uvoľnenie niektorých priestorov. Súčas-
ne je snaha o komercionalizáciu častí Domu kultúry, 
ktorý sa prenájmom a predajom priestorov snaží zís-
kať fi nančné prostriedky na svoju prevádzku. 

Ďalšou možnosťou podpory jemnozrnnej poly-
funkčnosti na sídliskách je preferencia polyfunkč-
ných objektov pri novostavbách. Pozitívnym javom 
na obidvoch sídliskách – Dúbravka aj Prosek – je 
integrácia vybavenosti do parteru nových bytových 
domov, hoci zatiaľ len v obmedzenom rozsahu. V tej-
to súvislosti je podstatné zvoliť primeraný podiel 
a druh integrovaných funkcií tak, aby danú lokalitu 
oživili a súčasne profi tovali. 

4.3 Riziká polyfunkčného rozvoja
Pri navrhovaní a  realizácii polyfunkčných projektov 
v praxi sa vyskytuje množstvo problémov, ktoré pô-
sobia proti polyfunkčnému rozvoju. Pri vytváraní 
úspešne fungujúcich polyfunkčných štruktúr je po-
trebné optimálnym spôsobom zohľadniť ich predpo-
kladaný dosah na dané prostredie s cieľom maximali-
zovať prínosy a eliminovať negatívne vplyvy. 

Najzásadnejším problémom býva doprava. Poly-
funkčnosť vo všeobecnosti nároky na dopravu znižu-
je, v súčasnosti je však ťažké vopred odhadnúť podiel 
využívania jednotlivých zariadení miestnymi a  cu-
dzími obyvateľmi a tým aj celkový dosah polyfunkč-
ného rozvoja na dopravnú situáciu. Najmä v  prípa-
de polycentrickej štruktúry je mimoriadne dôležité 
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zabezpečiť aj efektívny systém MHD, aby sa zamedzi-
lo nárastu automobilovej dopravy.

Okrem toho aj komerčné princípy ovplyvňujúce 
životné návyky obyvateľov vytvárajú prekážky pri 
presadzovaní polyfunkčnosti. V  tejto súvislosti by 
mal byť polyfunkčný rozvoj primerane kombinova-
ný s podporou miestnej identity a istého „lokálpat-
riotizmu“, keďže fl exibilita v súčasnosti preferovanej 
individuálnej dopravy umožňuje obyvateľom dochá-
dzať do práce a využívať vybavenosť a služby kdekoľ-
vek v rámci sídla, respektíve regiónu (v prípade Brati-
slavy dokonca aj v zahraničí).

Miera a ráz lokálneho rozvoja, ako aj rôznorodosť 
integrovaných funkcií výrazne závisia od veľkosti 
miestnej komunity a výšky príjmov obyvateľov. Poly-
funkčné prostredie musí byť dostatočne živené – len 
v  prípade optimálnej hustoty a  množstva užívate-
ľov má význam situovať do oblasti určité zariadenia 
a pracovné príležitosti. Pri presadzovaní polyfunkč-
nosti je dôležité zvoliť výhodnú pozíciu pre danú fun-
kciu – tak, aby sa uživila a profi tovala. V minulosti sa 
optimálne parametre pre úspešné fungovanie urba-
nistických štruktúr vyjadrovali ukazovateľmi a štan-
dardmi, ktoré v súčasnosti majú len informatívny ráz 
a v rámci spracovania urbanisticko-architektonických 
štúdií pomáhajú odhadnúť približné plošné a kapa-
citné potreby jednotlivých funkcií. V  súčasnosti sa 
predpoklady efektívnosti polyfunkčnej štruktúry 
v území dajú reálne stanoviť len na základe ekono-
mických analýz defi nujúcich presné parametre zastú-
penia jednotlivých funkčných zložiek. 

4.4 Legislatívna „podpora“ polyfunkčnosti
Úspešný polyfunkčný rozvoj je v neposlednom rade 
záležitosťou precízneho plánovania a  do značnej 
miery závisí od podpory polyfunkčnosti v územných 
a regulačných plánoch. Ich úlohou pre funkčne zmie-
šané lokality je stanoviť únosnosť intenzity využíva-
nia územia (z hľadiska hustoty zástavby) a  súčasne 
únosnú mieru polyfunkčného využitia (optimálny 
pomer zastúpenia bývania, respektíve pracovných 
príležitostí či vybavenosti – v  závislosti od polohy 
v rámci mesta). 

