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Predslov
Priestor zóny Pribinova a okolia je jedným
z najdôležitejších mestských priestorov v
Bratislave vôbec. Je v stave dlhodobej transformácie, pričom vízie zóny sú prudko rozvojové. Z bývalého priemyselného územia
sa stáva “downtown”, charakteristický
intenzívnou výstavbou masívnych výškových
budov, s rôznymi podielmi obchodných,
kancelárskych a rezidenčných priestorov.
Tieto sú doplnené budovami a inštitúciami
veľkého architektonického, kultúrneho či
politického významu. Ide o zásadnú zmenu
vzhľadu územia, charakteristickú väčšou
mierkou architektúry typickou pre tzv.
„central business districts“.
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Zóna Pribinova leží na rieke, pričom jej
kľúčovým verejným priestorom je nábrežie
a jeho okolie pri nákupnom centre Eurovea.
Nábrežie je zároveň jedným z najznámejších
a najpopulárnejších verejných priestorov
Bratislavy. Otvorený zelený priestor, korzo
lemované terasami, bolo ocenené i cenou
CEZAAR 2013 za najlepší exteriér.

V tomto území je naplánovaná výstavba
niekoľkých tisícov bytov s predpokladom
výrazného zvýšenia počtu osobných automobilov. Je to ohromný tlak, ktorý bude treba
zvládnuť. So zvyšujúcou sa návštevnosťou
nielen nábrežia, ale zóny ako takej, je potrebné uvažovať o verej-ných zdrojoch (napr.
verej-ná infraštruktúra, doprava, verejný
priestor, zelené otvorené priestory, prístup
k rieke), ale aj o ľuďoch, ktorí ho využívajú. So zvyšujúcimi sa životnými nákladmi v
Bratislave a transformáciou štvrtí sa postupne menej solventné obyvateľstvo vytláča
z centra smerom k okrajovým mestským
častiam. Kvalitný centrálny zelený verejný
priestor a jeho dostupná obsluha pre široké
skupiny obyvateľstva budú kľúčovými otázkami, ktoré by si odborníci a odborníčky mali
klásť pri debate o rozvoji zóny.

Pri akejkoľvek transformácii územia je
potrebné poznať východiskové parametre,
ktoré sú kombináciou existujúceho technického výskumu a dátového mapovania
existujúceho socio-priestorového
stavu. Územie je prepletený dynamický
spoločenský priestorový organizmus a
je ťažko definovateľný štandardným výskumom, pretože ten často neposkytuje
dôležité prepojenia kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov. V našom výskume sa
zameriavame na zodpovedanie otázok, ako,
kedy a čo užívatelia a užívateľky v zóne robia.
Fyzické prostredie totiž definuje správanie
človeka. Keďže nejde ani o typologicky jednoliate územie, porovnávame ho v deviatich
bodoch tak, aby sme vedeli popísať jeho
odlišné kvality a denné interakcie ľudí v ňom.
Mnohé z parametrov neboli nikdy prezentované v súvislostiach a mnohé kvality neboli
nikdy dôkladne preskúmané a artikulované.
Prieskum neobsahuje konkrétne riešenia, ale posúva debatu o kvalite verejného
priestoru zóny Pribinova, ktorá je jednou z
najdynamickejšie sa rozvíjajúcich zón.

Mapovanie a analýza verejného prestoru mesta

Popularita nábrežia bola zvýraznená počas
prvej vlny pandémie COVID-19, keď sa
nábrežie stalo miestom zhromažďovania sa
obyvateľov a obyvateliek Bratislavy, ktorí
počas uzavretia inštitúcií a pracovísk nemali
na dosah kvalitný zelený priestor.

Otvorené a objektívne dáta majú vytvoriť
dobrý základ pre vzájomnú komunikáciu
v tomto komplexnom území a priniesť
možnosť ovplyvniť prístup práce, ktorý vychádza z holistického chápania mesta a jeho
vnútorných vzťahov.

V teórii zakotvený pojem už od polovice 20. storočia,
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ktorý odkazuje na podobnosti takýchto zón od amerických
veľkomiest až po ich ekvivalenty v globálnej perspektíve. O
central business districts hovorí už v roku 1950 Hartman,
ktorý vyzdvihuje ich význam nielen pre blízkych obyvateľov a
obyvateľky, ale aj zásadný význam pre širokú oblasť v okolí.
Viac v: Hartman, G. (1950). The Central Business District--A
Study in Urban Geography. Economic Geography, 26(4), 237-
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A Prehľad
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Priestor zóny Pribinova
nefunguje ako homogénny priestor. Delí sa na tri
rozdielne fungujúce zóny
(severná Landererova –
parkovisko, centrálna
- Pribinova a južná - Námestie M.R.Štefánika).
Pribinova bola v skutočnosti navrhnutá ako
tranzitný koridor, nie
ako pobytový priestor.

3
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Námestie medzi budovami nákupného centra a
nábrežie sú pobytovými,
rekreačnými priestormi.

Priestor za divadlom okolo
Landererovej smerom na
Čulenovu je sekundárnym
priestorom k južnej zóne.

