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šte pred niekoľkými rok-
mi vyzerali dvory medzi 
panelákmi dosť depresív-
ne. Dominoval im zane-

dbaný trávnik, staré zhrdzavené pre-
liezačky či polorozpadnuté lavičky. 
Dnes sa verejný priestor medzi byto-
vými domami výrazne mení. Pribú-
dajú tematické detské ihriská, dizaj-
nový mobiliár, ale aj crossfitové nára-
die, na ktorom sa dá zacvičiť.

V niektorých projektoch develo-
peri myslia aj na vytváranie komu-

nity či už kútikom s grilovaním, ale-
bo spoločnými záhradkami, či vyvý-
šenými záhonmi.

Ožívajú aj zanedbané vnútroblo-
ky v centrách miest. Tie boli kedysi 
tmavé a nevľúdne. Dnes tam pribú-
da mobilná zeleň aj oddychové zó-
ny. Na vnútrobloky myslia aj staveb-
níci a architekti. V nových bytových 
projektoch sa stávajú zaujímavým 
priestorom, ktorý nielenže dostáva 
vlastnú tvár, ale dotvára charakter 
celej štvrte.

Ideálny priestor  
je zmiešaný

Ideálny verejný priestor je taký, kde 
sa ľudia cítia príjemne. Majú si kde 
sadnúť či už na lavičku, alebo scho-
dy, aktívne si zašportovať alebo strá-
viť čas s deťmi. Ideálne by tam ma-
la byť aj zeleň, ktorá prostredie sprí-
jemní aj ochladí. Verejný priestor by 
mal byť vhodný nielen pre deti, ale 
aj dospelých či starších ľudí. Mal by 
mať zmiešané funkcie aj prvky od- Fo
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Verejné priestory  
aj vnútrobloky sa môžu dopĺňať
Kvalitný spoločný dvor je taký, na ktorom sa ľudia cítia príjemne a majú k nemu vzťah.  
Ideálne sú zmiešané funkcie

 Jozef Ryník

E

Čerešne fine living, Dúbravka. Vo vnútrobloku bude čerešňový sad, vodná lagúna. Športovcov zase pritiahne lezecká stena a v zime tam bude aj sánkovací 
kopec. Predzáhradky sú úplne privátne.
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„V našich 
projektoch 
využívame 
komunitné 

záhradky, zóny 
na cvičenie či 

pobytové 
schody.“ 

Tomáš Šebo
spolumajiteľ firmy 
ITB Development

dychu. Podľa odborníkov sú dôležité 
prvky, ktoré spájajú celú komunitu.

„V našich projektoch využívame 
komunitné záhradky, zóny na cviče
nie či pobytové schody, kde sa ve
rejnosť stretáva,“ vysvetľuje Tomáš 
Šebo, spolumajiteľ firmy ITB Deve
lopment, ktorá stojí za projektom Če
rešne v bratislavskej Dúbravke. Táto 
kombinácia by mala fungovať takto: 
detské ihrisko pritiahne mamičky 
s kočíkmi, športové ihrisko pritiah
ne aktívnu časť ľudí a lavičky starších 
obyvateľov sídliska. V projekte Če
rešne bude vo vnútrobloku čerešňo
vý sad, čo môže byť najmä pre star
ších zdrojom pokoja, v ďalšom blo
ku je plánovaná vodná lagúna, ktorá 
zas poskytuje relax pre rodiny s ma
lými deťmi. Športovcov pritiahne le
zecká stena a v zime tam bude aj sán
kovací kopec.

Len stavať nestačí
Developeri na Slovensku už pocho
pili, že nestačí postaviť bloky budov, 
vyasfaltovať chodníky a urobiť von
kajšie parkoviská. Zákazníci sú dnes 
náročnejší a žiadajú viac zelene, ale 
aj aktivít.

Aj v projekte Malé Krasňany ale
bo v trnavskej Arborii sú vnútroblo
ky dôležitým prvkom kva
litného bývania. „V  na
šich projektoch dávame 
dôraz na kvalitu a výber 
zelene tak, aby bola nie
len pekná na pohľad, ale 
aj trvácna,“ vysvetľuje Pa
vel Baslík, riaditeľ marke
tingu developera Lucron, 
ktorý stojí za spomínaný
mi projektmi.

Developer Immocap v  projekte 
Nového Istropolisu na Trnavskom 
mýte v  Bratislave ponúka tri zá
kladné verejné priestory. Otvorené 
námestie pred budovou, kde sa mô
žu konať verejné koncerty, susedské 
námestie, ktoré je rozlohou menšie, 
je určené skôr pre kaviarne a reštau
rácie a nakoniec pokojné nádvorie.