Presadzovanie polyfunkčnosti zatiaľ nemá v  sú-
časnom systéme územného plánovania veľkú podpo-
ru. Naša metodika je primárne založená na regulá-
cii funkčných plôch tzv. rozvojových území určením 
ich prevládajúcej funkcie. Územný plán teda defi nuje 

„monofunkčné“ plochy a  v  rámci nich typologic-
ké druhy vhodné, prípustné a  nevhodné. Napríklad 
územný plán Bratislavy40 vymedzuje štyri základné 
druhy území – okrem obytného, výrobného a rekre-
ačného samostatne vyčleňuje plochy zmiešaných 
území, ktoré principiálne možno považovať za poly-
funkčné. Ich základným princípom je zoskupenie ta-
kých funkčných zložiek, ktoré sa navzájom vhodne 
dopĺňajú, pričom sa rozlišujú dva typy – zmiešané 
územie bývania a  občianskej vybavenosti a  zmieša-
né územie obchodu, výroby a služieb. Tento spôsob 
je pre vytváranie polyfunkčného prostredia proble-
matický predovšetkým v  prípadoch snahy o  vrstve-
nie viacerých funkcií na seba (napr. dopravná/tech-
nická infraštruktúra + vybavenosť + administratíva/
bývanie). Navyše, regulácia územia cez funkčné plo-
chy, bez defi novania jasných parametrov hmotovo-
priestorovej štruktúry, je paradoxom aj vzhľadom na 
fakt, že kým funkčné využitie sa môže relatívne často 
a jednoducho meniť, fyzická štruktúra zostáva stabil-
ná aj niekoľko desiatok rokov. Ešte problematickej-
šia je regulácia výstavby v tzv. stabilizovanom území, 
čo je aj prípad sídlisk. Lokality ako centrum Dúbrav-
ky doplatili a doplácajú na chýbajúce územné plány 
zón. Ich spracovanie je v zásade nevynútiteľné a ich 
absencia nie je zákonnou prekážkou povoľovania vý-
stavby, hoci bez ich existencie sa pri využití územia 
len ťažko napĺňa pôvodný zmysel plánovania – chrá-
niť dlhodobý verejný záujem. Ak mesto nemá spra-
covaný aktuálny územný a regulačný plán, v zásade 
nemá nástroj na riadenie rozvoja územia a ovplyvňo-
vanie vznikajúcej výstavby. V tomto prípade develo-
perské spoločnosti preferujú len pre nich prospešné 
a ekonomicky výhodné aktivity, keďže „zásadne platí 
axióma, že jediným kritériom podnikania je profi t“.41

V  procese navrhovania polyfunkčnej štruktúry je 
dôležité defi novať optimálnu únosnosť využitia úze-
mia prostredníctvom hustoty a  vhodnej funkčnej 
skladby. V súčasnosti sa dopyt po jednotlivých seg-
mentoch trhu relatívne rýchlo mení. Preto je potreb-
né, aby územné plány dokázali na túto skutočnosť 
pružne reagovať. Základným princípom dynamic-
kých rozvojových plánov je určitá miera fl exibility 
v  zmysle proporcií a  druhovosti funkcií defi novaná 
istou mierou tolerancie (intervalom) v  rámci eko-
nomických regulatívov. V tomto smere by mohli byť 
príkladom zahraničné systémy, ktoré defi nujú funkč-
né využitie okrem funkčnej skladby aj pomerom, t. j. 

Administratívne centrum Prosek Point, realizované 
vo väzbe na hlavné centrum, v blízkosti stanice metra 
dokončenej v roku 2008. Foto: Oľga Melcerová, 2013

Príklad úspešnej integrácie prevádzok obchodných 
reťazcov do existujúcich objektov nákupných 
centier. Foto: Oľga Melcerová, 2013

Príklad dodatočnej integrácie zariadení obchodu do 
parteru bytových domov. Foto: Oľga Melcerová,2013
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limitmi percentného zastúpenia integrovaných fun-
kcií a  prostredníctvom tzv. „detailed development 
plans“ (čo je obdoba našich regulačných plánov) aj 
parametre fyzickej štruktúry a jej osadenia v území. 
Napríklad územný plán mesta Zürich defi nuje pre 
územia zmiešaného funkčného využitia minimálne 
20 % podiel plôch bývania.42 Mesto Santa Cruz vy-
pracovalo špeciálny systém regulatívov podporujú-
cich presadenie polyfunkčnosti v prostredí. Územný 
plán umožňuje extra výšku pre polyfunkčnú zástav-
bu. Kde plán normálne povoľuje tri podlažia komerč-
ného využitia, možno mať štyri podlažia, pokiaľ je 
štvrté podlažie obytné. Obytná funkcia je povolená 
aj v komerčných, administratívnych a priemyselných 
zónach. Jeden alebo dva byty nad komerčným príze-
mím možno zrealizovať bez povolenia na využívanie 
a bez nárokov na parkovanie.43

