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zadanie

PREDMET ŠTÚDIE

 Štúdia zahŕňa spracovanie koncepčného 
materiálu, ktorý bude podkladom pre 
projektovú prípravu programu revitalizácie 
verejných priestranstiev a  následnú realizáciu 
konkrétnych projektov (od bodových opatrení 
až po   komplexnú revitalizáciu verejných 
priestranstiev za účelom   zlepšenia podmienok 
pre chodcov). Záväzným prvkom štúdie bude 
definovaná sieť peších trás v  riešenom území, 
z  ktorej bude okrem iného vyplývať aj návrh 
riešení pre úplnú elimináciu vyšliapaných 
chodníkov v zeleni.
 Hlavným cieľom je určiť priority mestskej 
časti pri rozvoji pešej dopravy v rámci dopravného 
systému mesta, definovať podmienky a vhodné 
opatrenie k  zvýšeniu pohodlia a  bezpečnosti 
chodcov, základné požiadavky na infraštruktúru 
pre chodcov, ktoré budú výhľadovo realizované 
či už vo väzbe na rekonštrukciu, alebo ako 

samostatné projekty. S  kvalitným prostredím 
pre peších sa do verejného priestoru vracia aj 
pobytová a sociálna funkcia.
 Základnými kritériami budú priamosť, 
bezpečnosť, komfort, bezbariérovosť. 

VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA

 Riešeným územím je časť Háje mestskej 
časti Bratislava-Petržalka s  nadväznosťou 
na časti Dvory, Lúky, Draždiak, Pravobrežné 
centrum a Petržalka-Východ.
 Hranicu lokality Háje tvorí zo západnej 
strany os nosného systému MHD, z južnej strany 
Kutlíkova ul., z východnej strany protipovodňová 
hrádza a zo severnej strany os železničnej trate.

(autor: MČ PETRŽALKA - oddelenie územného 
rozvoja a dopravy)

 Do budov a na verejné priestranstvá vstupujeme ako chodci, nie automobilom. Aj v dnešnej dobe 
je v  mestskej časti množstvo budov, v  okolí ktorých nebola v  rámci KBV riadne dobudovaná dopravná 
infraštruktúra a obyvatelia týchto oblastí sa každodenne stretávajú s problémom bezpečného (pešieho) 
pohybu. Dlhodobou stagnáciou vyváženého rozvoja všetkých druhov dopravy sa zhoršujú podmienky pre 
chodcov a  pešia doprava sa odsúva do úzadia. Kvalitu dopravného systému nemožno oddeliť od kvality 
verejného priestranstva a bezbariérovosti mesta. 
 Po odstránení bariér a dobudovaní chodníkov v rámci verejných priestranstiev môžu v mestskej časti 
znovu ožiť funkčné pešie trasy tak, aby sa rodičia nebáli púšťať deti samy pešo do školy a na ihriská, aby 
ľudia išli radi pešo do práce, na nákup alebo len tak sa prejsť pre radosť.
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teoretická súvaha - predslov

VÝHODY PEŠEJ DOPRAVY

- najprirodzenejšia a najudržateľnejšia forma 
dopravy
- slobodný spôsob dosiahnutia cieľa (obchod/
služby/verejná vybavenosť atď.)
- druh dopravy dostupný pre každého
- podporuje opakovanú interakciu obyvateľov s 
exponovanými polohami obytného prostredia
- spoločenská interakcia
- lepšia telesná kondícia obyvateľov
- znižovanie zaťaženia automobilovou dopravou
- zlepšenie miestnej ekonomickej 
životaschopnosti

HLAVNÉ KATEGÓRIE ZLEPŠOVANIA PEŠEJ 
SCHODNOSTI 

- zvyšovanie kvantity, kvality a spojitosti 
chodníkov
- univerzálne plánovanie
- zlepšovanie údržby chodníkov 

- zlepšovanie pešej dostupnosti
-zvyšovanie počtu aktivít pozdĺž peších trás - hry 
, sedenie, nakupovanie
- navrhovanie v pešom merítku s menšími blokmi 
a budovami orientovanými na chodca
- upokojovanie dopravy, znižovanie rýchlosti, 
obmedzovanie vjazdu vozidiel
- prerozdelenie uličného priestoru s priorizáciou 
chodcov
- zlepšovanie kvality vybavenia   - mestský 
mobiliár, malá forma architektúry
- zlepšovanie vizuálnej kvality prostredia s 
ohľadom na lepšiu orientáciu v priestore

Táto štúdia sa zameriava primárne na hľadanie a 
navrhnutie koncepcie trasovania systému pešieho 
pohybu. Dôležité je, aby bol vytvorený spojitý 
(kontinuálny) systém peších trás, zabezpečujúci 
bezpečné bezkolízne prostredie pre chodcov. 
Takýto typ priestoru nazývame BIOKORIDOR 
peších trás. 

 Teoretická platforma pre koncepčné a realizačné princípy tvorby a pretvárania peších zón sa formuje 
už niekoľko rokov. Poznanie, že chôdza je najudržateľnejšou formou dopravy, nás vedie k opätovnému 
prehodnocovaniu urbanistického prostredia vo vzťahu k chodcom.
 Zlepšovanie kvality pešej infraštruktúry úmerne zvyšuje počty chodcov na námestiach a uliciach. 
Zároveň sa tým podporuje aktívne prežívanie súkromných aktivít vo verejnom priestore.  Všetky ulice by 
mali ponúknuť príjemné prostredie na prechádzku. Priehľady a viditeľnosť smerom k orientačným bodom 
či cieľovým destináciám sú dôležité z hľadiska orientácie. 
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TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRE 
NÁVRH KONCEPCIE PEŠÍCH TRÁS

DVA ASPEKTY POHĽADU NA PEŠÍ POHYB:

- Peší pohyb je najprirodzenejšia a 
najvlastnejšia forma pohybu odpovedajúca 
jeho biologickým vlastnostiam

- Peší pohyb je funkciou ľudských činností, a 
to hlavne v oblasti bývania, zamestnania, 
výchovy, rekreácie a starostlivosti

PEŠÍ POHYB - ZÁKLADNÉ DELENIE

- aktívny peší pohyb

- pasívny peší pohyb (sediaci v rámci parku a 
zón určených k oddychu či pauzám)

- premiestňovanie ľudí v objektoch

V súčasnej dobe neúmerne eskaluje závažný konflikt na jednej strane v neúnosných nárokoch dopravy 
v pohybe (nové komunikácie), v pokoji (parkoviská, garážové domy) a na druhej strane v obmedzovaní 
základných práv slobodného pohybu človeka - pešieho pohybu. Prvé príznaky poukazujúce na zlyhávanie 
dopravného systému sú, že komunikačná sieť nezvláda dopravu organizovať a smerovať tak, aby nebola 
narušená bezpečnosť pešieho pohybu. Neúmerne sa zvyšuje psychické a fyzické zaťaženie účastníkov 
dopravy, čím dochádza k majetkovej ujme a znehodnocovaniu verejného priestranstva (zeleň, pešie trasy, 
plochy určené pre vytváranie spoločenských interakcií a pod.). Núdzové a častokrát neekonomické riešenia 
hľadajúce východiská v okamžitom riešení statickej dopravy spôsobujú, že prevádzka mesta sa degraduje 
iba na technickú záležitosť a zabúda sa na vážnejšie humánne aspekty.
 Peší pohyb predstavuje najprirodzenejší primárny spôsob premiestňovania v rámci krátkych 
vzdialeností. Na to, aby bol funkčný a naozaj využívaný, musia byť zvýšené práva chodcov, dodržaný 
adekvátny rast občianskej vybavenosti (nekomerčnej a komerčnej), zodpovedajúci rast rekreácie a športu 
lokálneho významu.
 V súčasnosti nestačí iba ľudí priviesť do verejného priestoru a umožniť im pomocou pešieho 
pohybu dostať sa do cieľa, ale nasmerovať ich k aktívnemu prežívaniu súkromných či polosúkromných 
aktivít vo verejnom priestore. V súčasnosti treba vytvoriť slobodu pohybu vo verejnom priestore, a to aj 
vďaka symbióze dopravy (dynamickej a statickej) a pešieho pohybu. Práve z týchto dôvodov je potrebné 
rehabilitovať priestor formujúci peší pohyb a posunúť ho do vyššej kvalitatívnej polohy formujúcej ideu 
kostry mestského organizmu.



NAJDÔLEŽITEJŠIE SLEDOVANÉ FAKTORY 
PEŠIEHO POHYBU:

1. VZNIK (ZDROJ) PEŠIEHO POHYBU
 a. primárny: počiatok pohybu od obytných 
budov 
 b. sekundárny: v miestach, kde sa 
dynamická doprava mení sa statickú 

2. CIEĽ PEŠIEHO POHYBU
 a. základný: hlavné uzly (OV, výchova, 
zamestnanie a pod.) ide o konštantné a 
pravidelne opakujúce sa ciele - je možná 
teoretická prognóza 
b. príležitostný: rekreácia, zdravotníctvo 
(starostlivosť) a pod., ide o nerovnomernú 
intenzitu, ktorú determinuje, napr. počasie, 
psychický či fyzický stav účastníka

3. PRIEBEH (RÝCHLOSŤ, HUSTOTA, DĹŽKA, 
SMEROVANIE) 

a. rýchlosť: pri výpočtoch sa uvažuje tzv. 
strednou rýchlosťou pešieho pohybu, rýchlosť je 
však determinovaná: vekom, pohlavím, telesným 
zdravím a konfiguráciou terénu 

b. hustota: uvažujeme o “kritickej” hustote, 
ktorá určuje, kedy začína byť pešia komunikácia 
presýtená - teda spomaľuje rýchlosť, znižuje 
komfort a bezpečnosť - negatívne vplýva na peší 
pohyb.                       
sledujeme: 
- jednosmerný pohyb v uzavretom koridore                                               
- dvojsmerný pohyb v uzavretom koridore                                                 
- jednosmerný pohyb vo voľne vedených líniách                                                 
- dvojsmerný pohyb vo voľne vedených líniách 

c. dĺžka a smerovanie pešieho pohybu je 
závislá od nasledujúcich okolností: 
 - urbanistická štruktúra a kompozícia 
(rozmiestnenie vybavenosti, vedenie hromadnej 

dopravy, spôsob zástavby a pod.) - prírodné 
podmienky (konfigurácia terénu, príťažlivé body 
a pod.)

