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Malé a stredné mestá nachádzajúce sa mimo 
hlavných metropolitných oblastí potrebujú 
impulzy na zabezpečenie svojho sociálneho 
a hospodárskeho rozvoja a udržania dosta-
točnej príťažlivosti tak pre svojich obyvateľov, 
ako aj návštevníkov. Jednou z možných stra-
tégií na zaručenie ich udržateľnosti a kvality 
života pre ich obyvateľov je podpora a posil-
nenie miestnych komunít prostredníctvom 
hodnotenia a valorizácie ich kultúrneho a prí-
rodného potenciálu.

Aktuálne témy v urbanizme rieši projekt 
Interreg DANUrB, ktorý sa zameriava práve 
na takéto malé a stredné mestá mimo sféry zá-
ujmu a známejších turistických trás. Zo slo-
venskej strany sú zapojené nasledujúce mestá 
a ich dvojičky: Štúrovo (SK) – Ostrihom (Es-
ztergom – HU), Komárno (SK) – Komárom 
(HU). Tieto mestá, ktoré sa inak často pre-
hliadajú, získavajú prostredníctvom projektu 
DANUrB nielen možnosť dozvedieť sa viac 

o svojom kultúrnom potenciáli, ale aj o mož-
nostiach valorizácie tohto potenciálu. Ako 
vzorový model a pozitívny príklad valorizácie 
je mesto Krems an der Donau s priľahlým re-
giónom Wachau (AT), v ktorom sa jedinečné 
kultúrne dedičstvo krajiny a lokálnych sídel 
podarilo pozitívne zhodnotiť na mierke celé-
ho regiónu.

Kolektív v Ústave urbanizmu a územného 
plánovania FA STU spracúva čiastkové ciele 
projektu, ktoré sa zameriavajú na zber úda-
jov o daných lokalitách s cieľom identifikovať 
územia s potenciálom valorizácie a predurčiť 
ich možné scenáre. Jednou z dôležitých sú-
častí projektu DANUrB je aj využitie nástroja 

„research by design“, aplikovaného pri overo-
vaní prípadových štúdií v rámci ateliérových 
prác študentov v predmetoch Ateliér navrho-
vania V a Ateliér navrhovania 1 – urbanizmus.

Cieľom tohto príspevku je predložiť dva 
z čiastkových cieľov projektu. Prvým cieľom 
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je spracovanie metódy vymedzovania území 
mesta s potenciálom transformácie a spôso-
by riešenia ich následnej valorizácie. Druhým 
cieľom je aplikácia tejto metódy na vybranej 
prípadovej štúdii mesta Komárno.

Práve vymedzovanie území mesta s poten-
ciálom transformácie je krok, ktorý má poten-
ciál doplniť aj existujúcu prax urbanistického 
plánovania. Súčasný hlavný nástroj urbanis-
tického plánovania – územný plán, regulu-
je rozvoj mesta vo veľkej miere, často práve 
aj vymedzujúc nové rozvojové plochy. Preto 
bolo naším cieľom hľadať vhodné metódy, 
akými možno definovať rast mesta v reflexii 
na súčasné trendy udržateľného rozvoja, s cie-
ľom hľadať potenciál už v existujúcej zastava-
nej mestskej štruktúre.

mEtOdika Výskumu PrOJEktu 
danurb na Fa stu
K naplneniu hlavných cieľov spracúvaných na 
Fakulte architektúry STU bol výskum rozde-
lený do nasledujúcich častí, zameriavajúc sa 
na prípadovú štúdiu dvoch miest – Komárna 
a Štúrova:
1. identifikácia kultúrneho hmotného a ne-

hmotného dedičstva v riešených mestách 
a priľahlých regiónoch, a to prostredníc-
tvom zberu dát:  
a) voľne prístupné údaje vložené do exis-
tujúcich databáz GIS;  
b) analýza strategických dokumentov jed-
notlivých miest a území: územný plán, zá-
sady ochrany pamiatok, Natura 2000;  
c) rozhovory s aktívnymi stakeholdermi 
v jednotlivých kultúrnych oblastiach na rie-
šených územiach; 