5
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Celá zóna je pomerne
exkluzívna pre najmladších i
najstarších ľudí, i ľudí
so špeciálnymi potrebami.

Nábrežie predstavuje najvzácnejší, najlepší
a najatraktívnejší spoločenský priestor, ktorý,
hoci je populárny, stále nie je dostatočne
inkluzívny. Jeho dostupnosť pre široké
skupiny v našom meste by mal byť kľúčovou
hodnotou pri budúcom rozvoji zóny.

B Teoretické
východiská
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Čo je verejný priestor?
Mesto je viac než iba systémom prírodných a
človekom vytvorených prvkov. Je živým organizmom v neustálom procese sebarealizácie.
Počnúc tokom vody, žiarením slnka, až po
ľudské vzorce správania v priestore, mesto
je zhmotnením nespočetných vzťahov, ktoré
ako vlákna tkajú materiálnu látku mesta.
Práve na pozadí tejto urbánnej matérie
sa odohrávajú naše každodenné životy2.
Verejné priestory sú, so svojou intenzitou
interakcií, najvýznamnejšími príkladmi tejto
heterogénnej materiality mestského priestoru. Líšia sa svojou kvalitou a svojím účelom,
ktoré ale vieme hodnotiť práve na základe
dôslednej analýzy vzťahov zhmotňujúcich
sa v priestore. Je to napokon táto schopnosť mapovať komplexnú každodennosť,
vďaka ktorej mestské plánovanie a dizajn
doviedli Viedeň k jedenásťnásobnému titulu
najlepšieho miesta na život. Aplikácia tejto
vnímavosti je kľúčom, ktorý vedie analýzu na
nasledujúcich stranách.

12

Samotná definícia verejného priestoru je
pritom jednou z najkomplikovanejších tém
súčasného urbanizmu. Pohľad na verejný
priestor sa neustále mení a vyvíja v závislosti od regiónu, obdobia či teoretickej školy.
Základnú úlohu v týchto úvahách o priestore
však vždy musí zastávať verejnosť, ktorá ho
animuje. Podľa Henriho Lefebvrea je priestor
tvorený podobne ako tovar - je výsledkom
diskurzu vedomostí a sily v podobe mocenských vzťahov. Medzi tri rozmery priestoru patrí reálny priestor vytvorený verejnosťou
a odborníkmi, reprezentácia priestoru a
tretia dimenzia, ktorou je jeho priestorové
využitie, teda cesty a siete každodenného
života. Vo svojej teórii zároveň zdôrazňuje,
že história priestoru je neodlučiteľná od
histórie času. 4 Verejný priestor má schopnosť vyrovnávať spoločenské nerovnosti
poskytovaním rovnakého vybavenia a pôvabu všetkým obyvateľom mesta. Úlohou miest
by preto malo byť podnecovanie k inkluzívnosti a otvorenosti. Práve sloboda byť

účastníkom vo verejnom priestore a právo
podieľať sa na jeho tvorbe je, slovami Davida Harveyho, najvzácnejším a najviac podceňovaným ľudským právom. Ako píše Jane
Jacobs, „mestá majú schopnosť zabezpečiť
niečo pre každého iba preto, že sú tvorené
všetkými“. Iba ten priestor, ktorý slúži všetkým obyveteľom mesta, môžeme považovať
za kvalitný. 5
Dostupnosť, bezpečnosť, rôznorodosť
a vybavenosť verejného priestranstva je
základným kameňom zdravého a spravodlivého mesta. Kým toto môže pre mnohých
znieť ako samozrejmosť, budovanie
demokratického verejného priestoru je
závislé od našej schopnosti prispôsobiť náš
prístup špecifickému kontextu, v ktorom
sa tieto priestory nachádzajú. Dôsledné
mapovanie špecifík a atypických zvláštností
rôznych prvkov a aspektov priestranstva,
a zároveň neskĺznutie do tendenčnej narativizácie jeho významu, musí byť kritickou
súčasťou našej urbanistickej praxe6.

Mapovanie a analýza verejného prestoru mesta

Kým autori ako Henry Shaftoe dávajú väčší
dôraz na fyzické prvky v priestore, ktoré formujú správanie a aktivity ľudí, iní, napríklad
Kristine F. Miller, zdôrazňujú nehmotné
aspekty, ktoré zase formujú vnímanie a
identitu priestoru. Verejný priestor sa skladá z troch faktorov, ktoré spolu interagujú
a spoločne ho vytvárajú: fyzická realita,
užívatelia priestoru a abstraktná realita
zahŕňajúca vlastnícke vzťahy, ekonomiku
či politiku. Komplexný pohľad na verejný
priestor je ten, ktorý berie do úvahy všetky
tri faktory, pričom na výslednú kvalitu verejného priestranstva majú rozhodujúcu úlohu
ich vzájomné vzťahy. Nie všetky verejné
priestory sú si rovné. Kritériá na hodnotenie
verejných priestorov sa rôznia, no ich základ
je adaptovaný podľa známej newyorskej
organizácie Projects for Public Space, ktorá
je lídrom v placemakingu. 7
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Diagram 1: The Place Diagram, zdroj: www.pps.org, poz. preklad autori
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Pre naše potreby sme adaptovali vyššie uvedený diagram a pozreli sme sa na kritériá:

