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57 NESÚRODÁ BRATISLAVA 

Režimy 20. storočia zanechali stopu 
na architektúre mesta

61 POSLEDNÁ BAŠTA UHORSKA 
Teoretička architektúry Henrieta 
Moravčíková o Bratislave

Hlavné mesto je plné prešľapov
V Bratislave vznikajú nové štvrte, ktoré majú šancu zaplátať jazvy z minulosti

 Jozef Ryník
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A R C H I T E K T Ú R A

Koncept 
solitérnych  
objektov sa 
neosvedčil



ratislava býva onálepko-
vaná prívlastkami, kto-
ré jej prisudzujú rozlič-
ný imidž. Jej milovníci 

ju nazývajú krásavicou na Dunaji 
či malým veľkým mestom. Kritici ju 
častujú pomenovaniami ako brada-
vica na Dunaji či najväčšia dedina 
na Slovensku. Za dnešným obrazom 
mesta sa skrýva jeho pohnutá his-
tória. Len v 20. storočí sa Bratislava 
z provinčného mesta na okraji Uhor-
ska stala hlavným mestom Sloven-
ska, ktoré bolo súčasťou prvej Čes-
koslovenskej republiky. Zažila búra-
nie monarchistických sôch, zmeny 
názvu ulíc či poslovenčovanie oby-
vateľov. Vo vojnovej aj socialistickej 
republike prišlo ďalšie búranie. Za 
obeť modernému Mostu SNP pad-
li historické časti mesta, napríklad 
štvrť Vydrica pod Hradom či židov-
ská synagóga na Rybnom námestí. 
Most SNP s reštauráciou v tvare ufa 
je však dodnes ikonou Bratislavy. 

Aj v socializme vznikli v hlavnom 
meste hodnotné budovy, i keď sú to 
skôr solitéry. Napríklad budova Is-
tropolisu. Stavali sa aj ucelené urba-
nistické štvrte, napríklad 500 bytov 
pri Mlynských nivách. V divokých 
deväťdesiatych rokoch sa v búraní 
aj prestavovaní pokračovalo. Zo šir-
šieho centra na Mlynských nivách 
zmizli priemyselné budovy, ktoré 
dekádu nič nenahradilo. Dnes tu 
sú výškové budovy plné kancelárií 
a bytov. Výsledkom búrlivého vývo-
ja je to, že Bratislava sa zdá návštev-
níkovi nesúrodá. TREND sa opýtal 
vplyvných architektov aj primáto-
ra, ako vnímajú dnešnú Bratislavu.  

Dôvody roztrieštenosti
Dôvodov, prečo je Bratislava nesú-
rodá, je viacero. Architekti spomí-
najú najmä veľmi turbulentný vý-
voj mesta aj spoločnosti za posledné 

storočie. Mesto prežilo skoro všet-
ky režimy, ktoré v 20. storočí exis-
tovali, a tie na ňom zanechali sto-
py. „To všetko malo vplyv aj na tvor-
bu a koncepciu mesta a urbanizmu. 
Každé zriadenie na to malo iný ná-
zor a zanechalo na tom stopu,“ ho-
vorí spolumajiteľ architektonického 
ateliéru Compass Matej Grébert. Ten 
má za sebou niekoľko rezidenčných 
projektov ako Cvernovka či Vydrica. 
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Nová štvrť 
Vydrica by  
mala prepojiť 
Staré Mesto  
s Zuckermandlom 
a  vzdialenejším 
River Parkom.

Výstavbe Mosta SNP musela ustúpiť 
nielen štvrť Vydrica, ale aj synagóga na 
Rybnom námestí.

A R C H I T E K T Ú R A

Architekt Igor Lichý z ateliéru 
Architekti Šebo Lichý vidí za ne-
súrodosťou mesta dva dôležité dô-
vody. V prvom rade mestu chýba 
presnejšia regulácia vo forme územ-
ných plánov zón. „Väčšina výstavby 
sa riadi takzvaným veľkým územ-
ným plánom, ktorý nereguluje ani 
uličné čiary, ani výšku objektov. Po-
tom vzniká v meste chaos,“ vysvet-
ľuje. Druhý dôvod je to, že Bratisla-
va rezignovala na aktívne budova-
nie verejných priestorov, akými sú 
ulice, parky či námestia. Túto úlo-
hu prenechala súkromným investo-
rom, ktorí to nie vždy robia. Najmä 
pri menších a stredných projektoch 
je nereálne očakávať od developera, 
že bude budovať verejný priestor. 
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Továrenská štvrť 
v roku 1924 a zóna 
na Mlynských 
nivách dnes

Námestie SNP 
okolo roku 1936  
a v súčasnosti. 
Manderlák bol 
prvou výškovou 
budovou v 
Bratislave. 