2. selekcia a vyhodnotenie potenciálu kultúr-
neho hmotného a nehmotného dedičstva;

3. zhodnotenie lokality vybraného kultúr-
neho dedičstva vzhľadom na jej potenciál 
transformácie vo väzbe na širšie vzťahy 
v sídle, resp. regióne, a overenie možností 
týchto transformácií prostredníctvom ate-
liérových prác študentov Ústavu urbaniz-
mu a územného plánovania FA STU. Tento 
bod je aj predmetom tohto príspevku.

V rámci Ústavu urbanizmu a územného plá-
novania je do týchto aktivít zapojených šesť 
členov riešiteľského kolektívu a čiastkové 
aktivity sú premietnuté do predmetov Ate-
liéru navrhovania I (v zimnom semestri in-
žinierskeho stupňa štúdia 2017/2018 zapo-
jených spolu 40 študentov), zameraného 

na potenciál riešenia valorizácie identifiko-
vaných území mesta Komárno, a v predme-
te Ateliér navrhovania V (v letnom semes-
tri bakalárskeho stupňa štúdia zapojených 
28 študentov).

tEOrEtiCkÉ VýChOdiská
Súčasné územné plány navrhujú rozsiahle 
rozvojové plochy, viaceré za hranicou jestvu-
júceho intravilánu, čo má za následok roz-
rastanie sa miest do krajiny. Tento jav môže-
me sledovať skoro vo všetkých slovenských 
mestách, výnimkou nie sú ani tie, ktoré ležia 
mimo ťažiskových rozvojových osí a počet ich 
obyvateľov má klesajúcu tendenciu. No pred-
sa sa viacerí súčasní odborníci a organizácie 
zameriavajú na opačný prístup, ktorým je in-
tenzifikácia území a recyklácia nevyužívaných 
plôch vnútri hraníc mesta.

kOmPaktnÉ mEstO
V súčasnom urbanizme je jedným z často dis-
kutovaných javov kompaktné mesto. Jeho hlav-
ným cieľom sú trvalo udržateľné mestá, ktoré 
sú ekonomicky stabilné, podporujú kvalitu 
životného prostredia a sociálnu etiku. Kom-
paktné mesto je charakterizované kompakt-
nou mestskou štruktúrou, ktorá je prepojená 
hromadnou dopravou. To má za následok re-
dukciu vzdialeností a zníženie ceny transpor-
tu, ako aj spotrebu ropných látok. Kompaktné 
mesto vyžaduje menšie priestorové nároky, 
ponecháva priestor na rekreačné plochy, poľ-
nohospodársku pôdu a vodu, a z toho dôvodu 
je šetrnejšie ku krajine.

Aj keď je tento pojem už dlhší čas známy, 
neexistuje jednotná definícia kompaktné-
ho mesta ani jednoznačný postup, ako tento 
stav dosiahnuť. Dazing a Saary1 použili pojem 
kompaktné mesto po prvýkrát v ich koncep-
te ideálneho mesta. Ďalší autori tento pojem 
postupne spresňovali a dopĺňali kritériá, kto-
ré by kompaktné mesto malo spĺňať. Definí-
cia kompaktného mesta zo štúdie OECD je 
v súčasnosti najaktuálnejšia a aj najkomplex-
nejšia. Okrem definície je v tejto štúdii opísa-
ných viacero rôznych stratégií a postupov na 
dosiah nutie kompaktnosti mesta. Zásadné je 
zvýšenie koncentrácie činností a aktivít, opa-
kované využitie opustených a zanedbaných 
plôch a kvalita verejných priestorov.