Chyby vnútroblokov
Samozrejme, tvorcovia verejných 
priestorov a vnútroblokov by sa ma
li vyvarovať chýb. Ak je detské ihris
ko postavené na pražiacom slnku bez 
možnosti sadnúť si do tieňa stro
mov, môže v letných horúčavách zí
vať prázdnotou. „Treba dbať na to, 

aby mal priestor vhodnú mikroklí
mu s dobrou bilanciou slnka a tieňa 
a mal by byť chránený pred silným 
vetrom a  hlukom,“ hovorí Jeroen 
Dirc kx, partner v spoločnosti KCAP 
Architects&Planners, ktorá spolupra
cuje na projekte Nový Istropolis. Pod
ľa neho sú vnútrobloky akýmsi do
plnkom otvorených parkov, spĺňajú 
iný účel – privátnejší. Obytné blo
ky doslova obraňujú nádvorie pred 

rušnými ulicami a  hlu
kom, vďaka čomu vytvá
rajú pokojné prostredie.

Niekedy je ťažké spojiť 
vo verejnom priestore vy
hľadávačov tichého rela
xu a rodiny s deťmi, kto
ré sú aktívne a hlučné. Aj 
to je riešiteľné. Napríklad 
delením priestoru na jed
notlivé zóny.

V  projekte Kolísky v  Záhorskej 
Bystrici je vo vnútrobloku zóna pre 
deti, zóna na cvičenie a grilovanie či 
komunitné záhradky. Jednotlivé zó
ny sú od seba oddelené nielen výš
kovo, ale aj pomocou stromov vysa
dených v kvetináčoch.

Odborníci si myslia, že developer 
by mal navrhnúť viacero možností 
verejného priestoru a zapojiť do je
ho budúcej podoby aj obyvateľov. 
Nazýva sa to participatívny systém 
tvorby verejného priestoru. Samo
zrejme, ľuďom treba určiť isté man
tinely, aby nechceli úplne nereálne 
veci. Prípadne im vyhradiť len istú 
časť vnútrobloku, kde svoje nápady 
môžu realizovať. Tak získajú k mies
tu vzťah.

Prílišná uzavretosť 
škodí

Architekti spomínajú ešte jeden ne
gatívny urbanistický jav: vnútroblok, 
ktorý je uzavretý do seba. Buď je tam 
brána, rampa, alebo plot. Na jednej 
strane to vytvára pocit bezpečia, 
na druhej to môže uškodiť priesto
ru v tom, že bude často prázdny, keď
že širšia verejnosť sa tam nedostane 
a nevytvorí si k miestu vzťah. Práve 
vzťah k verejnému priestoru je kľú
čový, tvrdí v rozhovore pre TREND 
londýnsky architekt a urbanista Igor 
Marko. Jednoducho, verejný priestor 
by mal byť inkluzívny, teda vťaho
vať ľudí dovnútra, a nie exkluzívny. 
„Keď je niečo pekné a vyleštené, ne
znamená to, že je to aj funkčné,“ vy
svetľuje I. Marko.

Napríklad vo štvrti Vydrica bolo 
pôvodne plánovaných veľa nadzem

Nový Istropolis. Námestie pred budúcim kongresovým centrom má oživiť zeleň, fontána a umenie.

Pred niekoľ kými 
rokmi vyzerali 
dvory medzi 
panelákmi dosť 
depresívne
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ných lávok. Tie architekti nahradili 
spojeniami v úrovni terénu. „Chce-
me, aby ľudia do územia boli vtiah-
nutí prirodzene, aby tam bol pocit 
prekvapenia aj inakosti, ale pritom 
celistvosti,“ vysvetľuje I. Marko. Nová 
štvrť Vydrica by nemala slúžiť len ta-
mojším obyvateľom, ale všetkým Bra-
tislavčanom aj turistom. Developer 
Lucron ju chce prepojiť s Hradom aj 
so Starým Mestom. „Tvoríme v nej aj 
námestíčka, ktoré nazývame ‚mest-
ské izby‘, kam si človek môže zájsť, 
sadnúť si na kávu a oddýchnuť si mi-
mo rušnejších ulíc,“ dodáva P. Baslík.