Dunaja a Starého Mesta. Odseknu-
tý od Petržalky tak ostal aj Sad Jan-
ka Kráľa. V minulosti bolo chybou 
zbúrať podhradie alebo stavať výš-
kovú budovu pri Moste SNP.

Niekto by mohol označiť aj Petr-
žalku za urbanistický prešľap, keďže 
nebola dokončená podľa pôvodných 
zámerov a stovky panelákov ostali 
trčať v nedokončenom zelenom pro-
stredí. Odborníci si to však nemys-
lia. Tvrdia, že pri urbanizme nejde 
len o budovy, ale najmä o priesto-
ry, ktoré vytvárajú, a o tých, kto-
rým slúžia. „Sociálny a demografic-
ky rozmer je pri fungovaní mesta 
rovnako dôležitý. Preto veľké sate-
litné panelové sídliská boli úspeš-
né projekty. Majú extrémne nízku 
hustotu s obrovským podielom ze-
lene,“ hovorí M. Grébert.

Práve spôsob, akým sa Bratislava 
rozvíjala do šírky cez satelitné síd-
liská, predstavuje možnosť, ako ju 
zmeniť. Podľa architektov je v mes-
te obrovský priestor na zahusťova-
nie či vnútorný rozvoj. Aj dnes pla-
tí, že keď sa v meste presúvate do 
inej mestskej časti, idete vedľa poľa. 

Chyby z minulosti sa dajú čias-
točne napraviť, hoci to môže byť ná-
kladné. „Napríklad diaľnica na Ein-
steinovej sa dá zapustiť pod zem ale-
bo premostiť parkom či budovami. 
Vo vyspelých mestách sa to deje bež-
ne,“ pripomína I. Lichý. O premos-
tení sa uvažovalo aj pri Staromest-
skej ulici. To by dokázalo spojiť cen-
trum s podhradím. Odborníci však 
radia skôr poučiť sa z minulých chýb 
a vyvarovať sa ich v budúcnosti. Pri-
mátor Bratislavy Matúš Vallo, ktorý 
je sám architekt, radí prešľapy na-
právať citlivou úpravou verejných 
priestorov, odstraňovaním bariér, 
ale aj prácou so zeleňou.  

Dobré aj zlé príklady
Niektoré mestské štvrte v Bratislave 
majú dobrý urbanistický koncept. 
Príkladom je staršia dunajská štvrť 
okolo Jakubovho námestia či najstar-
šie sídlisko 500 bytov pri Mlynských 
nivách. To sa, paradoxne, vybudo-
valo v časoch tvrdého komunizmu. 
„Urbanistická štruktúra Bratislavy 
nie je až taká nesúrodá, ale niektoré 
neskoršie zásahy ju už nerešpekto-
vali a tým sa stala menej jasná a či-
tateľná,“ vysvetľuje Z. Zacharová.

Z necitlivých zásahov treba spo-
menúť nekontrolované zahusťovanie 
pôvodných sídlisk v deväťdesiatych 
rokoch či masívne búranie industri-
álnych stavieb začiatkom milénia. 
Mesto má pritom svoje nástroje, ako 
výstavbu regulovať napríklad cez 
územné plány mesta a mestských 
častí. Lenže tie sú zúfalo zastarané 

Prešľapy a ich náprava

Medzi najväčšie zásahy do mestskej 
architektúry patrí podľa odborní-
kov napríklad rozdelenie historic-
kého jadra Staromestskou ulicou. 
Tá necitlivo oddelila podhradie od 
Starého Mesta. „To výrazne ochu-
dobnilo celkovú štruktúru centrál-
nej pamiatkovej zóny,“ myslí si Zuza-
na Zacharová, architektka, ktorá sa 
podieľala na rekonštrukcii Design 
factory. Zbúranie PKO na dunajskom 
nábreží je podľa nej takisto urba-
nistický prešľap. Navyše PKO a jeho 
okolie už čiastočne nahradila nepri-
merane veľká zástavba River Parku. 

Problémom je aj výstavba nákup-
ných centier, ktoré z mesta vysáva-
jú energiu. Ľudia sa presunuli do 
nich a malé prevádzky v meste ma-
jú problém prežiť. Podľa I. Lichého 
má mesto jeden z najväčších prob-
lémov aj v tom, že diaľnica na Ein-
steinovej ulici oddeľuje Petržalku od 
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a nestíhajú sa prispôsobovať dobe 
„Problém je v tom, že ambície deve-
loperov sú silnejšie a aktivity rých-
lejšie než pripravenosť mesta,“ do-
dáva Z. Zacharová.