Ďalším príkladom štúdie zaoberajúcej sa 
ekologickou stránkou mesta je projekt Ekoci-
ty. Víziou tohto projektu je trvalo udržateľné 

ALFA_2_18 VIOLET.indd   19 25/10/18   12:42



Výskum naVrhoVania

20 alFa 2 / 2018

mesto a predpoklad zníženia spotrebovaných 
zdrojov, tak aby nepresahovali možnosti ich 
regenerácie. Rovnako dôležité je, aby miera 
emisií nepresiahla schopnosť prostredia ich 
absorbovať, preto je potrebné usilovať sa o tr-
valo udržateľný dopravný systém. Ďalším vý-
znamným predpokladom z pohľadu Ekocity je 
atraktivita sídel pre súčasnú generáciu, z toho 
dôvodu je kľúčové zvýšenie kvality mestského 
prostredia a života v ňom.2

úlOha kultúrnEhO dEdičstVa 
a ZaPOJEniE miEstnYCh kOmunÍt 
dO tVOrbY udrŽatEĽnÉhO sÍdla

Posilnenie genia loci priestoru je jedna 
z možností zvýšenia atraktivity územia. Mest-
ská štruktúra každého mesta pozostáva z cha-
rakteristických čŕt a plôch, verejných pries-
torov, parkov, ktoré nesú pečať svojho času 
a zároveň vytvárajú totožnosť mesta a miesta. 
Posilnenie vzťahu k mestu alebo oblasti je 
možné prostredníctvom zvýšenia ich kvality 
a individuálneho charakteru mestskej štruk-
túry a verejných priestorov. Identita daného 
miesta vzniká kombináciou spoločenských 
a kultúrnych charakteristík príslušnej komu-
nity, ktorá sa odráža vo fyzických formách 
a formách urbanistickej štruktúry. Význam-
ným činiteľom v tomto procese identifikácie 
je architektúra a jej jazyk, ktorý podporuje 
identitu miesta, správne ho identifikuje a tiež 
zdokonaľuje jeho posolstvo. Okrem toho je 
potrebné vziať do úvahy aj pocit spolupatrič-
nosti miestnych obyvateľov. Táto identifiká-
cia so špecifickým priestorom spoločenskej 
bytosti je zvlášť dôležitá, pretože je primárne 
vytvorená na základe sociálneho a kultúrne-
ho obsahu (medziľudské vzťahy, spomienky, 
skúsenosti, emocionálne väzby)3.

Miestne komunity sú jedným z najdôleži-
tejších aktérov pri tvorbe udržateľných sídel, 
sú nositeľmi transformácie, ale aj manažmen-
tu ich udržateľnosti. Súčasne miestne komu-
nity vedia najlepšie a najefektívnejšie zhod-
notiť skrytú a nevyužitú kapacitu kultúrneho 
kapitálu – hmotného alebo nehmotného, for-
malizovaného alebo neformalizovaného kul-
túrneho dedičstva4. Valorizácia a zviditeľne-
nie nevyužívaného dedičstva vytvára ponuku 
pre ekonomický kapitál v podobe cestovného 
ruchu a prilákanie vzdelávacích, umeleckých, 
rekreačných a iných inštitúcií. Dôležitým po-
zitívnym sprievodným javom tohto procesu 
je však aj udržanie alebo oživenie miestnej 

identity. Identifikácia obyvateľov s prostre-
dím, v ktorom roky žijú a ktoré je vytvorené 
prostredníctvom miestnych kultúrnych hod-
nôt, má za následok väčšiu ochotu obyvate-
ľov zúčastniť sa na jeho rozvoji, zapájať sa do 
spolupráce, zúčastňovať sa na miestnych ak-
tivitách, a tým vytvárať silnejšie medziľudské 
putá – komunity5.