Poloverejné priestory
V projektoch je preto rovnako dô-
ležité myslieť na vnútrobloky urče-
né výhradne pre obyvateľov, ako aj 
na verejné a poloverejné priestory. 
Tento princíp plánuje aj developer 
ITB v Čerešne City. Obyvatelia ma-
jú k dispozícii uzavretý vnútroblok, 
ktorý podporuje komu-
nitné spolunažívanie, no 
v ďalších etapách tam pri-
budne verejné námestie 
s amfiteátrom, obchodmi 
aj vodnou plochou. Riadi-
teľ developmentu v spo-
ločnosti Immocap Jakub 
Gossányi pripomína, že 
treba rozlišovať medzi 
vnútroblokom pri solitér-
nych projektoch a pri veľkých byto-
vých blokoch. Tie prvé by mali byť 
súkromné, tie druhé môžu byť otvo-
renejšie. Napríklad v projekte Stein 
v centre Bratislavy je vnútroblok roz-
delený na verejný a neverejný, urče-
ný iba obyvateľom.

„Dôležitú rolu hrá aj veľkosť pro-
jektu, etapizácia, ekonomika, cieľo-
vá skupina, ale aj to, ako sú ľudia 
v konkrétnej štvrti zvyknutí fungo-
vať,“ dodáva J. Gossányi.

Viedeň má niekoľko pekných prí-
kladov poloverejných nádvorí. Pod-
ľa partnera vo viedenskom ateliéri 

Cityförster Martina Sobotu je dôle-
žité vyvolať u ľudí pocit vlastníctva 
a bezpečia, ale nemusí to byť exklu-
zívne.

Udržateľnosť komunity 
aj záhrady

Trendom pri tvorbe vnútroblokov 
je vytváranie priestoru na vznik 
komunity ľudí, ktorí tam budú žiť. 
Aby nejaká komunita vôbec vznikla, 
musí sa stretávať a tráviť spolu čas. 
Pre niekoho môžu fungovať detské 
ihris ká, škôlka, pre iných komunit-
né záhradky či vonkajšie stroje na 
cvičenie.

V projekte Čerešne architekti vy-
tvorili priestor spoločnej klubovne, 
kde obyvatelia usporadúvajú oslavy, 
spoločné posedenia či sledujú špor-
tové zápasy. V letných mesiacoch, 
zas môžu využiť spoločné strešné 
terasy.

Komunitné záhradky či záhony 
sú síce pekné, ale musia byť aj udr-
žateľné. Môže sa stať, že obyvatelia 
sa o zeleň prestanú starať pre ne-
dostatok času či záujmu. Toto by 
mal mať vyriešené správca bytové-
ho domu. Malo by sa aj určiť, kto bu-
de znášať prevádzkové náklady. Nie 
každý z bytového domu bude zanie-
tený záhradkár.

V komunitných záhradkách v Če-
rešniach v bratislavskej Dúbravke 
zvolili prístup spolupráce obyva-

teľov a  profesionálne-
ho záhradníka. Ten oby-
vateľom na špeciálnom 
seminári vysvetlil, ako 
správne vysadiť a pesto-
vať bylinky a  zeleninu. 
Ďalšia starostlivosť a zve-
ľaďovanie by už mali byť 
na obyvateľoch.

V praxi sa o vnútrob-
loky s  parkovou alebo 

záhradnou úpravou zväčša starajú 
bytové spoločenstvá alebo správ-
covia a hradí sa to zo spoločných 
prostriedkov. „Pri neverejných 
priestranstvách dáva zmysel, aby 
si za ňu zaplatili tí, ktorí ju využí-
vajú, zväčša teda majitelia nehnu-
teľností v okolí,“ dodáva J. Dirckx.

V projektoch Lucronu sa o verej-
né priestory stará správcovská fir-
ma. K výhodám takéhoto fungova-
nia patrí, že v prípade akýchkoľvek 
otázok sa obyvatelia môžu obracať 
priamo na správcu, ktorý často síd-
li priamo v projekte. 

Kolísky, Záhorská Bystrica. Bytové bloky majú spoločné nádvorie, kde si prídu na svoje menšie deti na ihrisku, 
ale aj rodičia, keď že je tam aj crossfitové ihrisko a grilovacia zóna.

Arboria, Trnava. Nová štvrť by mala obsahovať stovky stromov. 
Časť plánovaných zelených plôch patrí bytovým domom a časť 
bude verejnou zeleňou, ktorú developer odovzdá mestu. Fo
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Ideálny verejný 
priestor je taký, 
kde sa ľ udia cítia 
príjemne


