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ČEREŠNE POMALY 
DOKONČUJÚ 
DRUHÚ ETAPU

Rozvojové územie na okraji Dúbravky, 
blízko výpadovky na Malacky, sa 
nachádza v lokalite Polianky, na miestach, 
kde boli pôvodne čerešňové sady, dnes je 
dvadsiatka záhradiek ich zvyškom. 
Neskôr tam vznikla veterinárna poliklini-
ka, technické a skladové priestory, 
postupne sídla firiem, autosalóny, 
v susedstve sa nachádza aj hypermarket. 
Územie je cez Harmincovu ulicu v dotyku 
so sídliskom z 80. rokov 20. storočia, kde 
figuruje aj štadión. Koncept sa skladá 
z niekoľkých etáp a postupne sa 
zastavuje už šesť rokov. Prvá etapa so 
178 bytmi bola ukončená v susedstve 
v roku 2018, teraz prechádza kolaudáciou 
druhá etapa na pozemku v blízkosti 
futbalového štadióna s 218 bytovými 
jednotkami. 

Koncept Čerešne Lake
Koncept pokračuje v trende trvalo 
udržateľného mestského prostredia. 
Komplex sa člení na šesť líniovo 
usporiadaných blokov s tromi vnútorný-
mi dvormi. Autori v ňom rozvinuli 
viacpodlažné a malopodlažné bývanie 
v rozmanitých formách. V parteri 
umiestnili obchodné prevádzky, prízemné 

V bratislavskej Dúbravke sa postupne završuje 
výstavba druhej etapy Čerešní. Investor ITB 
Development má v pláne v najbližších rokoch 
realizovať na Poliankach celú štvrť. Jej archi-
tektúra je dielom architektonickej kancelárie 
Architekti Šebo Lichý, tesne spojenej s investo-
rom. Dnes nevedno odhadnúť, akou rýchlos-
ťou pôjdu povoľovacie procesy a ako plynulo 
bude výstavba napredovať, vyzerá to však na 
viac ako desaťročie urbanizácie. Prvá etapa 
transformácie územia sa začala ešte v roku 
2016 a zámer rozšírenia projektu predstavil 
investor len pred dvomi rokmi. V súčasnosti 
prechádza kolaudáciou jeho druhá etapa ako 
Polyfunkčný komplex Čerešne 2, Čerešne 
Lake, alebo ako Čerešne Fine Living.

Ing. arch. Irena Dorotjaková 
Foto: autorka



EU
RO

ST
AV

 
se

pt
em

be
r 2

02
2

39 ar
ch

ite
kt

úr
a

39

Miesto: Bratislava-Dúbravka, ulice Polianky a Pod čerešňami  Investor: ITIS, s. r. o.  Architektonický ateliér: Architekti Šebo-Lichý, autori: 
Tomáš Šebo, Igor Lichý, Juraj Mihálik, Aleš Hradecký, Imrich Vaško, Emanuel Zatlukaj, Juraj Murín, Dominika Podolská, Jakub Vydra
Počet bytov: 218  Úžitková plocha: byty – 8 941 m2, lodžie – 876 m2, pivnice – 301 m2  Obchodné priestory: 938 m2  Škôlka: 257,10 m2

Parkovacie miesta: 335 (239 v suteréne + 96 na povrchu, z toho pre znevýhodnených 13 miest na povrchu a 12 v suteréne)  Plocha 
zelene: 4 453 m2  Stavebné objekty: dva – 6 blokov, I, J, K, L, M, N  Počet nadzemných podlaží (nadzemné podlažia + ustúpené podlažia 
+ vstupný parter): blok I 7 + 1 + 1, blok J 5 + 1 + 1, blok K 5 + 1 + 1, blok L 7 + 0 + 1, blok M 5 + 0 + 1, blok N 15 + 1 + 1 podlaží
Počet podzemných podlaží: 2  Plocha vymedzeného územia: 13 906 m2  Zastavaná plocha: 3 274 m2  Celková podlahová plocha: 31 941 m2  
Projekt: 2017 – 2018  Realizácia: 2018 – 2022
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Projekt Čerešne predstavoval pre spoloč-
nosť ALMIK pestrú paletu typov zasklení. 
Okrem okien do bytov zahŕňali inštalácie aj 
zasklenie balkónov, terás, lodžií a vstupov 
do predzáhradky, kde sme využili plastové 
vyhotovenie aluplast IDEAL 8000®. Na 
vchody do bytových domov, obchodné 
priestory a špecifické zasklenia chodieb 
sme využili Aluprof MB 86 SI. V našom 
portfóliu ide rozhodne o jeden z najpes-
trejších projektov, čo sa týka využitia širo-
kej spleti okenných produktov. Ceníme si 
túto spoluprácu a prajeme novostavbe 
veľa spokojných obyvateľov.

Majiteľov nových domovov zahrejú dizaj-
nové kúpeľňové radiátory Melody, konvek-
tory s lamelovým výmenníkom Ecolite a sá-
lavé konvektory Exact od spoločnosti Isan. 
Dizajnom zapadajú do celkového konceptu 
projektu Čerešne. Spoločnosť Isan patrí 
medzi najväčších výrobcov rúrkových kú-
peľňových radiátorov v Českej republike 
s vyše šesťdesiatročnou tradíciou. Špeciali-
zuje sa predovšetkým na výrobu radiátorov 
na mieru podľa želania zákazníka.