VYmEdZEniE hranÍC úZEmia na 
transFOrmáCiu a ValOriZáCiu 
Podľa Romana Kouckého6 je na dosiahnutie 
kompaktného a živého mesta najdôležitejší 
kontrast a hustota; tie spoločne vytvárajú po-
tenciál na opätovné využitie priestorov vnútri 
mestskej štruktúry. Prvým krokom intenzifi-
kácie mesta by malo byť spracovanie koncep-
tu, ktorý by definoval voľné a zastavané plo-
chy. Tento koncept by mal zachytávať ideálny 
stav mesta, posilňovať, prípadne vytvárať jeho 
jedinečný charakter. Absencia konceptov a ví-
zií alebo nedostatočné odhodlanie pri ich na-
pĺňaní je zreteľné na vývoji našich miest.

Kontrast + hustota = potenciál
Koucký sa usiluje o dosiahnutie kompakt-

ného mesta formou stanovenia prvej a dru-
hej čiary mesta. Túto metódu opisuje v knihe 
Elementární urbanismus, v ktorej sú tiež uve-
rejnené jeho koncepty a územné plány men-
ších a stredných miest v Českej republike.7

Prvá čiara je hranica mesta a definuje jeho 
prirodzenú ekologickú a ekonomickú veľ-
kosť. Predstavuje vonkajší kontrast a vyme-
dzuje mesto od krajiny. „Mesto bude existovať 
tak dlho, pokiaľ bude krajina začínať naozaj 
na okraji mesta. Rezignovať na tento kontrast 
znamená rezignovať na existenciu obidvoch – 
krajiny aj mesta.“8 Druhá čiara je vnútorným 
kontrastom mesta a predstavuje hranicu me-
dzi verejným a súkromným priestorom alebo 
nezastavateľným a zastavateľným priestorom. 
Pri navrhovaní tejto čiary je potrebné určiť, 
koľko, respektíve aký pomer týchto plôch je 
v danej časti mesta potrebný. Hranica verejné-
ho priestoru vytvára charakter a kompozíciu, 
ktoré sú súčasťou vnútorného obrazu mesta, 
a preto musí byť definovaná.

PrÍPadOVá Štúdia: 
mEstO kOmárnO
Mesto Komárno predstavuje typický príklad 
mesta strednej veľkosti s počtom 36 000 oby-
vateľov. Má historické jadro s ustálenou sie-
ťou verejných priestorov a pešou zónou. Za 

jeho hranicami však nastáva situácia typická 
pre väčšinu slovenských miest. Verejný pries-
tor nie je definovaný ani upravený do miery, 
ktorá by lákala obyvateľov k jeho aktívnemu 
využívaniu; v štruktúre mesta sa nachádzajú 
voľné plochy rozvoľňujúce štruktúru či úze-
mia „brownfieldov“ bez súčasného využitia. 
Komárno je pritom mesto s vysokou husto-
tou zástavby, ktorého plošný rozvoj bol ob-
medzený vonkajším fortifikačným systémom 
z 19. storočia. Mesto je zaujímavé aj svojou 
polohou na a popri Dunaji, na mieste sútoku 
s najdlhšou a najväčšou slovenskou riekou – 
Váhom. V meste je sústredený lodiarsky prie-
mysel, ktorý výrazne ovplyvňuje jeho fun-
govanie. Na jednej strane predstavuje jeden 
z dôležitých pilierov ekonomiky, na strane 
druhej okupuje cenné nábrežia a prepojenie 
obyvateľov s riekou. Z ostatných typických 
znakov je významné fungovanie mesta spo-
ločne s jeho maďarskou „dvojičkou“ Komáro-
mom, jeho priestorová a ekonomická väzba 
na región na maďarskej strane, kde väčšina 
obyvateľov nachádza pracovné príležitosti.