Námestia zrelé na zmenu
Bratislava nemá šťastie ani na kom-
paktné historické či moderné ná-
mestia. V centre sú takými azda len 
Hlavné a Hviezdoslavovo a v širšom 
centre Jakubovo námestie. Ostat-
né námestia sú skôr tranzitné uli-
ce ohraničené súvislou zástavbou 
budov či vyčnievajúcimi solitérmi. 
Spomenúť možno Trnavské mý-
to s Istropolisom či Kamenné ná-
mestie s ozrutným obchodným do-
mom a hotelom. „Koncept solitér-
nych objektov hotela a obchodného 
domu sa v čase neosvedčil,“ myslí si 
M. Grébert. Z Kamenného námestia 
nikdy nevznikol príjemný priestor. 

Na zlepšenie mestských námestí 
sa zameral primátor M. Vallo. Ma-
gistrát mesta už vypísal v rámci pro-
jektu Živé námestie architektonic-
kú súťaž na premenu troch námes-
tí: Kamenného námestia, Námestia 
SNP a Námestia Nežnej revolúcie. 
Súťaž by mala mať čoskoro víťaza. 
„Bude to najväčšia zmena verejného 

priestoru za niekoľko dekád. Od se-
demdesiatych rokov sa tam nerobi-
li žiadne vážnejšie zásahy s výnim-
kou priestoru pred Starou tržnicou,“ 
povedal v rozhovore pre TREND do-
časný šéf Metropolitného inštitútu 
Bratislava Ján Mazúr. Tieto námes-
tia by sa mali najmä zosúladiť, vyze-
rať kompaktnejšie a slúžiť viac pre 
peších než pre tranzitnú dopravu. 
Pre Kamenné námestie je kľúčové, 
čo sa stane s hotelom Kyjev a s bý-
valým Priorom. Niekto by ich rád 
zbúral, iný sa týchto architektonic-
kých solitérov zastáva. „Ide o uni-
kátne architektonické dielo a ma-
lo by byť zachované a pamiatkovo 
chránené,“ myslí si I. Lichý.

Štvrte s vlastnou identitou
V Bratislave vznikajú aj celkom nové 
štvrte na sutinách pôvodných. Prí-
kladom je Vydrica pod Hradom. Pô-
vodná padla za obeť výstavbe Mosta 
SNP. Do novej štvrte vkladajú archi-
tekti nádeje, že prepojí Staré Mesto 
s Zuckermandlom a River Parkom. 
„Je tu šanca rozumne prepojiť zá-
padný rozvoj nábrežia s centrom 
mesta a rozšíriť pešiu zónu,“ kon-
štatuje M. Grébert, ktorého ateliér 
na Vydrici spolupracoval. 

A R C H I T E K T Ú R A

Vydricu vnímajú aj iní architekti 
ako dobrý pokus o napodobenie pô-
vodnej mestskej štruktúry. „Mohli 
by sa tam dobre vyvážiť komerčné 
ambície developera s verejnými be-
nefitmi pre mesto,“ hodnotí Z. Za-
charová. Aj na Mlynských nivách 
vzniká nová mrakodrapová štvrť či 
nové centrum. M. Grébert si mys-
lí, že kombinácia výškových budov 
a jasne definovaných uličných ko-
ridorov môže fungovať. Architekt 
vkladá nádej do rozširovania Eu-
rovey. Ten by mohol priniesť otvo-
renie mesta k Dunaju a rozšíriť už 
dnes vyhľadávaný verejný priestor.

Niektorí odborníci majú pri mra-
kodrapovej štvrti pochybnosti. „Výš-
kové budovy sú zaujímavé svojím 
dizajnom, ale nenašiel som tam 
žiadne verejné priestranstvo, park 
alebo námestie,“ pripomína I. Lichý. 
Priestor okolo Jurkovičovej teplár-
ne v tieni veží Sky Parku nepova-
žuje za verejný priestor. „Je to súk-
romný priestor, ktorý je zatiaľ prí-
stupný verejnosti,“ dodáva. Novým 
štvrtiam verí aj primátor. Upozor-
ňuje, že developeri by mali venovať 
zvýšenú pozornosť nielen funkčné-
mu mixu, aktívnemu parteru a ar-
chitektonickému riešeniu budov, ale 
aj verejnému priestoru či sústave pe-
ších a cyklistických trás. 

Výškové budovy na Mlynských 
nivách vyrastajú na ruinách indus-
triálnej štvrte, ale architekti už veľ-
mi necítia nostalgiu za zbúranými 
fabrikami. Navyše poukazujú na to, 
že odkazy na históriu v podobe za-
chovaných a obnovených ojedine-
lých industriálnych solitérov môžu 
tejto štvrti dodať charizmu a vlast-
nú identitu. 

Bratislavské 
nábrežie v rokoch 
1945 a 1975

Nábrežie v roku 
2019 a jeho 
predpokladaný 
stav v budúcnosti