Poznámka: Nakoľko dĺžka pešej komunikácie 
je spájaná s časovými stratami, ale aj s fyzickou 
a psychickou únavou účastníkov pohybu, 
je potrebné správne určiť proporciu dĺžky 
prevádzkovo hlavných peších komunikácií: 
bývanie - centrálna vybavenosť (ťažisková, 
lokálna) - zamestnanie

TRI ZÁKLADNÉ PRVKY, KTORÉ VNÁŠAJÚ 
ŽIVOT DO OBYTNÉHO PROSTREDIA :

1. OBLASŤ 
- formovanie ucelených sebestačných malých 
oblastí, ktoré je možné obslúžiť peším pohybom

2. KOMUNIKAČNÁ SIEŤ  
- vytvorenie funkčne, prevádzkovo a hierarchicky 
diferencovanej komunikačnej siete (orientácia, 
bezpečnosť, čitateľnosť)

3. ZELEŇ 
- pomocou vysokej zelene formovanie fyzického 
priestoru s vysokou urbanistickou hodnotou

RIEŠENIE DOPRAVY

Kolízia pešej a dynamickej dopravy spôsobuje 
dva závažne problémy:
- fyzické ohrozovanie pešieho pohybu - 
bezpečnosť  (znížená atraktivita pešieho pohybu)
- stretom pešej a dynamickej dopravy 
dochádza k narušeniu plynulosti premávky, a 
teda k časovým stratám, čo má negatívny dopad 
na dopravnú infraštruktúru a životné prostredie 
(hluk, prach, emisie, prehrievanie a iné) 
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TRI ZÁKLADNÉ FORMY PRIESTOROV VO 
VZŤAHU K PEŠEJ DOPRAVE:

- autonómne pešie trasy bez atakov dynamickej 
dopravy
- segregácia pešieho pohybu a dynamickej 
dopravy 
- zmiešané priestory a vzájomná kooperácia 
(dopravné uzly)

Poznámka: Cyklistická doprava (mechanická, 
elektrická) a pohyb na malých kolesách (in-line, 
skateboard, kolobežka či AirWheel) je bližšie 
pešiemu pohybu, preto v istých situáciách je 
potrebný prienik či konkrétna vzájomná podpora, 
ktorá do istej miery eliminuje negatívny dopad 

väčších vzdialeností alebo terénnej konfigurácie.

FYZICKÁ CHARAKTERISTIKA CHODCA



PROBLÉMY PEŠIEHO POHYBU

NAJZRETEĽNEJŠIE NEDOSTATKY VO FYZICKOM 
PROSTREDÍ:

- chýbajúce chodníky alebo časti chodníkov
- nekvalitné povrchy (poškodené, hrboľaté, 

klzké, zlý sklon)
- prekážky na chodníku vrátane mestského 

mobiliáru
- nedostatočná údržba povrchov - prerastanie 

vegetácie, posyp v zime, psie exkrementy, 
prach

- vysoká vzdialenosť medzi miestami 
spôsobená vzdialenosťami peších lávok, 
podchodov a používaním bariér

- málo potencionálnych destinácií
- nedostatok súvislých peších trás
- slabé osvetlenie
- chýbajúce alebo nevhodné prechody
- zvýšená rýchlosť premávky
- nedostatok miest na odpočinutie
- dopravné splodiny a hluk
- nedostatok tieňa a prístreškov, ktoré chránia 

pred nepriazňou počasia
- nedostatok zaujímavých elementov na trase
- vizuálny smog

SOCIÁLNE A PERCEPČNÉ PREKÁŽKY, KTORÉ 
ZAHŔŇAJÚ, NAPR.:

- nedostatok času potrebného na prekonanie 
trasy

- iné možnosti prepravy vnímané ako 
vhodnejšie

- nedostatok dôvery v pešiu infraštruktúru
- zmätenosť - zlá orientácia - ťažký odhad, 

ktorú cestu zvoliť a ako dlho môže cesta trvať
- dojem, že chodci majú všeobecne nízke 

spoločenské postavenie, najmä vo vzťahu k 
vodičom

- strach, že budú napadnutí v izolovaných, 

alebo potencionálne rizikových oblastiach
- neistota, či je trasa plne prístupná
- verejné priestory, ktoré sa tvária ako 

súkromné
- dojem, že motoristi neberú ohľad na chodca

ORGANIZAČNÉ A INŠTITUCIONÁLNE OTÁZKY 
FORMOVANIA PROSTREDIA TAK, ŽE CHÔDZA 
JE OVEĽA NÁROČNEJŠIA:

- najmä priestorové plánovanie, ktoré má za 
následok dlhšie vzdialenosti medzi štartom a 
cieľom

- nedostatok výskumu chodcov a turistických 
ciest

- tolerovanie prekážok umiestnených na 
chodníkoch tretími osobami (parkovanie na 
chodníkoch, reklamné stojany…)

- obmedzenia chôdze, kedy bezpečnostné 
opatrenia spôsobujú obmedzenie komfortu 
pri chôdzi

- vyššia priorita iných spôsobov cestovania

URČOVANIE A PRIORIZÁCIA INVESTÍCIÍ 
DO PEŠEJ DOPRAVY

 Navzdory prospešnosti pešej dopravy 
je množstvo investícií do obnovy verejných 
priestranstiev a zlepšenia prostredia stále nízke. 
Z toho dôvodu je potrebné hľadať spoľahlivú 
metodiku pre priorizáciu týchto investícií. V 
tab. (str. 11) uvádzame jednotlivé možnosti 
hodnotiacich metód.

AUDIT PERS
 Jedným z holistických prístupov 
hodnotenia je systém PERS. Odporúčame ho 
z dôvodu, že pomocou neho je jednoduché 
identifikovať zlepšenia realizovateľné v krátkom 
čase s nízkymi nákladmi, ktoré výrazne 
skvalitňujú prostredie pre chodcov, tzv. “rýchle 
výhry”.
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Systém PERS vyhodnocuje 6 rámcov s 
nasledovnými parametrami hodnotenia:

- CESTY
 - úžitková šírka
 - znížené obrubníky
 - sklon 
 - prekážky
 - priepustnosť
 - čitateľnosť
 - osvetlenie
 - hmatové informácie
 - farebný kontrast
 - osobná bezpečnosť
 - kvalita povrchov
 - stret užívateľov
 - kvalita prostredia
 - údržba

- PRECHODY
 - zaistenie prechodov
 - odchýlka od dráhy cesty
 - výkonnosť
 - kapacita
 - zdržanie
 - čitateľnosť
 - čitateľnosť pre osoby so zmyslovým 
              postihnutím
 - znížené obrubníky
 - sklon
 - prekážky
 - kvalita povrchu
 - údržba

- TRASY
 - priepustnosť
 - priamosť
 - bezpečnosť premávky
 - osobná bezpečnosť
 - čitateľnosť
 - odpočinkové miesta
 - kvalita prostredia

- ČAKACIE PRIESTORY VEREJNEJ DOPRAVY
 - smerovky k čakaciemu priestoru
 - infraštruktúra k čakaciemu priestoru
 - nástup do vozidiel verejnej dopravy
 - informácie v čakacom priestore
 - pocit bezpečia
 - bezpečnostné opatrenia
 - osvetlenie
 - kvalita prostredia
 - údržba a čistota
 - pohodlnosť čakacieho priestoru

- VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ
 - pohyb po priestranstve
 - chápanie priestranstva
 - osobná bezpečnosť
 - pocit pohody
 - dojem z priestoru 
 - možnosť činnosti

- PRESTUPNÉ PRIESTORY
 - pohyb medzi druhmi dopravy
 - zistenie kam ísť
 - osobná bezpečnosť
 - pocit pohody
 - kvalita prostredia
 - údržba



METÓDY PRIORIZOVANIA PROJEKTOV A PEŠÍCH TRÁS

DELENIE URBANISTICKEJ ŠTRUKTÚRY 
DETERMINUJÚCEJ PEŠÍ POHYB

- štruktúra urbánneho prostredia
- štruktúra integrovaného obytného prostredia
- štruktúra základného obytného prostredia

URBÁNNE PROSTREDIE

- triedy, námestia, architektizované mestské 
parky, pasáže
- vyšší uzol mestotvorných funkcií 
- funkčno-prevádzkový uzol transferu pohybu a 

priestorový pól symbiózy umelého a prírodného 
prostredia
- integrované súbory funkčných aktivít 
- voľnočasové a kultúrnospoločenské aktivity
- zábava, atrakcie, média iluzívnosti
- polyfunkčné bloky s vyváveženým podielom 
bývania, služieb, podnikateľských aktivít
- prenajímateľné administratívno-podnikateľské 
súbory 
- polyfunkčný súbor s prevahou zariadení kultúry, 
zdravotníctva, služieb
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ZÁVER:

V riešení by nemalo prísť k prísnemu špecifiku pešieho pohybu v izolácii od dynamickej dopravy. Takto 
videný problém by bol veľmi zjednodušený, bez ideovej podstaty a vnútorných väzieb. Peší pohyb v 
mestskom organizme musí byť chápaný komplexne z hľadiska širších vzťahov, susedstva a v dôslednej 
symbióze s automobilovou dopravou, ale hlavne s hromadnou prepravou, čo zabezpečí správny chod 
organizmu mesta pre tvorbu optimálneho životného prostredia. Treba zvlášť zdôrazniť výhody pešieho 
pohybu s dôrazom na formovanie aktívneho obytného prostredia.

OBYTNÉ PROSTREDIE

- polyfunkčný kontaktný uzol urbánneho a 
obytného prostredia
- obytná ulica funkčne, prevádzkovo a priestorovo 
koordinujúca prostredie 

- obytné námestie
- park
- športovo-rekreačné plochy mládeže a detí
- oddychovo-kontaktné plochy dospelých
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definovanie pojmov

BIOKORIDOR
Biokoridor je lineárny úsek mestskej krajiny, ktorý 
umožňuje bezpečnú pešiu mobilitu s najvyšším 
štandardom pre obyvateľov medzi jednotlivými 
biocentrami (urbánnymi a architektonickými 
uzlami). S nimi dohromady tvorí priestorový 
systém pešieho pohybu - kostru pešieho pohybu.

ÚZEMIE BIOKORIDORU
Umožňuje nielen základný pohyb človeka v jeho 
obytnom prostredí, ale hlavne ponúka širokú 
škálu spoločenských aktivít v oblasti kultúry 
a fyzioterapie, kde sa vytvárajú predpoklady 
identifikácie obyvateľa s verejným prostredím 
na jednej strane, a na druhej sa formujú početné 
enklávy pokoja a oddychu.

PRVKY BIOKORIDORU
Dominantný prvok: 
Zeleň:  špecifické vrstvy štruktúry zelene: vysoká 
zeleň, nízka architektonizovaná zeleň, trávnaté a 
kvetinové plochy.
Optimalizačný prvok mierkových a proporčných 
vzťahov:
“Malá” architektúra, priestorové prvky, pavilóny, 
kiosky, pergoly, odpočívadlá.
Výtvarné prvky:
výtvarné diela, fontány, informačné panely, 
digitálna časomiera, meranie vonkajšej klímy a 
pod.

URBÁNNY UZOL
Priestorový uzol vyššieho významu, kde 
dochádza ku kríženiu viacerých hierarchicky 
diferencovaných peších pohybov, či už s prevahou 
spoločenského, alebo dopravného charakteru. 
Priestorový uzol má výrazné črty a špecifická pre 
okolité prostredie. Tvorí nadradený (priestorový) 

orientačný systém percepčného vnímania.