hOdnOtEniE sOCiálnO-
EkOnOmiCkÉhO a kultúrnEhO 
POtEnCiálu mEsta kOmárnO
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Komárno vníma ako kľúčové aktívum 
mesta zmeny štruktúry charakteru obyvateľ-
stva: zvýšenie podielu vysokoškolsky vzdela-
ných ľudí, zavádzanie inovatívnych prvkov 
zamestnávateľmi, rozvoj podnikania, výhod-
nú polohu v blízkosti hlavných dopravných 
tokov, strategickú pozíciu na štátnych hra-
niciach, významnú lodnú dopravu, rozvi-
nutý cestovný ruch, členstvo v združeniach 
a iniciatívach, priaznivé podmienky rozvoja 
podnikania, existenciu prírodného bohatstva 
a kultúrnych pamiatok v meste, cezhranič-
nú spoluprácu s Maďarskom, dobré nákupné 
príležitosti a služby, širokú škálu služieb pre 
občanov, tradičné kultúrne podujatia a medzi-
národné podujatia.

Veľký potenciál mesta spočíva v jeho je-
dinečnej polohe a širšom kultúrnom a his-
torickom priestore, v ktorom sa nachádza. 
Okrem toho je Komárno jedno z historických 
miest s mnohými unikátnymi pamiatkami 
a mestskou pamiatkovou zónou. Okrem roz-
voja prostredníctvom cestovného ruchu sa 
tiež očakáva rozvoj mesta prostredníctvom 
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podpory inovatívnych foriem priemyslu alebo 
kreatívneho priemyslu.

ŠPECiFiCkÉ PrVkY kultúrnEhO 
a PrÍrOdnÉhO dEdičstVa 
mEsta kOmárnO
Mesto Komárno je charakterizované najmä 
identifikačnými prvkami, ktoré vychádzajú 
z jeho výrazného historického vývoja: pev-
nosť s unikátnym opevnením, technickou 
a dopravnou infraštruktúrou spojenou s funk-
ciou lodenice, jedinečným architektonickým 
jazykom – „regionalizmom“ spájajúcim slo-
venskú a maďarskú ľudovú a národnú archi-
tektúru, často vo forme moderných staveb-
ných materiálov.

Existujúcu mestskú štruktúru Komárna 
možno rozdeliť na niekoľko charakteris-
tických typov štruktúr, ktoré majú taktiež 
svoju nezameniteľnú identitu. V urbanis-
tickej štruktúre mesta možno jednoznačne 

definovať oblasti s určitým charakterom, ako 
napr. systém opevnení, historické jadro, prie-
myselné oblasti spojené s lodným priemyslom 
a prístavom, panelové sídliská (obytné súbo-
ry z čias industrializácie a urbanizácie počas 
socializmu, rekreačné priestory Alžbetinho 
ostrova a mŕtvych ramien Váhu).

Medzi špecifické prírodné prvky patria 
rieky Dunaj a Váh, ich sútok vytvárajúci luž-
né lesy a sprievodné vodné plochy, mokrade 
a močariská, ktoré sú zapísané v sústave chrá-
nených území EÚ Natura 2000. Táto sústava 
chránených území má zabezpečiť ochranu 
najvzácnejších a najviac ohrozených druhov 
voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočí-
chov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa 
na území štátov Európskej únie a prostredníc-
tvom ochrany týchto druhov a biotopov zaistiť 
zachovanie biologickej rôznorodosti v celej 
Európskej únii. (→ 1)

VýbEr transFOrmačnýCh 
a rOZVOJOVýCh úZEmÍ
Kľúčovým krokom pre potreby projektu 
DANUrB je vypracovanie urbanisticko-archi-
tektonického konceptu mesta; ten je zákla-
dom na posúdenie možnosti transformácie 
jednotlivých území. Koncept mesta je zhrnu-
tím analýz územia a zachytáva jeho charakte-
ristické znaky a identitu. Následne je možné 
aj stanovenie prvej čiary, za ktorú sa mesto 
nemá rozrastať. Vzhľadom na demografický 
vývoj obyvateľstva, ktorý dlhodobo postupne 
klesá9, nie je potrebné zväčšovanie zastavané-
ho územia mesta. Prvou čiarou by preto mala 
zostať súčasná hranica mesta s krajinou. (→ 2)

Ďalším krokom možno z konceptu mesta 
určiť voľné plochy vnútri mesta a rozdeliť ich 
na zastavateľné, nezastavateľné plochy, ako 
aj na určenie transformačných území. Voľné 
plochy predstavujú negatív zastavanej plo-
chy územia, avšak nie všetky sú vhodné na 

1  špecifické prvky kultúrneho a prírodného 
hmotného a nehmotného dedičstva s potenciálom 
transformácie v meste Komárno.