Súčasný systém územného plánovania je už nie-
koľko rokov predmetom diskusií. Územné plány sú 
považované plánovačmi za príliš všeobecné a lokálne 
neadresné, naopak, developermi za príliš zaväzujúce, 
nezrozumiteľné a  málo fl exibilné. „Odporcami plá-
novania sú trhové mechanizmy považované za naj-
lepší nástroj na zabezpečenie efektívnosti a rovnosti. 
Plánovanie vidia ako kontraproduktívne, lebo ob-
medzuje súkromné vlastnícke práva a  individuálnu 
slobodu. Na to, aby bolo efektívne, malo by sa v čo 
najväčšej miere riadiť trhom. Tento postoj prevláda 
aj v našich podmienkach. Výraz plánovanie má stále 
pachuť komunizmu a voľný trh, liek na všetky prob-
lémy, asociovaný s ideálmi slobody a rovnosti, sa stal 
fetišom.“44 Pritom práve „jasne formulovaný územný 
plán sa môže stať ponukou pozemkov pre trh a pod-
kladom pre súťaž developerov“45, pričom v zahraničí 
nie sú podrobné regulačné plány, ktoré takmer ce-
loplošne pokrývajú územie miest, nijakou výnimkou.

5. Záver
Panelové sídliská, ktoré vznikali v  druhej polovici 
20.  storočia, predstavovali rýchle a  relatívne lacné 
riešenie akútneho nedostatku bytov. Pôvodná kon-
cepcia „komplexnej bytovej výstavby“ propagovaný 
v  bývalom Československu, ktorá mala zabezpečiť 
vybavenie sídlisk základnou a vyššou občianskou vy-
bavenosťou, a tak zabezpečiť ich funkčnú nezávislosť 
od jadrového mesta, nebola nikdy dôsledne realizo-
vaná. Sídliská skončili ako monofunkčné „nocľahár-
ne“ s  chýbajúcou vybavenosťou, nedostatkom pra-
covných príležitosti a zvýšenými nárokmi na dopravu. 

Jedným z  možných riešení monofunkčnosti ako 
najproblematickejšieho aspektu sídliskovej výstav-
by je systematická podpora ich polyfunkčného roz-
voja. Potenciál na uživenie širokej škály funkcií vy-
tvára dostatočná hustota obyvateľov pri  relatívne 
nízkom percente zastavanosti. Pre úspešnú imple-
mentáciu polyfunkčnosti je potrebné zohľadniť tri 

rôzne úrovne priestorovej blízkosti integrovaných 
funkčných zložiek a stanoviť limity a potenciály pre 
rôzne spôsoby funkčného premiešania. V  rámci tzv. 
hrubozrnnej polyfunkčnosti hlavný potenciál tvoria 
monofunkčné areály práce v blízkosti obytných zón, 
ktoré pri vhodnej transformácii utvárajú predpokla-
dy na doplnenie chýbajúcich pracovných príležitostí. 
Na úrovni strednej zrnitosti sa otvára možnosť vy-
užiť disponibilné plochy nezrealizovanej vybavenos-
ti, predovšetkým v centrálnych polohách sídlisk, na 
integráciu aktuálne chýbajúcich funkcií. Istý poten-
ciál na polyfunkčný rozvoj predstavujú systematické 
zmeny funkčného využitia objektov a areálov zanik-
nutých zariadení a prevádzok. Polyfunkčnosť jemnej 
zrnitosti sa v  minulosti na sídliskách prakticky ne-
vyskytovala, hoci práve absencia aktívneho parteru 
najvýraznejšie odlišuje verejné priestory sídlisk od 
rušných priestorov ulíc a námestí tradičnej mestskej 
štruktúry. Aj keď sa dodatočná integrácia rôznych 
druhov vybavenosti a služieb do bytových domov už 
dlhší čas objavuje ako jedno z riešení pri revitalizácii 
sídlisk, práve tento druh polyfunkčnosti je vplyvom 
rôznych limitujúcich faktorov relatívne ťažko realizo-
vateľný. Väčší potenciál na presadenie jemnozrnnej 
polyfunkčnosti je v rámci novostavieb na sídliskách, 
pokiaľ budú navrhované ako polyfunkčné objekty.

Napriek všeobecne známym výhodám polyfunkč-
ného prostredia sa zatiaľ nedarí sídliská dobudovať 
do pôvodne plánovanej funkčnej komplexnosti a vy-
riešiť problémy spôsobené monofunkčnosťou. Ko-
merčné princípy, ktoré ovplyvňujú životné návyky 
obyvateľov, ale predovšetkým nedostatočná podpora 
v legislatíve tvoria hlavné prekážky pri využití poly-
funkčnosti v rámci transformácie sídlisk na kvalitné 
mestské prostredie. 

Príspevok vznikol s  podporou grantu STU „Program 
na podporu mladých výskumníkov“ na tému „Poten-
ciály polyfunkčného rozvoja sídlisk“.

Príklad dodatočnej integrácie zariadení služieb do 
parteru bytových domov. Foto: Oľga Melcerová,2013

Príklad dodatočnej integrácie zariadení administratívy 
do parteru bytových domov. Foto: Oľga Melcerová,2013
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