ARCHITEKTONICKÝ UZOL
Špecificky predurčený mestský priestor, 
ktorému funkciu a charakter určuje dominujúca 
architektonická stavba. 

PROMENÁDA
Promenáda je časť pešej komunikačnej siete 
sídliskového útvaru úplne alebo čiastočne 
vyhradená chodcom. Spája centrotvorné funkčné 
lokality do jednotiaceho celku. Atraktivita 
promenády je závislá na diverzite naviazaných 
funkcií v oblasti kultúry, rekreácie, športu a 
fyzioterapie. Jej zvýšenú atraktivitu akcentuje 
umelecké / výtvarné vybavenie priestoru. 
Promenáda môže zahŕňať aj vnútorné priestory 
obytných blokov. Dôležitým doplňujúcim  
prvkom je verejná zeleň rôznych foriem (súbory, 
skupiny a solitéry).
Promenádu delíme podľa typu na sídliskovú a 
špecifickú.



URBANISTICKÉ RIEŠENIE
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KONCEPCIE PEŠÍCH TRÁS



ÚZEMIE BIOKORIDORU

PEŠIE ŤAHY V DOPRAVNÝCH KORIDOROCH

URBÁNNO - PRIESTOROVÝ UZOL

HLAVNÁ OS BIOKORIDORU

ARCHITEKTONICKO - PRIESTOROVÝ UZOL

PRVKY BIOKORIDORU

nútený peší pohyb v priestore ulice
s dopravnou funkciou

funkčno - prevádzkový

kompozičná a 
prevádzková

hmotovo - priestorový
a funkčno prevádzkový

stabilizačné prvky pešieho pohybu a 
aktivátory prežívania súkromných aktivít 

kontinuálna enkláva architektonických
prvkov a prírodných komponentov

ŠTRUKTÚRA KOMPONENTOV

PREVÁDZKOVÉ PÁSMA
DYNAMICKÉ - PRIESTOROVÉ AKTIVITY / STATICKÉ - ODDYCH

SPEVNENÉ PLOCHY PRE PEŠÍ POHYB
FIGURATÍVNA DLAŽBA 

VIZUÁLNE POLIA - VODIACE, USMERŇUJÚCE, PRÍSTUPOVÉ
PRAGMATICKÉ SPEVNENÉ CHODNÍKY

ZELEŇ
VYSOKÁ ZELEŇ - SÚBORNÁ, SKUPINOVÁ, SOLITÉRNA, ALEJE  

NÍZKA ZELEŇ - KRÍKY, DROBNÉ PORASTY
KVETINOVÉ PLOCHY

TRÁVNATÉ PLOCHY

VODA 
DYNAMICKÁ - FONTÁNY

STATICKÁ - VODNÉ PLOCHY

ARCHITEKTONICKÉ PRVKY/ MALÁ ARCHITEKTÚRA
FUNKČNÉ OBJEMY - STABILNÉ

(PREDAJ KNÍH, NOVÍN, OBČERSTVENIE, KVETY...)
FUNKČNÉ OBJEMY - MOBILNÉ 

PERGOLY
ORIENTAČNÉ A NÁUČNÉ PANELY

LAVIČKY
VYBAVENOSŤ DETSKÝCH IHRÍSK

ODPADKOVÉ KOŠE

OSVETLENIE
ÚČELOVÉ

VÝTVARNÉ

lokalita a územie biokoridoru
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filozofia riešenia

ZÁKLADNÁ FILOZOFIA RIEŠENIA

 Tvorivá idea riešenia koncepcie peších trás 
vychádza z nových spoločenských a politických 
požiadaviek, ktoré sa v zahraničí už naplno 
aplikujú, no na Slovensku ide skôr o prvotinu, 
a predovšetkým z analýz problémových javov a 
účinkov mestského-obytného prostredia.

 O dosiahnutie vyšších parametrov kvality 
priestoru peších trás usilujeme eliminovaním 
nadsadenej mierky súčasnej zástavby 
panelových domov, ktorú značne už humanizuje 
vzrastlá zeleň, a konkretizovaním priestoru 
pomocou jasného vymedzenia a definovania 
prvkami upravenej zelene a drobnej architektúry. 
Jasne zadefinovaný priestor má spĺňať 
základné parametre bezpečnosti a prostredia 
podporujúceho sociálne interakcie. 

 Pre uspokojovanie prevažných nárokov 
človeka (najmä psychických) má veľký význam 
hmotovo-priestorová a architektonicko-
výtvarná kvalita prostredia, ktorá by mala byť 
v symbióze s optimalizujúcou prevádzkou a 
funkčnou náplňou pešieho pohybu.  V tejto 
súvislosti vytvárame členitejšie štruktúry a 
rôzne typy priestoru, integrujeme nové prvky do 
pôvodnej monokultúry prostredia, usilujeme sa 
prostredie naviazané na peší pohyb diferencovať 
a konkretizovať pre jeho obsah a náplň, 
hierarchizovať a hlavne uplatňovať princíp 
kontinuity.
 Filozofia riešenia kladie dôraz na ideové 

a skutočné premietnutie špecifika pôvodného 
prírodného prostredia do vývojovej urbanistickej 
kontinuity zachovaním a ďalším kultivovaním 
zelene a vodných plôch. Podčiarknutím 
tohto myslenia je definovanie pešej kostry 
pod názvom BIOKORIDOR pešieho pohybu. 
Zhodnocuje a povyšuje sa tak mestotvorný 
význam prírodných elementov, ako sú rôzne 
prvky zelene, napr. solitér, línia alebo enkláva. 
Prvky podľa charakteru prostredia organizujeme 
kompozičnými princípmi alebo ponechávame 
rastlej a dynamickej povahe.

 Návrh reaguje a zohľadňuje nové 
ekologické požiadavky, ktoré sa viažu na stabilitu 
prírodného prostredia Petržalky a okolitú 
prírodu. Veľký dôraz sa kladie na dotvorenie 
mierky urbanistických interiérov, verejných 
uzlových polyfunkčných priestorov, obytných 
vnútroblokových priestorov a extenzívnych 
parkových sústav. Rozmanitou paletou 
výrazových prostriedkov sa zvyšuje urbanistická 
a architektonická kvalita riešeného územia.
Ide v zásade o vytvorenie vyššej úžitkovej a 
hmotovo-priestorovej hodnoty urbanizovaného 
prostredia. 

 Medzi vážne východiská radíme 
proporcionálne a rovnovážne zastúpenie 
všetkých prvkov životného prostredia, čo 
aktivizuje hlavný cieľ - priviesť ľudí k aktívnemu 
prežívaniu súkromného života vo verejenom - 
obytnom prostredí.
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koncepcia peších trás 
strategické ciele návrhu

SLEDOVANÉ HĽADISKÁ PRE TVORBU 
KONCEPCIE

- urbanistická štruktúra a jej ďalší rozvoj
- funkčné členenie a väzby
- dopravné riešenia
- rozmiestnenie občianskej vybavenosti 

vrátane športovísk a detských ihrísk
- potreby rôznych vekových a sociálnych 

skupín
- kvalita prostredia - ľudské merítko, hmotová 

kompozícia, estetická úroveň, zeleň, 
obyvateľnosť priestorov

- reálnosť navrhovaného riešenia

CIELE NAVRHOVANEJ KONCEPCIE

- vytvorenie bezpečných, ucelených peších 
sústav, ktoré prepájajú základnú občiansku 
vybavenosť

- náväznosť na zastávky MHD
- vytváranie rozmanitých úsekov pre rozličné 

aktivity obyvateľov s dôrazom na priestory 
spoločenských kontaktov

- striedanie intímnych a voľných priestorov 
(otvorenejšie so sústredeným dynamickým 
peším pohybom)

- vytvorenie platformy pre aktívny spoločenský 
život v urbanistickom mikropriestore

- odpočinkové priestory - atraktívne aj pre 
tranzitný peší pohyb
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hierarchické členenie peších trás

NADRADENÝ SYSTÉM:
- Sídlisková promenáda 
- Špecifická promenáda (prírodný charakter)
- Špecifická promenáda (s fenoménom vody)

DOPLNKOVÝ SYSTÉM:
- Obytná ulica (rekreačného typu - pasívny)
- Obytná ulica (rekreačného typu - aktívny)
- Obytná ulica (pobytového typu)

 Zásadný a najdôležitejši krok k správnemu určeniu a definovaniu pešej trasy je pochopenie významu 
hierarchického systému, prostredia a hmoto-priestorových, funkčno-prevádzkových a imaginatívnych 
(obrazotvorných - kompozičných) vzťahov. Vzhľadom k tomu, že riešená lokalita má plochu cca 266 ha a 
počet obyvateĺov žijúcich na tomto území sa odhaduje na 37.000, ide naozaj o komplexný systém so všetkými 
zložkami. Systém je preto rozdelený do dvoch základných zložiek, a to pešie pohyby s prevládajúcou 
spoločenskou a dopravnou funkciou. Trasy, ktoré sú charakterizované ako dopravné, sú pre aktivovanie 
pešieho pohybu až sekundárne, a to aj z dôvodu, že ide o nútený pohyb. Preto sa v tejto štúdii sústredíme na 
trasy charekterizované spoločenskou funkciou - ako aktivátory pešieho pohybu. DOPRAVNÉ PEŠIE TRASY 
ODPORÚČAME RIEŠIŤ KOMPLEXNE S NÁVRHOM CELKOVÉHO PRIESTORU ULICE - FORMOU IDEOVÝCH 
ALEBO OVEROVACÍCH SÚŤAŽÍ (DOPRAVA  - MESTSKÁ HROMADNÁ / INDIVIDUÁLNA, CYKLODOPRAVA, 
PEŠÍ POHYB, ZELEŇ).
 TRASOVANIE A FUNKCIA DOPRAVNÝCH PEŠÍCH TRÁS SÚ DANÉ SAMOTNOU PREVÁDZKOU  A 
PRIESTOROVOU SKLADBOU PETRŽALKY  - BEZ NOVEJ DOPRAVNEJ KONCEPCIE MČ PETRŽALKA SA 
NEDÁ UVAŽOVAŤ O ZMENE PEŠÍCH DOPRAVNÝCH TRÁS AKO SAMOSTATNÉHO PROBLÉMU.