2  transformačné a rozvojové územia v meste Komárno, 
identifikované na základe spracovanej metodiky.

Hmotné kultúrne dedičstvo

nehmotné kultúrne dedičstvo

prírodné dedičstvo

legenda

transformačné plochy

transformačné plochy – voľné

Voľné plochy

prvá čiara

legenda

ALFA_2_18 VIOLET.indd   21 25/10/18   12:42



Výskum naVrhoVania

22 alFa 2 / 2018

zahusťovanie mesta; je nutné z nich vymedziť 
funkčné plochy zelene, verejných priestorov 
a súkromných aj polosúkromných plôch. Tie-
to plochy tak ďalej možno rozdeliť na zastava-
teľné a nezastavateľné územie. Zastavateľné 
územie predstavuje plochy, kde je žiaduca 
výstavba a zahustenie existujúcej štruktúry 
alebo potrebná nová zástavba. Nezastavateľ-
né plochy by mali zostať voľné a plniť funkciu 
parkov, športovísk alebo kvalitných verejných 
priestorov. Transformačné plochy predstavu-
jú areály „brownfieldov“ a nevyužívané zasta-
vané plochy. Tieto možno, rovnako ako voľné 
plochy, rozdeliť v závislosti od budúceho vy-
užitia na zastavateľné a nezastavateľné plochy.

V častiach Komárna sú oblasti charakte-
rizované vysokým rozvojovým potenciálom: 
územie okolo Dunaja a Váhu, Alžbetin ostrov, 
bývalý komplex muničných tovární, pevnosť. 
Ďalšie územia s možnosťou a potrebou ur-
banistických zásahov sú zostatkové plochy 

pozdĺž železnice, ako aj potreba intenzifiká-
cie panelových sídlisk (→ 3).

OVErOVaCiE ŠtúdiE V PEdaGOGikE
Do overovania potenciálu lokalít muničnej 
továrne, nábrežia Dunaja a Váhu pre potre-
by projektu DANUrB boli zapojení študenti 
predmetov Ateliéru navrhovania I a Ateliéru 
navrhovania V (→ 4). Lokality boli vybrané na 
základe individuálneho posúdenia vhodnosti 
zásahu samotným študentom, súčasne však 
boli zadané aj lokality, ktoré vyšli ako kľúčové 
z hľadiska spracovaných analýz.

atEliÉr naVrhOVania i
Témy, ktoré študenti považujú za najdôle-
žitejšie pre rozvoj mesta Komárno, predo-
všetkým zahŕňali „brány“ a hlavné vstupy do 
mesta, ako je železničná stanica alebo hlavné 
spojenie medzi kľúčovými bodmi mesta: že-
lezničná stanica a historické centrum mesta, 

centrum mesta a pevnosť, prepojenie mesta 
a rieky a revitalizácia nábreží Dunaja a Váhu 
spolu s existujúcimi priemyselnými lokalita-
mi. Súčasťou boli aj námety na reguláciu ži-
velného rozvoja bývania na Alžbetinom os-
trove s cieľom stabilizácie jeho prírodného 
a rekreačného potenciálu.

Konkrétne návrhy na transformáciu sa 
najmä zameriavali na zlepšenie funkčnosti 
a prevádzky týchto území. Keďže všetky rieše-
né oblasti zahŕňali verejné priestory, študenti 
sa pokúsili uplatniť všeobecné princípy dob-
rého dizajnu mestských verejných priestorov10 
s cieľom podporiť každodenných používateľov 
a ich zážitok s týmito priestormi. Súčasne sa 
študenti sústredili na zvýšenie priepustnosti 
(z angl. permeability) území s cieľom podporiť 
zmenu mobility z automobilovej dopravy na 
udržateľnejšiu a prístupnejšiu cyklodopravu 
a samozrejme peší pohyb.