Stavebná spoločnosť ise, s. r. o., je generál-
nym dodávateľom v projekte Čerešne Lake. 
Realizovali sme viacero významných a oce-
ňovaných bytových a polyfunkčných objek-
tov. Kvalitná príprava, precízna realizácia 
a vedenie stavby patria k pevným hodno-
tám, ktoré ponúkame svojim klientom. 

Spoločnosť Wienerberger ponúka ucelený 
sortiment keramických výrobkov pod znač-
kou Porotherm. Vnútorné priečky projektu 
Čerešne sú vymurované z tehál Porotherm 
Profi 14, 11,5 a 8. Ochranu proti nežiaduce-
mu hluku zabezpečujú priečky z akustických 
tehál Porotherm AKU 11,5.
Tehlové murivo je ako prírodné klimatizačné 
zariadenie, ktoré v dome reguluje vnútornú 
teplotu a vlhkosť vzduchu a vytvára príjem-
né a zdravé vnútorné prostredie.

byty a mezonetové byty s predzáhradka-
mi. Na vyšších poschodiach sa nachádza-
jú byty a strešné mezonety. V tejto etape 
bude 111 bytov (26 jednoizbových,  
7 dvojizbových, 11 trojizbových,  
59 štvorizbových, 8 päť- a šesťizbových) 
a vyše sto jednotiek na prechodné 
ubytovanie v blokoch L, N a I maximálne 
s 224 lôžkami. 
Areál obsahuje dostatočné plochy zelene 
ako humanizačný prvok vo vzťahu 
k zastavaným plochám, dokonca aj vo 
forme aleje alebo na fasádach. Multifunkč-
né dvory majú slúžiť obyvateľom 
a návštevníkom prevažne na rekreáciu 
a oddych. Koncept celého projektu ráta  
aj s rozvíjaním susedských vzťahov, keďže 
okrem ihrísk pre rôzne vekové kategórie 
zahŕňa aj relax a komunitné záhrady na 
spoločné aktivity obyvateľov. V druhej 
etape Čerešne Lake sú sériou bytoviek 
vymedzené ďalšie tri dvory, každý 
s odlišným využitím (bude tu aj jazierko, 
ktoré dalo etape názov). Lákadlom je 
i sánkovací kopec, lezecká stena či 
bezbariérová kočíková dráha, na ktoré sa 
už teraz môžu tešiť aj súčasní obyvatelia 
z prvej etapy. Pri tvorbe druhej etapy 
Čerešní ide investorovi o životný štýl, ktorý 
nazýva „fine living“. Záujem poskytnúť 
domov nielen v rámci intimity bytu, ale aj 
vonku pri dome vedie k úprave okolia, 
ktorej cieľom je sprostredkovať príjemné 
verejné priestory v súzvuku s prírodou a so 
susedmi. Čerešne Lake poskytnú celkovo 
rôznorodé bývanie trvalého charakteru, 
pričom prevažujúca veľkostná štruktúra 
väčších bytov, kde je až 59 štvorizbových, 
prezrádza snahu etablovať rodinné 
bývanie.

Architektúra
Architektonickej kancelárii Šebo Lichý 
nemožno uprieť vlastný hravý štýl, 
čitateľný v rôznych dynamických prvkoch, 
najmä v označení domov veľkým 
písmenom na fasáde, s ktorým sme sa po 
prvýkrát stretli pri objekte Wallenrodu, tu 
sa vyskytuje na výškovke, resp. bloku N. 
Nápadité uskakovania, presahy, arkiere, 
balkóny, terasy, lomenice, farebné akcenty 
a podobne dodávajú domom špecifický 
pôvab a uvoľnenosť, pričom potláčajú 
monotónnosť a podporujú jednoduchú 
orientáciu v priestore a novej zástavbe.   

Ďalšie plány a dopravné napojenie
Tretiu etapu projektu má tvoriť hotel 
Čerešne Inn na juhovýchodnom okraji 
zóny na súčasnom parkovisku, štvrtú 
etapu, Čerešne Residence, bude tvoriť 
trojica bytových domov južne od druhej 
etapy a poslednou, najrozsiahlejšou 
etapou bude Čerešne Plaza severozá-
padne od doteraz vybudovaných etáp. 
V rámci nej vznikne trojica výškových 
dominánt (bloky T, U a V) s námestím 
s parkovou úpravou. 
Cieľom investora je takto vizuálne 
stmeliť Harmincovu ulicu s Čerešne City 
a prostredníctvom parteru jednotlivých 
budov sem vniesť aktivity prirodzené pre 
každodenný život, aby vzniklo tzv. 
„mesto v meste“.
V lokalite má pribudnúť nová cyklotrasa, 
najprv na ulici Polianky. V záujme lepšej 
dopravnej obsluhy sa plánuje prepojenie 
ulíc Pri Suchej Vydrici a Polianky. 
Developer sa podieľa aj na rozšírení 
Harmincovej ulice, ktorého realizáciu 
ohlásilo hlavné mesto už na tento rok.  ❖



EU
RO

ST
AV

 
se

pt
em

be
r 2

02
2

41 ar
ch

ite
kt

úr
a

41