DEFINOVANIE TYPOLÓGIE SYSTÉMU PEŠIEHO BIOKORIDORU



NADRADENÝ

AKTÍVNY POHYB

DOPLNKOVÝ

NÁMESTIE

PASÍVNY POHYB

PARK

DETSKÉ IHRISKO

LES

SCHÉMY RIEŠENIA
pohyb / vznik pešieho pohybu

- ROZDELENIE POHYBU: AKTÍVNY / PASÍVNY

- VZNIK POHYBU: PRIMÁRNY (BÝVANIE) / SEKUNDÁRNY (DOPRAVA)
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základný cieľ - vzdelávanie

- CIEĽ POHYBU - MATERSKÉ ŠKOLY - RAJONIZÁCIA A INTENZITA DIEŤA/ULICA

- CIEĽ POHYBU - ZÁKLADNÉ ŠKOLY - RAJONIZÁCIA A INTENZITA DIEŤA/ULICA



hustota / šírkový parameter

< 2,5m < 3m

< 5m < 6m

< 8m
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UDRŽATEĽNÝ SYSTÉM
systém / zeleň / bezkolíznosť

- KONTINUITA SYSTÉMU PEŠÍCH TRÁS / SYSTÉM ZELENE 

- DIFERENCIÁCIA PODĽA PREVAHY SPOLOČENSKÉHO A DOPRAVNÉHO CHARAKTERU

kríženie pohybov s prevahou

peší pohyb s výraznou spoločenskou funkciou

peší pohyb s výraznou dopravnou funkciou

dopravnou a spoločenskou
/citlivé urbanisticko-architektonické riešenie/

sídlisková promenáda

nútený peší pohyb
/ulice treba riešiť komplexne v rámci celého
priestorového parametru/



I.

I.IV.

II.

II.

III.

III.
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PROMENÁDA 

Primárna - I.
Atraktivity a ciele na trase:

Dom kultúry Ovsište, detské ihrisko,
Denné sanatórium pre deti s chybami zraku, 
Dom tretieho veku, tenisové kurty, Uni Care 
Centrum, Gymnázium Pankúchova, detské 
ihriská, ZŠ Pankúchova, Saleziáni dona Bosca, 
zastávka MHD Šustekova, zastávka MHD Bosáko-
va, zdravotné stredisko, park, zastávka MHD 
Mlynarovičova, Lidl, trhovisko Mlynarovičova, 
zastávka električky Farského

Dĺžka trasy: max. 1,8 km

Sekundárna - II.
Atraktivity a ciele na trase:

Krízové centrum a detský domov, Dom tretie-
ho veku, tenisové kurty, športoviská školských 
areálov, cykloihrisko, MŠ Haanova, Bytový pod-
nik Petržalka, zastávka MHD Starohájska

Dĺžka trasy: max 1,5 km

Terciárna - III.
Atraktivity a ciele na trase:

Chorvátske rameno, Centrum voľného času, 
ihriská, ZŠ Gessayova, zastávka MHD Hrobáko-
va, detské ihriská, Centrum voľného času, detské 
ihriská, Obchodná akadémia Imricha Karvaša, 
ZŠ Dudova, Obchodná akadémia Dudova, 
miestna knižnica, Terno, MHD Bradáčova, detské 
ihriská, Technopol, 
Chorvátske rameno

Dĺžka trasy: max 1,9 km

Špecifická - IV.
Atraktivity a ciele na trase:
Starý háj, kaplnka, dostihová dráha

Dĺžka trasy: max 0,9 km

Funkcia a charakteristika promenády:
Promenáda je nosný dynamický článok sídliska, kde sprístupnenie aktivít funguje na osnove bezkolízneho pešie-
ho pohybu. Je pretkávaný sieťou priestorových enkláv s náplňou “malých funkčných foriem” a ponúka škálu 
spoločenských aktivít, kde sa vytvárajú predpoklady identifikácie obyvateľa s verejným prostredím. Dominant-
ným faktorom sídliskovej promenády je zeleň, v ktorej sa uplatňuje široká škála klasifikačných znakov.  Prie-
storové usporiadanie prvkov zelene prezentuje rôzne formy, ako súbory, skupiny, solitéry. Koncepčný zámer 
uplatnenia zelene je v podobe viazaného radu, ako sú stromové aleje, ako aj rôzne formy geometrizovaných en-
kláv prvkov zelene. Pre optimalizáciu mierkových a proporčných vzťahov v prostredí biokoridoru dôležitú úlohu 
zohráva “malá architektúra”, priestorové prvky, pavilóny, kiosky, pergoly, odpočívadlá. Osobitný dôraz sa kladie 
na expozíciu funkčných výtvarných prvkov, ako sú umelecké diela, fontány, informačné panely a pod.  Povrchová 
úprava  hlavných peších priestorov a komunikácií je prezentovaná vo forme dlažby, ktorá plní úlohu priestorového 
sceľovania. Systém priestorového osvetlenia zahŕňa technické osvetlenie (zabezpečenie bezpečnej prevádzky v 
noci) a osvetlenie s dôrazom na výtvarný účinok a efekty pre svetelné modelovanie pri aplikácii rušnej, resp. ko-
mornej atmosféry vo večerných hodinách. 



problémy na úrovni priestoru

- množstvo rozvoľnených priestorov 
- nedostatok hrán spôsobuje problémy pri determinovaní, v akom priestore 
sa chodec nachádza - chýbajúca identita priestoru

- priehľady sú nezaujímavé, chýba fixovanie pohľadu akcentovaním (architek-
tonickým/priestorovým)

- chýbajúca identita priestoru - priestor bez programovej náplne
- nízka kvalita prostredia

- dominancia automobilov v priestore 
-  neriešenie okolia zastávky MHD a jej zapojenia do systému jestvujúcich 
peších chodníkov

- nečitateľnosť priestoru - viacero výškových úrovní
- dominancia automobilov v priestore
- fragmentácia priestoru

- chodník smerujúci k zastávke MHD je unkončený v parkovisku 
- zlá prehľadnosť a orientácia v priestore

- prechod cez súkromný areál - nepriepustnosť 24. hod.
- tmavé neprehľadné miesta a hluché fasády spôsobujú znížený pocit bez-
pečnosti v okolí zastávky 
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problémy na úrovni detailu

- zdevastované a nezaujímavé plochy parteru
- prekážky vo forme obrubníkov a schodov
- chýbajúce možnosti rôznorodej činnosti v priestore 

- zlá kvalita povrchov
- chýbajúce hmatové informácie/ farebný kontrast a rampa

- chýbajúce stabilné a mobilné prvky oživujúce  priestorovú formu
- ukončenie pešej trasy v parkovisku - nutná zmena smeru a odchýlka od 
dráhy 

- nízka kvalita prostredia
- kvalita povrchov
- chýbajúce stabilné a mobilné prvky zmäkčujúce a oživujúce základnú 
priestorovú formu 

- estetická kvalita drobnej architektúry je na nízkej úrovni
- fragmentácia priestoru mobiliárom 
- nízka kvalita povrchov - extenzívne využitie asfaltu

- neprívetivé prostredie
- chôdza v neaktívnom koridore
- slabá vizuálna kvalita prostredia

- chýbajúci pocit bezpečnosti pri prechode na druhú stranu
- rôzne výškové úrovne - nízka bezbariérová prístupnosť

- nekompaktnosť povrchu prechodu pre chodcov
- priestorové riešenie križovatky neprispôsobené bežnému užívaniu - chý-
bajúce prepojenie medzi prechodom pre chodcov a chodníkom pri parteri 
obytného domu



1

3

4
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optimalizácia priestoru

1

1
2

3

4

1

2

4

5

3

5

2
3

1 - Odstránenie brány alebo zväčšenie vstupného otvoru,
      aby bol zrejmý
2 - Osadenie výrazného stromu - SOLITÉR
3 - Rozšírenie chodníka a doplnenie o stromoradie
      po oboch stranách

1 - Akcentovanie architektúry a zaručenie čistého priehľadu
2 - Ohraničenie živým plotom
3 - Ohraničenie priestoru zhora pomocou koruny stromov
4 - Vodný prvok - fontána (možnosť sedenia po jej obvode)
5 - Rozšírenie chodníka

1 - Artikulácia pomocou priestorovej stavby (pergola)
2 - Mólo / plató - vyrovnanie terénu
3 - Rozšírenie chodníka - 
4 - Horizontálne stromy - vizuálny kontakt popod ne
5 - Vertikálne stromy - zvýraznenie parku



izolačná zeleň
vizuálna bariéra

okrasný deliaci pás zelene
vynechané prechody z parkoviska

ihrisko

malá architektúra
vybavenosť ihrísk

zmena povrchov

vodná plocha

presunutie odpadového hospodárstva

zábrany proti vjazdu automobilov

súborné sedenie

figuratívna jednotiaca dlažba
vodiaca línia

pobytová 
lúka

vizuálna bariéra medzi 
námestím a parkoviskom

živý plot

pobytové námestie

Ovsištské 
námestie

Kultúrny 
dom

Jankolova ulica

Denné sanatórium pre 
deti s chybami zraku
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 sídlisková promenáda   

úsek Ovsištské námestie -  Jankolova

PROBLÉMY:

- chodníky sú využívané ako parkovanie
- všetky lavičky na námestí sú umiestnené na ce-
lodennom slnku
- nezaujímavé fasády
- prerušované pešie trasy
- priehľady končia v parkovisku alebo pohľadom 
na  odpadové hospodárstvo
- žiadne výtvarné osvetlenie
- chýbajúci informačný systém 
- nízka kvalita povrchov

POTENCIÁLY:

- využívané detské ihrisko 
- väzba na dom kultúry - možnosť aktivovania 
priestoru pomocou kultúrnych akcií
- vzrastlá zeleň
- minimálne atakovanie silnou dopravou
- možnosť doplnenia rekreačných aktivít
- striedanie intímnych (vnútroblokových) a 
spoločenských priestorov

IDEY:

- presunúť odpadové hospodárstvo tak, aby pria-
mo neatakovalo pešiu promenádu
- väčšie parkovacie plochy zakryť vizuálnou 
bariérou vo forme živého plota, resp.záhonmi 
vysokých tráv
- priniesť do verejného priestoru vodný prvok, či 
už v statickej, alebo  dynamickej forme
- asfaltové plochy chodníka vymeniť za figu-
ratívnejšiu dlažbu, ktorá by mala byť jednotia-
cim prvkom na celej trase, zároveň diferenciácia 
povrchov upozorňuje na zmenu užívateľa prie-
storu
- v priestore námestia osadiť informačný systém 
- v priestororoch, kde pravidelne prechádzajú 
automobily do peších zón, inštalovať zábrany 
proti vjazdu automobilov
- doplnenie malých foriem architektúry, stabil-
ných a mobilných prvkov zmäkčujúcich pros-
tredie a oživujúcich priestor
- technické osvetlenie doplniť o výtvarné osve-
tlenie
- zapojiť komunity do tvorby priľahlých vnútro-
blokových priestorov



PRIRODZENÉ SVETLO -  OSLNENIE/ZATIENENIE  -  (21.06. / 01.03)

UMELÉ OSVETLENIE -  TECHNICKÉ / DOPLNKOVÉ FUNKČNÉ / VÝTVARNÉ

SITUÁCIA

PERSPEKTÍVNY POHĽAD - SÚČASNÝ STAV
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FORMOVANIE PRIESTORU VYSOKOU ZELENEŇOU - HORIZONTÁLNE / INDIFERENTNÉ / VERTIKÁKNE