4  územia s potenciálom valorizácie, spracúvané 
študentmi UUaúp v rámci riešenia 
čiastkových cieľov projektu DANUrB.

3  územia s najväčším potenciálom transformácie: 
územia, ktoré majú potenciál transformácie 
a súčasne sú špecifické kultúrnymi alebo 
prírodnými hodnotami, majú najväčší potenciál 
na svoju valorizáciu, ktorá môže mať pozitívny 
dosah na udržateľnosť celého sídla.

Hmotné kultúrne dedičstvo

Hmotné kultúrne dedičstvo

nehmotné kultúrne dedičstvo

nehmotné kultúrne dedičstvo

prírodné dedičstvo

Voľné plochy

transformačné plochy

transformačné plochy – voľné

transformačné plochy – voľné

transformačné plochy

Voľné plochy

prírodné dedičstvo

prvá čiara

prvá čiara

Územia spracovávané študentmi

legenda

legenda

ALFA_2_18 VIOLET.indd   22 25/10/18   12:42



udrŽatEĽný rOZVOJ malýCh a strEdnýCh miEst na dunaJi

alFa 2 / 2018 23

1 oeCd (2012), Compact City policies: a Comparative 
assessment, oeCd Green Growth studies, oeCd 
publishing. dostupné online na: http://d.doi.
org/10.1787/9789264167865-en.

2 sCHUBert, Uwe (2001): ecocity: Urban development 
towards appropriate structures for sustainable transport, 
publishable Final report. dostupné online na: http://www.
ecocityprojects.net. 

3 koMárno (2016): Územný plán mesta komárno, koncept 
riešenia. Hlavný riešiteľ ing. arch. Michal Chudík, phd., 
Bratislava. dostupné online na: http://www.komarno.sk/
uzemny-plan-mesta_365.html.

4 rosa, l. Marcos & Weiland, e Ute: Handmade Urbanism. 
From Community initiatives to participatory Models. 
Berlin: JoVis, 2013. s. 74.

5 VitkoVá, Ľubica, sMatanoVá, katarína, laCkoVá, 
andrea, UrBan, Jan. (2018). identity of a place - an 
impetus for sustainable development of local communities. 
in: 5th international Multidisciplinary scientific Conference 
on social sciences and arts, sGeM 2018. V tlači.

6 praHa (2014): Územní plán hlavního města prahy. Hlavný 
riešiteľ doc. ing. arch. roman koucký. praha: institut 
plánováni a rozvoje hlavního města prahy. dostupné online 
na: http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan.

7 koUCkÝ, r. (2006): elementární urbanismus. praha: Zlatý 
řez, o.s., 2006. s. 31 – 37.

8 praHa (2014): Územní plán hlavního města prahy. Hlavný 
riešiteľ doc. ing. arch. roman koucký. praha: institut 
plánováni a rozvoje hlavního města prahy, s. 660. dostupné 
online na: http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan.

9 koMárno (2016): Územný plán mesta komárno, koncept 
riešenia. Hlavný riešiteľ ing. arch. Michal Chudík, phd., 
Bratislava. dostupné online na: http://www.komarno.sk/
uzemny-plan-mesta_365.html.

10 CarMona, Matthew, et al. (2010): public places, Urban spaces: 
the dimensions of Urban design. oxford: elsevier ltd. s. 21 – 46.