FORMY SEDENIA - SPOLOČENSKÉ - KOMUNIKAČNÉ OSTROVY  / ŠPECIFICKÉ / INTÍMNE

REZ VYBRANÝM PRIESTOROM - NÁVRH

odporúčané základné pravidlá
formovania priestoru

zóna dynamického pohybu
4 - 6m

mob.
1m

izolačná zeleň
záhony - 2-3m

zóna sedenia
2 - 3m

kont.z.
1m

očná kontrola
zóny oddychu

vizuálna
korekcia



pobytové námestie ako hlavný 
nástup do pešej zóny 

upravené parkovacie plochy 
s využitím vysokej zelene a  prvkov 

manažmentu dažďovej vody 

ihrisko  s interaktívnymi inštaláciami

súborné sedenie
s možnosťou prekrytia pergolou

hrany parkoviska vizuálne zjemiť 
s použitím  záhonov z vysokých 

tráv,  resp. živým plotom

detské ihrisko pre deti do 6r.

dynamické priestorové aktivity
alt. oplotený psí kútik 

kvetinové záhony

figuratívna dlažba

súborné sedenie
s možnosťou prekrytia pergolou

využitie výtvarného osvetlenia

pri vstupoch osadiť aj stojany  pre bicykle

vegetačná vizuálna bariéra zároveň  
zamedzuje priamemu  atakovaniu 

priestoru automobilmi

H
ro

bá
ko

va
 u

lic
a

Hrobákova ulica
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 sídlisková promenáda   

úsek Osuského - Hrobákova -Dudova

PROBLÉMY:

- chodníky sú využívané ako parkovanie
- nízka kvalita povrchov
- nízka vizuálna kvalita prostredia - priehľady do 
parkovísk
- málo oddychových plôch
- nízky počet lavičiek  - ich  osadenie nepodporu-
je vzájomnú komunikáciu
- chýbajúci kontinuálny prechod k ZŠ na Dudovej

POTENCIÁLY:

- už vytvorená využívaná pešia zóna
- potenciál vytvorenia pobytového námestia ako 
kontaktového uzla v náväznosti na zastávku MHD
- náväznosť na detské ihriská a pobytové plochy
- blízkosť školských zariadení
- priestorové možnosti rozšírenia
- voľné plochy v náväznosti na pešiu trasu 
- aktivity obyvateľov v okolí bytových domov - 
možnosť ich zapojenia do revitalizačného proce-
su

IDEY:

- vytvoriť hlavný nástup v podobe pobytového 
námestia s vegetačou kompozíciou, prvkami 
výtvarného umenia/vodnými prvkami a infor-
mačným systémom/ prvkom malej architektúry
- rozšíriť koridor pre peších 
- upraviť hrany s parkoviskom tak, aby pohľad na 
automobily  bol čiastočne alebo úplne potlačený 
zeleňou (možnosť využita zelene aj pre odvod-
nenie)
- zlepšiť kvalitu povrchov - využitie figuratívnej 
dlažby
- na voľných priestoroch  osadiť interaktívne in-
štalácie aj pre staršie deti a dospelých - čím sa 
zvýši atraktivita trasy - vytvorenie zámerných 
zážitkových gradácií 
- pred vstupy do obytných domov vytvoriť zóny 
s lavičkami pre obyvateľov bytov / možnosť 
prekrytia pergolami 
- vytvoriť plynulý prechod  pešej trasy až k ZŠ 
na Dudovej ulici - zmena dlažby upozornenie 
vodičov na zvýšenú opatrnosť 



PRIRODZENÉ SVETLO -  OSLNENIE/ZATIENENIE  -  (21.06. / 01.03)SITUÁCIA

PERSPEKTÍVNY POHĽAD - SÚČASNÝ STAV

UMELÉ OSVETLENIE -  TECHNICKÉ / DOPLNKOVÉ FUNKČNÉ / VÝTVARNÉ
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FORMOVANIE PRIESTORU VYSOKOU ZELENEŇOU - HORIZONTÁLNE / INDIFERENTNÉ / VERTIKÁLNE

FORMY SEDENIA - SÚBORNÉ SEDENIE POD PERGOLOU  / NA MÚRIKOCH POD STROMAMI / ORIENTÁCIA LAVIČIEK DO DIANIA

REZ VYBRANÝM PRIESTOROM - NÁVRH

odporúčané základné pravidlá
formovania priestoru

zóna dynamického pohybu
4 - 6m

kont.z.
1m

zóna sedenia
2 - 3m

zóna sedenia
2 - 3m

kont.z.
1m

očná kontrola
zóny oddychu

očná kontrola
zóny oddychu

horné
osvetlenie
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 prírodná promenáda   

úsek Starohájska

PROBLÉMY:

- ťažko identifikovateľný nepozývajúci vstup zo 
Starohájskej ulice
- žiadne osvetlenie
- neupravené okolie kaplnky
- z Haanovej ulice pôsobí masív zelene ako 
bariéra
- zdevastovaný, resp. chýbajúci mobiliár
- zlá údržba

POTENCIÁLY:

- prírodný pontenciál 
- trasa je už využívaná obyvateľmi
- kaplnka
- diverzita priestorov
- susedstvo s hippodrómom

IDEY:

- vytvoriť širší nástupný priestor zo Starohájskej 
ulice
- upraviť priestor parkoviska
- lepšie prepojiť územie z Haanovej ulice
- zrevitalizovať priestor okolo kaplnky
- vytvoriť spevnené chodníky - usmernenie toku 
chodcov - vizuálne navádzanie - vyššia estetická 
kvalita prostredia
- zabezpečiť priestor základným mobiliárom - pri 
hlavnom ťahu lavičkami s odpadovými košmi,  
osvetlením, stojanmi na bicykle
- osadiť v okolí chodníkov informačný systém so 
smerovými tabuľami 
- pomocou malých zásahov vytvárať priestorové 
aktivity nenarušujúce charakter prostredia
- možnosť vytvárania rôznych umeleckých in-
štalácií 
- využiť priepustné povrchy - mlat



III.

III.

III.

II.

II.

I.

I.
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obytné ulice rekreačného typu

I. časť
Atraktivity a ciele na trase:

zastávka MHD Nám. hraničiarov, Námestie 
hraničiarov, detské ihriská, Terno, miestna 
knižnica - pobočka Furdekova, Denné centrum 
seniorov, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, ZŠ 
Pankúchova, Gymnázium Pankúchova, zastáv-
ka MHD Bulíkova, zastávka MHD Ekonomická 
univerzita

Dĺžka trasy: max 1,3 km

II. časť
Atraktivity a ciele na trase:

zastávka električky Jungmanova, Chorvátske ra-
meno, MŠ Lachova, ZŠ Lachova, detské ihriská, 
Terno, Centrum mentálneho zdravia, Starý háj, 
kaplnka

Dĺžka trasy: 0,8 km

III. časť
Atraktivity a ciele na trase:

Chorvátske rameno, Kaufland, MŠ Rovniakova 
Terno, detské ihriská, MŠ Bradáčova, 
Očné sanatórium

Dĺžka trasy: max 1,3 km

Funkcia a charakteristika obytnej ulice rekreačného typu:
Hlavnou úlohou obytných ulíc rekreačného typu je poskytnúť obyvateľom možnosť krátkodobej rekreá-
cie. Viaže na seba formy aktívneho (športoviská/ihriská/interaktívne hracie plochy) a pasívneho od- 
dychu (pobytové námestia/ vnútroblokové oddychové priestory). Podľa charakteru priestoru je kon-
cepčný zámer zelene uplatnený v podobe uvoľneného radu alebo viazaný do geometrických enkláv a 
stromových alejí. Uplatňujú sa všetky špecifické vrstvy zelene (vysoká zeleň, nízka architektonizovaná 
zeleň, trávnaté a kvetinové plochy). Osobitý dôraz sa kladie na mikroklimatické a výtvarno-kompozičné 
hľadisko. Odpočinkové plochy sú riešené v kombinácii s expozíciou výtvarných akcentov (napr. vod-
né prvky statické/dynamické). Žiaduce je tvarovanie terénu a využívanie rôznych systémov pergol, 
prístreškov a priestorových kulís. 



problémy na úrovni priestoru

-  chýbajúce hrany - ťažká orientácia v priestore
- nízka priestorová identita
- žiaden priestorový program

-  zdieľaná zóna je neatraktívna pre chodcov - vychodený chodník v 
prívetivejšom prostredí

-  prechod medzi hluchými fasádami -  chýbajúca vizuálna kontinuita pešej 
trasy - nástup do obytnej zóny je atakovaný parkujúcimi autami

- absencia vizuálneho kontaktu exteriér - interiér - znížený pocit bezpečnosti 
- automobily atakujúce priestor pre peších

- nedostatky vo vymedzení priestoru - slabé programové naplnenie - problém 
identity priestoru - monotónnosť prostredia

- málo hrán definujúcich priestor - pomocou úpravy zelene sa fixuje pohľad 
na technickú budovu so slabým architektonickým výrazom

- zastávka osadená pri zadných fasádach objektov / technické vstupy - slabý 
vizuálny kontakt s priestorom zastávky - znížený počet bezpečnosti 
- ochrana chodca proti doprave - absentuje peší chodník
- poškodené povrchy

- striedmosť v štrukturácii zelene - priestor bez zážitkovej gradácie
- absentuje kontakt s cieľom pešej trasy - zastávkou MHD
-málo použitých detailov v priestore vyvažujúcich strohosť architektúry objek-
tov a vytvárajúcich individuálne prostredie



problémy na úrovni detailu
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- nedostatok miest na čakanie - vysoká frekvencia čakajúcich
- nízka kvalita prostredia - najmä neprívetivosť podchodov
- znížený pocit bezpečnosti
- zastávka bez napojenia na okolitú štruktúru chodníkov

- zlá kvalita povrchov - extenzívne použitie asfaltu
- autá atakujúce chodník 
- znížená priechodná šírka chodníka pouličným osvetlením
- nízka vizuálna kvalita prostredia

- chýbajúce miesto na oddych
- odpadové hospodárstvo zasahujúce do chodníka

- slabé zapojenie zastávky MHD do okolitého systému peších trás 
- drobná architektúra na nízkej estetickej úrovni
- kríkové porasty v okolí zastávky znižujú prehľadnosť priestoru

- nízka šírka chodníka - problematické najmä pre mamičky s kočíkmi a osoby 
na vozíčku
- všetky lavičky sú osadené na celodennom slnku a majú neatraktívne 
výhľady 

- chýbajúce hmatové značenie a zníženie obrubníka pri priechode pre 
chodcov
- umiestnenie prechodu nie je previazané s naväzujúcim chodníkom 
- chýbajúce priehľady- znížená orientácia v priestore

- znížená priechodná šírka chodníka pouličným osvetlením
- priľahlé stromy a kríky atakujúce chodcov - nepríjemné najmä pre chodcov 
so zrakovým postihnutím

- chýbajúca údržba zelene - zasahovanie konárov do chodníka ohrozuje ľudí 
so zrakovým postihnutím



3

2

1
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optimalizácia priestoru

12

3
3

1
2 3

2

14

3

5

1 - Pridanie umeleckého diela na priehľade  - akcent
2 - Ohraničenie priestoru zhora pomocou koruny stromov 
3 - Ohraničenie priestoru živým plotom

1 - Zmena priority dopravy - CHODEC NADRADENÝ
2 - Pešia trasa posunutá medzi stromy a plot športovísk 
3 - Zjazdný chodník

1 - Pozdĺžne parkovanie
2 - Strom solitér na priehľade 
3 - Priestor ohraničený horizontálne stromoradím
4 - posunutie chodníka - lampy tvoria hranicu
5 - priestor pre aktivity



detské ihrisko

formovaná zeleň - vodiaca línia 

statický vodný prvok

priepustný povrch
terénna úprava

zastávka MHD priamo napojená na pešiu trasu
vizuálny kontakt so školou a pobytovou plochou

priestor pre mobilnú drobnú 
architektúru

sedenie pod stromami

Gymnázium Pankúchova

Mamateyova ulica
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PROBLÉMY:

- slabé napojenie zastávky MHD na systém chod-
níkov
- formálne navrhnutý vnútroblokový priestor - 
bez funkčnej náplne 
- nízke využívanie priestoru
- nekoncepčne vysadená vysoká zeleň
- chýbajúce atraktívne priehľady

POTENCIÁLY:

- väzba na školy a zastávku MHD
- existujúce detské ihrisko
- vytvoriť pobytové námestie určené pre oddych
- možnosti užiť si prostredie v lete - príjemný tieň 
- príjemné sprestrenie pre obyvateľov okolitých 
bytových domov

IDEY:

- kultivovať prostredie
- formovať zeleň tak, aby podporila priehľady na 

zastávku a školu - lepšia možnosť zorientovať sa 
v priestore
- podporiť príjemnú atmosféru pomocou sta-
tického/dynamického vodného prvku 
- vizuálna korekcia parkovacích plôch pomocou 
terénnych úprav
- použiť výtvarné osvetlenie pre zvýšenie es-
tetickej kvality prostredia aj v neskorších ho- 
dinách
- doplnenie priestoru aj o mobilný mobiliár - 
podporenie komunikácie 
- zvážiť použitie mobilnej drobnej architektúry / 
letná knižnica/letné premietanie/malý infopoint 
s verejným WC a základným občerstvením
- využitie priepustných povrchov a mäkkých hrán 
na zmäkčenie atmosféry
- základný mobiliár doplniť o stojany na bicykel 
- spevniť a sceliť okolie zastávky tak, aby vzni-
kol kompaktný priestor priamo naväzujúci na 
vnútroblokovú rekreačnú trasu - eliminácia 
vyšliapaných chodníkov

obytná ulica rekreačného typu

úsek Pankúchova - Mamateyova



SITUÁCIA

PERSPEKTÍVNY POHĽAD - SÚČASNÝ STAV

PRIRODZENÉ SVETLO -  OSLNENIE/ZATIENENIE  -  (21.06. / 01.03)

UMELÉ OSVETLENIE -  TECHNICKÉ / DOPLNKOVÉ FUNKČNÉ / VÝTVARNÉ
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FORMOVANIE PRIESTORU VYSOKOU ZELENEŇOU - HORIZONTÁLNE / INDIFERENTNÉ / VERTIKÁLNE

FORMY SEDENIA - KOMUNIKAČNÝ OSTROV / INDIVIDUÁLNE/ MOBILNÉ PRVKY NA SEDENIE

REZ VYBRANÝM PRIESTOROM - NÁVRH

odporúčané základné pravidlá
formovania priestoru

mobiliár
1,5 m

dynamický pohyb
3 m

dynamický 
pohyb 3 m

špecifické sedenie
pri vodnej ploche

mobiliár
1,5 m

aktivity motivujúce k prežívaniu
súkromného života vo v.p.

prvky BIOKORIDORU

očný kontakt

ohraničenie priestoru z hora 
korunou stromami



Bradáčova ulica

MŠ Bradáčova

terénne rampy

oddychová plocha
možnosť terás pre 
okolité prevádzky

ihriská pre staršie deti

ihriská pre 
mladšie deti

solitérny strom

vodiaca línia stromov
vedúca k masívu zelene

zmena povrchov
signálizácia zvýšeného 
pohybu detí

úprava terénu 
schody slúžiace ako hľadisko
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PROBLÉMY:

- ihriská sú umiestnené pod úrovňou terénu - 
prístup iba schodami
- neestetické bočné vstupy do územia atakované  
parkujúcimi automobilmi
- asfaltové povrchy
- chýbajúci mobiliár - málo možností na sedenie 
- žiadne stojany na bicykle 

POTENCIÁLY:

- priama väzba na škôlku 
- blízkosť základných škôl a obchodnej 
akadémie
- priestory sú už využívané 
- masív zelene v tesnom kontakte
- fungujúce prevádzky v obytnom priestore
- možnosť priameho napojenia na pešiu 
promenádu 

IDEY:

- zmena materiálu komunikácie v úseku hlavného 
nástupu do územia - signalizácia zvýšeného po-
hybu detí - ideálne úrovňové prepojenie
- pomocou terénnych rámp zabezpečiť bez-
bariérový prístup - zároveň možnosť využitia 
rampových schodov na sedenie ako hľadiska
- v strede vytvoriť oddychovú plochu - možnosť 
doplnenia prevádzky s kaviarňou - zázemie 
ihrísk, alt. zabezpečiť v rámci mobiliáru fontánku 
s pitnou vodou 
- pri bočných vstupoch presunúť odpadové hos-
podárstvo tak, aby nebolo v priamej kontaktovej 
polohe s priebežnou pešou trasou, zvážiť využi-
tie podzemných kontajnerov

obytná ulica rekreačného typu

úsek Bradáčova - Dudova



SITUÁCIA PRIRODZENÉ SVETLO -  OSLNENIE/ZATIENENIE  -  (21.06. / 01.03)

PERSPEKTÍVNY POHĽAD - SÚČASNÝ STAV

UMELÉ OSVETLENIE -  TECHNICKÉ / DOPLNKOVÉ FUNKČNÉ / VÝTVARNÉ
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FORMOVANIE PRIESTORU VYSOKOU ZELENEŇOU - HORIZONTÁLNE / INDIFERENTNÉ / VERTIKÁLNE

FORMY SEDENIA - SPOLOČENSKÉ PRED VCHODMI  / NA MÚRIKOCH A TERÉNNYCH SCHODOCH/ LAVIČKY ORIENTOVANÉ DO IHRISKA

REZ VYBRANÝM PRIESTOROM - NÁVRH

odporúčané základné pravidlá
formovania priestoru

mobiliár
0,7m

vertikalizácia priestoru -
jasné oddelenie aktívnej hracej 

časti od prevádzkovej

SOLITÉR - STROM
dominantný pre spoločenský priestor
- pobytové námestie

izolačná 
zel. 3m

dynamický 
pohyb 3m

sídliskové
záhony

priestor pre aktívny šport a rekreácie, spoločenský 
priestor so stromom, priestor pre detské hry



I.

I.

IV.
IV.

IV.

II.
II.III.

III.
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obytné ulice pobytového typu

I. časť
Atraktivity a ciele na trase:

zastávka MHD Ovsištské nám., Dom kultúry 
Ovsište, Súkromná športová stredná odborná 
škola, Francúzska škola,  Zimný štadión HC 
Petržalka, FC Petržalská akadémia, Krízové 
centrum a detský domov

Dĺžka trasy: max 0,6 km

II. časť
Atraktivity a ciele na trase:

MŠ Bulíkova

Dĺžka trasy: max 0,5 km

III. časť
Atraktivity a ciele na trase:

Chorvátske rameno, zastávka MHD Lachova,  
Domov sociálnych služieb pre deti, detské 
ihriská, Miestna knižnica Petržalka - pobočka 
Haanova 

Dĺžka trasy: max 0,5 km

IV. časť
Atraktivity a ciele na trase:

Kostol svätej rodiny, Chorvátske rameno

Dĺžka trasy: max 0,5 km

Funkcia a charakteristika obytnej ulice pobytového typu:
 Dominantnou funkciou obytnej ulice pobytového typu je poskytnutie priestoru pre sociálnu in-
terakciu a prejav komunity. Charakterizuje ju výrazne skľudnená nesegregovaná doprava. Dôraz je klad-
ený na vytvorenie bezpečného prostredia,  bohatého na detail, s cieľom podnecovať aktivity v priestore. 
Významným faktorom obytných ulíc sú špecifické vrstvy zelene - vysoká zeleň/ nízka architektonizo-
vaná zeleň/ trávnaté a kvetinové záhony. Optimalizáciu mierkových a  proporčných vzťahov v prostredí 
obytnej ulice zohrávajú odpočinkové polosúkromné priestory (komunikačné ostrovy) pred obytnými 
domami, pergoly a základná vybavenosť mobiliárom. Systém priestorového osvetlenia využíva ma-
joritne technické osvetlenie (zabezpečenie bezpečnosti). V priestoroch vstupov do obytných domov a 
odpočinkových priestorov je vhodné doplnkovo využiť svietidlá s výtvarným účinkom na dotvorenie 
komornej atmosféry priestoru.



problémy na úrovni priestoru

- absencia rozptylového priestoru pred vstupom do školy
- aditívnym pridávaním parkovísk došlo k fragmentácii peších trás - zlá 
orientácia v priestore

- neprimeraná pohľadová vzdialenosť spolu s úzkym chodníkom spôsobujú 
optické predĺženie pešej trasy 

- vizuálne kontaktové pole fixované do masívu zelene bez viditeľnosti orien-
tačného bodu/cieľa v ohnisku - neistota chodca

- nekoncepčné napĺňanie priestoru - “komunikačný ostrovček” vizuálne 
nekomunikuje s výtvarným dielom

- nejasné členenie priestoru z hľadiska užívania 

- monotónnosť a uniformita prostredia - absentujú kryštalizačné body aktivít 
spoločenstva - odosobnenie obyvateľov 
- rozvoľnenosť priestoru

- neprimerané merítko objektov vymedzujúcich priestor 
- obmedzený prístup obyvateľov priľahlých objektov - prepojených
s priestorom úzkymi lávkami 
- absencia voliteľných aktivít 

- nečitateľnosť priestoru - fragmentácia peších trás - zlá orientácia
- prostredie neprispôsobené požiadavkam bezbariérovosti - striedanie 
viacerých úrovní



problémy na úrovni detailu
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- vizuálny neporiadok
- úrovňová segregácia dopravy bez bezbariérovej úpravy

- automobily dominujúce priestoru
- extenzívne použitie asfaltových povrchov - ich zlá kvalita
- chýba ochrana proti nepríjemným zmyslovým vnemom /oslnenie 

- malá  priechodná šírka chodníka 
- chýbajúce osvetlenie 
- nevyhovujúci detail prevedenia