5  Vyhodnotenie „druhej čiary“ – možnosti 
transformácie jednotlivých území. príklad 
riešenia na základe študentských prác z predmetu 
Ateliér navrhovania V (LS 2017/2018).

legenda

atEliÉr naVrhOVania V
Zadaním predmetu bolo overiť možnosti 
transformácie areálu bývalej muničnej továr-
ne prostredníctvom hľadania nového funkčné-
ho využitia existujúcich objektov charakteru 
národnej kultúrnej pamiatky (NKP), územia, 
ktoré svojím rozsahom v rámci mesta Komár-
no vytvára novú mestskú štvrť. Nová identita 
tohto územia má potenciál priniesť aj udrža-
teľné využívania objektov, doplnené o objekty 
na bývanie s prevahou štartovacieho a cenovo 
dostupného bývania. Súčasne sa overujú mož-
nosti revitalizácie a programového napĺňania 
nábrežia Váhu s cieľom hľadať prepojenia aj 
na historické jadro mesta.

Návrhy do veľkej miery počítajú s oživením 
charakteru „továrne“ prostredníctvom kre-
atívneho priemyslu, ateliérov drobnej ručnej 
výroby dizajnových prvkov, ktoré majú poten-
ciál v meste zastabilizovať mladých ľudí, ako 
aj väčšmi zapojiť miestnu univerzitu do roz-
voja mesta a mestského života.

„druhá čiara“
Charakter zástavby podporuje „druhá čiara“, 
nadväzuje na zachované historické objekty 
a vyjadruje vzťah stavebných a uličných čiar 
k verejnému priestoru, ktorý by mal na tomto 
území vzniknúť. Tieto overovacie štúdie – ate-
liérové práce študentov – nám pomáhajú iden-
tifikovať v mierke zóny mesta aj „druhú čiaru“ 
(→ 5), ktorá predstavuje hranicu verejného 
priestoru ulíc a námestí a súkromného pries-
toru, ktorý je vhodný na výstavbu a doplnenie 
urbanistickej štruktúry územia.

ZáVEr
Malé a stredné mestá na Slovensku tvoria 
najpočetnejší typ sídel na Slovensku, a preto 
hľadanie možností ich udržateľného rozvoja 
patrí k jednej z najpálčivejších tém súčasného 
slovenského urbanizmu. Odrážajúc aktuál-
ne trendy v urbanistickom plánovaní, naším 

cieľom bolo načrtnúť možné metódy regulácie 
rozpínania sa miest, pričom sme vychádzali 
najmä z existujúcich prác českého urbanizmu. 
Príspevok predstavil metódu, ktorou identifi-
kujeme a vymedzujeme územia s potenciálom 
transformácie mesta. Následne aplikujeme 
túto metódu na prípadovej štúdii mesta Ko-
márno, ktorá zahŕňa zber údajov, využívajúc 
terénny prieskum, štúdium dostupných doku-
mentov, ale aj rozhovory s miestnymi aktérmi 
a reprezentantmi aktívnych združení pôsobia-
cich v meste.

Naznačili sme aj možnosti valorizácie vy-
braných území miest, ktoré majú potenciál 
posilniť identitu mesta, spätosť obyvateľov so 
svojím prostredím, ale aj posilniť kompaktný 
urbanistický a ekonomický mestský rozvoj 
prostredníctvom zatraktívnenia nielen nábre-
ží Dunaja, ale aj Váhu, vyzdvihnutie a zapoje-
nie fortifikačného systému mesta do aktívne-
ho života či rekultiváciu Alžbetinho ostrova.

Podobný postup je zvolený aj pre druhé 
mesto zahrnuté v projekte DANUrB – mesto 
Štúrovo. Príspevok však načrtáva všeobecný 
prístup, ktorý má potenciál prispieť k pláno-
vaniu udržateľného rozvoja nielen sídel na 
Dunaji, ale aj v rámci širšieho kontextu.

Autorky Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD., 
Ing. arch. Andrea Lacková sa v rámci projektu 
DANUrB venujú urbanistickým rozmerom 
výskumnej časti s podporou dizertačnej 
práce Ing. arch. A. Lackovej k téme Potenciál 
vnútorného rozvoja malých a stredných miest.

prvá čiara

druha čiara
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