- neatraktívny parter  - slabý vizuálny kontakt exteriér - interiér

- zdevastovaný vegetačný pás - nízka údržba 
- viacero úrovní v priestore, ktorý má potenciál byť zdieľanou 
jednoúrovňovou ulicou 
- nízka estetická kvalita priestoru

- lavičky orientované smerom do parkoviska - nevytvárajú komunikačné 
ostrovy
- mobiliár nízkej estetickej kvality - mobilné kvetináče sú drsné a antiu-
melecké

- vstup do obytného vnútrobloku je zle zapojený do systému peších trás - 
chodník smeruje do nevýraznej zadnej strany obytného domu

- absentuje bezbariérová úprava prechodu pre chodcov
- chýba svetelná signalizácia - široký profil dopravnej komunikácie - znížený 
pocit bezpečnosti chodca



1

3

2



62

optimalizácia priestoru

1

4

3 3

2

1
3 4

2

12

3

1 - Strom - solitér - dominanta priestoru
2 - Pobytové námestie - prechod do vnútrobloku - fontána 
3 - Sedenie orientované do pešieho pohybu
4 - Živý plot - oddelenie pohybu od bytového domu

1 - Nové stromoradie - oddialené od bytových domov
2 - Striedanie parkovacích miest so spoločenskými plochami
3 - Kvetinové záhony 
4 - Formy sedenia pri vstupoch do bytových domov

1 - Strom - solitér - špecifické sedenie a priestor v jeho okolí
2 - Nové stromoradie 
3 - Striedanie parkovacích miest so spoločenskými plochami



hracia plocha

kolmé parkovanie prestriedané 
stromom

vytvorenie aktívneho parteru

exteriérový priestor pre prevádzky
možnosť terás 

sedenie pod stromom

pergola

kvetinové záhony

parkovacie plochy pre BD

členenie priestorov pomocou 
živých plotov / záhonov 
z okrasných tráv

parkovacie plochy pre BD
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obytná ulica pobytového typu

Medveďovej ulica

PROBLÉMY:

- priestor ulice je atakovaný automobilmi
- obchodný parter je nezaujímavý - s nízkou es-
tetickou kvalitou
- chýbajúci mobiliár
- nízka kvalita povrchov
- málo vzrastlej zelene

POTENCIÁLY:

- priestorová rezerva pri Dolnozemskej ceste - 
možnosť využiť na parkovanie pre bytové domy 
s využitím vysokej zelene a prvkami dôležitými 
pre manažment dažďovej vody
- spomaľovače nahradiť priestorovým riešením 
využívajúcim zmeny smeru jazdy - nútené 
spomalenie a zvýšená ostražitosť 
- vytvorenie aktívnych plôch ulice pre komunitu 
obyvateľov ulice 

- aktivity obyvateľov vo svojom okolí - starostlivosť 
o predzáhradky 

IDEY:

-  programovo naplniť obchodný parter tak, aby 
bol využívaný komunitou - možnosť prevádzok 
vysunutia do exteriéru - terasy/ predajné stojany
- dostať všetkých účastníkov dopravy na jednu 
úroveň - dláždením dať signál o priorizácii cho-
dca
- možnosť detí využiť plochu ako ihrisko na hry
- vytvoriť súborné sedenia  s pergolami / sedenie 
pod stromami
- doplniť priestor o mobiliár
- zapojiť do tvorby priestoru obyvateľov pomo-
cou participatívneho plánovania 



SITUÁCIA

PERSPEKTÍVNY POHĽAD - SÚČASNÝ STAV

PRIRODZENÉ SVETLO -  OSLNENIE/ZATIENENIE  -  (21.06. / 01.03)

UMELÉ OSVETLENIE -  TECHNICKÉ / DOPLNKOVÉ FUNKČNÉ / VÝTVARNÉ
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FORMOVANIE PRIESTORU VYSOKOU ZELENEŇOU - HORIZONTÁLNE / INDIFERENTNÉ / VERTIKÁKNE

FORMY SEDENIA - V POLOTIENI POD STROMOM  / POD PERGOLOU / NA LAVIČKE

REZ VYBRANÝM PRIESTOROM - NÁVRH

odporúčané základné pravidlá
formovania priestoru

prevádzkový 
pás 2 m

zdieľaný
priestor

auto/chodec
6 m

spoločenský priestor pre aktivity a detské 
hry

dynamický 
peší pohyb 3m

špečifická forma sedenia
sídliskové záhony

SOLITÉR - STROM
dominanta obytnej
ulice

doplnková alej
zdvyhnutá koruna podporujúca 

vizuálne prepojenie oboch strán ulice

očný kontakt



urbanistické závery

 Pre dosiahnutie vyšších parametrov 
kvality priestoru peších trás je potrebné 
eliminovať nadsadenú mierku súčasnej zástavby 
panelových domov.

 Pre uspokojenie nárokov človeka (najmä 
psychických a sociálnych) treba sledovať 
hmotovo-priestorovú a architektonicko-
výtvarnú kvalitu prostredia, ktorá by mala byť 
v symbióze s optimalizujúcou prevádzkou a 
funkčnou náplňou pešieho pohybu. 

 Rozmanitou paletou výrazových 
prostriedkov treba postupne zvyšovať 
urbanistickú a architektonickú  kvalitu 
územia. 

 Postupnými krokmi pracovať na vytvorení 
vyššej úžitkovej a hmotovo-priestorovej 
hodnoty urbanizovaného prostredia. 

 Zeleň, ktorá za cca 40 rokov doplnila 
panelovú výstavbu,  významne humanizuje 
a konkretizuje dané priestory. Veľmi dôležité 
je danú zeleň urbanizovať a kompozične 
korigovať - udržiavať v sviežej kondícii.

 Pomocou prvkov zelene, drobnej 
architekúry, prípadne koncepčným 
intenzifikovaním územia  hodnotnou  
architektúrou treba jasne definovať, 
špecifikovať a charakterizovať priestor, 
ktorý spĺňa základné parametre bezpečnosti a 

prostredia podporujúceho sociálne interakcie - 
živosť. 

 Do pôvodného monokultúrneho prostredia 
treba integrovať nové prvky, ktoré vytvárajú 
členitejšie štruktúry.

 Dané prostredie treba jasne diferencovať 
a konkretizovať pre jeho obsah a náplň, 
hierarchizovať a hlavne uplatňovať princíp 
kontinuity.
 
 Len proporcionálne a rovnovážne 
zastúpenie všetkých prvkov životného prostredia 
aktivizuje hlavný cieľ - priviesť ľudí k aktívnemu 
prežívaniu súkromného života vo verejenom - 
obytnom prostredí.

Dopravné pešie trasy odporúčame riešiť 
komplexne s návrhom celkového priestoru ulice 
- formou ideových alebo overovacích súťaží 
(doprava  - Mestská hromadná / individuálna, 
cyklodoprava, peší pohyb, zeleň).

 Trasovanie a funkcia dopravných 
peších trás sú dané samotnou prevádzkou  a 
priestorovou skladbou Petržalky  - bez novej 
dopravnej koncepcie MČ Petržalka sa nedá 
uvažovať o zmene peších dopravných trás ako 
samostatného problému.
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odporúčania

HLAVNÉ PEŠIE TRASY BEZ  OBCHÁDZOK A 
BARIÉR
- podporovať výstavbu priamych peších trás
- postaviť chýbajúce úseky chodníkov
ANALÝZA  PEŠÍCH TRÁS
- zber dát potrebný na vyhodnocovanie 
priorizácie peších trás - záznamy  o nehodovosti, 
inštalácia sčítačov chodcov na chodníkoch a 
križovatkách
- uskutočnenie auditu bezpečnosti peších trás a 
to nielen z pohľadu chodca, ale aj vodiča

ÚDRŽBA A OPERATÍVNE ODSTRAŇOVANIE 
ZÁVAD A NEDOSTATKOV NA EXISTUJÚCICH 
KOMUNIKÁCIÁCH 
- orez drevín zasahujúcich do výhľadu áut
- odstraňovanie a úprava prerastenej zelene 
zasahujúcej do chodníkov
- kvalitná zimná údržba 
- operatívne odstraňovanie závad poškodenia 
chodníkov

ZVYŠOVANIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY 
CHODCOV A REŠPEKTOVAŤ POTREBY OSÔB 
S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU  A 
ORIENTÁCIE
- bezbariérovo upraviť prechody pre chodcov a 
doplniť hmatové (taktilné) prvky
- prechody pre chodcov zabezpečiť 
samoobslužným ovládačom signalizácie na 
prechode
- svetelnú križovatku doplniť o zariadenia 
odpočítavania času - znižovať čas čakania na 

prechodoch 
- doplniť chýbajúce vodiace pásy
- dodržiavať priechodné šírky chodníkov 
- znižovať rýchlosti automobilov najmä v 
okolí školských a predškolských zariadení, 
zdravotných zariadení, detských ihrísk
- vytváranie obytných zón

VZDELÁVANIE - OSVETA - SPOLUPRÁCA S 
VEREJNOSŤOU
- spolupracovať so školami, osveta - 
implementácia bezpečných ciest do škôl
- využiť formu taktického urbanizmu - v 
spolupráci s verejnosťou vytvárať projekty s 
cieľom aktivizovať pešie trasy
- vytvoriť mapy peších trás pre komunity s 
identifikáciou zaujímavých miest a cieľov
- hľadať partnerov - neziskové organizácie, 
občianske združenia, ktoré by pomohli 
propagovať chôdzu pomocou rôznych akcií a 
kampaní

ZVYŠOVANIE ATRAKTIVITY PEŠÍCH TRÁS
- podporovať diverzitu aktivít v území a dopĺňovať 
o občiansku vybavenosť
- navrhnúť systém výtvarného osvetlenia 
- vytvoriť dizajn manuál na prvky mobiliáru

PODPORU PEŠÍCH TRÁS RIEŠIŤ SYSTÉMOVO 
V KOORDINÁCII  S ÚZEMNÝM, DOPRAVNÝM 
PLÁNOVANÍM A PLÁNOVANÍM VÝSADBY ZELENE



str.:                       pohľad z Romanovej ulice, foto: Karin Tajtiová 
str. 1.:    foto: Karin Tajtiová
str. 3.:       Bulíkova ulica - vnútroblok, foto: Karin Tajtiová
str. 5.:       pohľad Haanova ulica, foto: Karin Tajtiová
str. 12.:     skica: Igor Hianik
str. 13.:     pohľad Bosákova ulica, foto: Karin Tajtiová
str. 15-16.:         koncepcia peších trás, IN ARCHITEKTI s.r.o.
str. 19.:      pohľad Bulíkova ulica, foto: Karin Tajtiová
str. 29 - 30.:       foto: Karin Tajtiová
str. 31.:   https://www.etsy.com/listing/230127515/black-and-white-photography-trees-tree?ref=shop_home_active_5
str. 32.:     foto: Karin Tajtiová
str. 34.:    obr. 1. http://lepamphlet.com/2014/06/25/siege-social-groupe-rapp/fontana_hauptsitz_02/ 
  obr. 2. http://www.landezine.com/index.php/2015/04/joel-weeks-park-by-janet-rosenberg-studio-landscape-architects/
  obr. 3. a 4. https://www.designweek.co.uk/issues/september-2014/lighting-the-olympic-park/
str. 35.:   foto: Karin Tajtiová
  obr. 1 - 3. výstupy z interaktívneho laboratória urbanizmu IN ARCHITEKTI, s.r.o.
  obr. 4. https://sk.pinterest.com/pin/489273946992943906/
  obr. 5. http://www.riseled.com/led-inground-light_n32
  obr. 6. https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/ca/48/80/ca48802eb11836c8b14cdc5e2bd63925.jpg
str. 36.:  obr. 1 - 3. PRINZ,Dieter. Städtebau. Band 2: Städtebauliches Gestalten. Stuttgart: Kohlhammer, 1980, ISBN 978-3170054035
  obr. 4 - 6. výstupy z interaktívneho laboratória urbanizmu IN ARCHITEKTI, s.r.o.
str. 38.:                obr. 1. http://www.silva-landscaping.com/actualites/le-jardin-partage-et-solidaire-courbevoie/
  obr. 2. http://www.scapestudio.com/projects/buffalo-niagara-medical-campus-streetscape/
  obr. 3. http://www.magicalurbanism.com/archives/2954
  obr. 4. http://tcstormwater.org/?page_id=167
str. 39.:     foto: Karin Tajtiová
  obr. 1 - 3. výstupy z interaktívneho laboratória urbanizmu IN ARCHITEKTI, s.r.o.
  obr. 4. https://www.instagram.com/ronstan.tensile.architecture/
  obr. 5. http://ndagallery.cooperhewitt.org/gallery/5109427/Walden-Studios
  obr. 6. http://www.prolumeled.com/pages/gallery_specs.asp?ID=14
str. 40.:   obr. 1 - 3. PRINZ,Dieter. Städtebau. Band 2: Städtebauliches Gestalten. Stuttgart: Kohlhammer, 1980, ISBN 978-3170054035
  obr. 4 - 6. výstupy z interaktívneho laboratória urbanizmu IN ARCHITEKTI, s.r.o.
str. 41.:     obr. 1. foto: Karin Tajtiová
  obr. 2. http://www.nbwla.com/projects/community/watercolor
  obr. 3. foto: Karin Tajtiová
  obr. 4. https://www.designlisticle.com/public-bike-stands/ 
str. 42.:     obr. 1. http://www.dcr.virginia.gov/state-parks/blog/allow-children-to-get-active-at-james-river-state-park-4436
  obr. 2. http://www.designboom.com/architecture/studio-nomad-batlab-architects-blue-meditation-point-transylvania-
 romania-10-09-2015/
  obr. 3. http://www.archdaily.com/551427/a-path-in-the-forest-transsolar-and-tetsuo-kondo-architects/
  obr. 4. http://www.landezine.com/index.php/2015/12/the-bluff-by-omgeving/ww1-landscape-memorial-foest-path-ypres-belgium-omgeving-landscape-architecture-16/
str. 45 - 46.:       foto: Karin Tajtiová
str. 47.: http://sonutri-dieteticienne.fr/wp-content/uploads/2016/09/commencer-course-a-pied-768x480.jpg
str. 48.:      foto: Karin Tajtiová
str. 50.:     obr. 1. http://www.archdaily.com/15786/brochstein-pavilion-the-office-of-james-burnett
  obr. 2. http://www.archdaily.com/15786/brochstein-pavilion-the-office-of-james-burnett
  obr. 3. https://landskapsarkitekt.tumblr.com/?og=1
  obr. 4. http://www.archdaily.com/777711/story-pod-atelier-kastelic-buffey
str. 51.:                foto: Karin Tajtiová
  obr. 1 - 3. výstupy z interaktívneho laboratória urbanizmu IN ARCHITEKTI, s.r.o.
  obr. 4. http://www.archiexpo.fr/prod/zero/product-58476-816256.html
  obr. 5. http://99stepsny.tumblr.com/post/103599109767/51-floor-lights
  obr. 6. http://www.s-onsite.com/works/detail.html?id=72
str. 52.:    obr. 1 - 3. PRINZ,Dieter. Städtebau. Band 2: Städtebauliches Gestalten. Stuttgart: Kohlhammer, 1980, ISBN 978-3170054035
  obr. 4 - 6. výstupy z interaktívneho laboratória urbanizmu IN ARCHITEKTI, s.r.o.
str. 54.:      obr. 1. http://mymodernmet.com/a-lta-arbre-basket-tree/
  obr. 2. http://www.archdaily.com/470077/lemvig-skatepark-effekt/52e07c2be8e44ed0690001c8_lemvig-skatepark-effekt_
  008_effekt_lemvig_skatepark_-_effekt-jpg/
  obr. 3. http://www.shapedscape.com/projects/the-pulse-park
  obr. 4. http://www.archdaily.com/794732/into-the-wild-openfabric/57ce2113e58ece57d9000131-into-the-wild-openfabric-photo
str. 55.:                foto: Ing. Milan Raus
  obr. 1 - 3. výstupy z interaktívneho laboratória urbanizmu IN ARCHITEKTI, s.r.o.
  obr. 4. http://www.landezine.com/index.php/2015/06/maria-park-by-bascon/maria-park-by-bascon-04/
  obr. 5. http://www.landezine.com/index.php/2014/01/lemvig-skatepark-by-effekt/lemvig_skatepark-by-effekt-12/
  obr. 6. http://www.iguzzini.com
str. 56.:    obr. 1 - 3. PRINZ,Dieter. Städtebau. Band 2: Städtebauliches Gestalten. Stuttgart: Kohlhammer, 1980, ISBN 978-3170054035
  obr. 4 - 6. výstupy z interaktívneho laboratória urbanizmu IN ARCHITEKTI, s.r.o.
str. 59 - 60.:       foto: Karin Tajtiová
str. 61.: https://en.wikipedia.org/wiki/Pocket_park#/media/File:Balfour_street_pocket_park.JPG
str. 62.:     foto: Karin Tajtiová
str. 64.:  obr. 1. https://meiaum.wordpress.com/2015/09/30/o-que-e-uma-woonerf/
  obr. 2. http://mynorthwest.com/gallery/soon-you-wont-be-able-to-drive-down-bell-street-in-seattle/
  obr. 3. http://www.compagniedupaysage.com/projects/quartier-bel-air/
  obr. 4. https://www.cawrse.com/ccf-ocpm-parking-lot/
str. 65.:   foto: Karin Tajtiová
  obr. 1 - 3. výstupy z interaktívneho laboratória urbanizmu IN ARCHITEKTI, s.r.o.
  obr. 4. http://www.santacole.com/en/catalogo/farolas/ramaled/#
  obr. 5. http://www.iguzzini.com
  obr. 6. http://www.habitatpresto.com/jardin-exterieur/eclairage/913-idees-lumiere-exterieur
str. 66.:   obr. 1 - 3. PRINZ,Dieter. Städtebau. Band 2: Städtebauliches Gestalten. Stuttgart: Kohlhammer, 1980, ISBN 978-3170054035
  obr. 4 - 6. výstupy z interaktívneho laboratória urbanizmu IN ARCHITEKTI, s.r.o.

zdroje použitých obrázkov



70

zoznam literatúry 

BRATH, Jozef. 1986. Formovanie a dotváranie urbánneho celku. Bratislava: Alfa SNTL, 1986. 208 s. ISBN 
63-056-86
BRATH, Jozef. 1987. Pešie zóny v meste. Bratislava: Alfa SNTL, 1987. 240 s. ISBN 063-197-87
JANKOVICH, Imrich a kol. Štúdia dotvárania obytného prostredia a humanizácie Petržalky.1992.
Bratislava
TRNKUS, Filip. 1969. Urbanistické aspekty pešieho pohybu v mestskom organizme (ašpirantské mini-
mum). Bratislava: 1969
LUKEŠOVÁ, Petra - VALENTOVÁ, Michaela a kol..2008. Město pro peší. Strategie rozvoje pěší dopravy.  
Praha: Oživení, o.s., 2008. 50 s. ISBN 978-80-254-1391-3
CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. 2015. Územný generel dopravy. hl. mesta SR, Brno: 2015,  240s.  
 JOHNOVÁ, Jarmila - LUKEŠOVÁ, Petra a kol. 2008.Bezpečné cesty do školy. Praha: Oživení, o.s., Pražské 
matky, o.s., 2008. 47 s., ISBN 978-8253359-1  
BRADBURY, Annabel - CAMERON, Andrew a kol. Manual for streets. London: Thomas Telford Publishing, 
2007, ISBN: 978-0-7277-3501-0
BARNE, Elaine - CAMERON, Andrew a kol. 2010 Designing streets. Edinburgh:  2010 64.s.  ISBN: 978-0-
7559-8264-6

TECHNICKÉ NORMY A LEGISLATÍVA

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný  zákon)
Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke
Vyhláška č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách 
na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie
STN 73 6110 (najmä kapitoly 11, 12) 
STN 73 6102

INTERNETOVÉ ZDROJE

National Association of City Transportation Officials URL: https://nacto.org
World Health Organization: URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/79753/1/9789241505352_
eng.pdf
Podpora peší dopravy. Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. URL:  http://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/
poskytovani-prispevku/cyklo-balicek/cb_a10.pdf
MORE PEOPLE TO WALK MORE URL: https://fussverkehr.ch/wordpress/wp-content/up-
loads/2016/09/944_kJ1jmWQff0.pdf
WALK 21 URL: http://www.walk21.com/projects
STEP FORWARD  URL: http://www.calgary.ca/Transportation/TP/Documents/Planning/Calgary-Trans-
portation-Plan/pedestrian-strategy-report-sept2016.pdf





POĎAKOVANIE

Ďakujeme profesorovi
Emanuelovi HRUŠKOVI

za jeho unikátne celoživotné dielo 
a nadčasový odkaz 

nielen pre vedecko-odbornú činnosť
v oblasti urbanizmu.

Ďakujeme profesorom
Tiborovi ALEXYMU,

Jánovi KAVANOVI,
Filipovi TRNKUSOVI

za udržanie bádavej kontinuity,
rozpracovanie teoretických myšlienok Emanuela Hrušku

a za motiváciu v tom ďalej pokračovať.

ZVLÁŠŤ ĎAKUJEME 
profesorovi Filipovi TRNKUSOVI, 

ktorý sa v dizertačnej práci
a počas celého odborného pôsobenia zaoberal 

URBANISTICKÝMI ASPEKTAMI PEŠIEHO POHYBU
V MESTSKOM ORGANIZME

A URBANISTICKOU KOMPOZÍCIOU,
za priamu konzultáciu, konfrontáciu,

kritiku a neustále vzdelávanie.

autori:



www.inarchitekti.com