Inkluzívnosť verejného priestoru

Zahŕňa v sebe bezbariérovosť, prehľadnosť, dostupnosť pešou aj verejnou dopravou a bezpečné prostredie pre všetkých.
Zároveň, popri využívaní nástrojov na hodnotenie a prevedenie kvalitného verejného
priestoru, sa však nemôžeme báť vlastnej
inovatívnosti a citu pre špecifické potreby
mesta. Preto sme sa rozhodli pre podrobný
odborný dialóg so základom v dátach, no
zároveň aplikujeme anekdotické príklady
z našich mapovaní vo forme fotografií, ako
aj citlivé aplikovanie súčasných poznatkov
z kritického urbanizmu, ktorý sa venuje
špecifickým potrebám žien a znevýhodnených skupín obyvateľov Bratislavy. Naším
cieľom je ponúknuť perspektívu, ktorá má
potenciál posunúť diskusiu o kvalite verejného priestranstva v Bratislave o krok vpred.

Komfort a zdravie vo verejnom priestore

Zahŕňajú čistotu, dostatok priestoru na odpočinok, rôznorodosť zelene,
ochranu pred slnkom, vetrom či dažďom, osvetlenie a sociálnu kontrolu.

Využitie a spoločenský potenciál
verejného priestoru

Mal by byť lákavý pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta bez
rozdielu, mal by ponúkať občiansku vybavenosť, aktívny parter, flexibilitu
využitia, rôznorodé aktivity a komunitnú atmosféru.

Kevin Lynch
https://www.wien.info/en/lifestyle-scene/most-livable-city
Production of Space, Henri Lefebvre
5
‘The Death and Life of Great American Cities‘, Jane Jacobs, 1961
6
Lorraine Code, “Manufactured Uncertainty: Epistemologies of Mastery and the Ecological Imaginary.” In Relational Architectural Ecologies:
Architecture, Nature and Subjectivy. United Kingdom: Routledge.
7
Inšpirované https://www.pps.org/article/grplacefeat
2

3

4
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C Ciele a metodika
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C1 Ciele mapovania
overiť, ako funguje verejný priestor zóny Pribinova v dennej interakcii
s jeho návštevníkmi a návštevníčkami;
zmapovať užívateľské skupiny tejto zóny, špecifiká ich správania,
aktivít a pohybu;
definovať rôzne kvality, sociabilitu, atraktivitu a funkčnosť verejných
priestranstiev zóny Pribinova;
overiť a kontextualizovať výsledky mapovania s etablovanými
poznatkami urbánnych štúdií;
pomôcť prehĺbiť a posunúť diskutovanú tému kvality verejného
priestoru v zóne Pribinova.
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C2 Metodika mapovania

Mesto je neustále sa vyvíjajúci
systém, a preto sa dá - a mal by sa mapovať priebežne. Je dobrou praxou zahraničných miest realizovať
mapovania verejných priestorov
opakovane.
Táto štúdia zachytáva tzv. referenčný bod 0, súčasný stav, o ktorý
sa budeme môcť oprieť v budúcnosti, najmä vtedy, keď budeme chcieť
overiť zlepšenia či zhoršenia spôsobené ďalšími zásahmi a investíciami v zóne. Aj napriek plánovaným
rozvojovým aktivitám vieme aj v
súčasnosti sledovať gravitáciu ľudí
v tomto území. Zároveň podľa intenzity rozvojových projektov v zóne
môžeme už dnes s istotou predpokladať, že tam bude väčšia záťaž,
bude väčší tlak na verejné priestory,
ich kvalitu a dostupnosť.

Výskum územia bol orientovaný na
dátové zachytenie interakcií ľudí
v priestore, avšak ich analýza je
postavená na teóriách urbánnej
sociológie o verejných priestoroch
a ich kvalite. Mapovanie predstavuje
sondu do kvalít priestoru.
Letné terasy gastronomických
prevádzok v celej zóne neboli priamo
súčasťou výskumu, a to kvôli tomu,
že zo svojej podstaty nenapĺňajú
definíciu verejného priestoru, ako je
definovaný vyššie. Ide o semiprivátne
zóny, pričom nutnou súčasťou pobytu v tomto priestore je konzumácia
a prijímanie poskytovanej služby
na danom mieste. Navyše, je nutné
podotknúť, že skladba jednotlivých
prevádzok je zameraná na solventnejšiu klientelu, vzhľadom na ceny
poskytovaných služieb.

19
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Obr. 01 Zóna Pribinova - vymedzenie územia
zdroj mapy: ©Basemap: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA FSA, USGS,
AEX, Getmapping,Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community
zdroj dát: vlastné spracovanie, mapovanie, MIB, 2020
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Zber dát

Vymedzenie územia
1

Zónu mapovania definujeme
z južnej strany priestorom
nábrežia, nákupného centra od
Starého mosta až po stavenisko
projektu Eurovea 2. Zo severnej
časti ho definuje Landererova
ulica a Panoráma City. V uvedenom území by mali prebiehať
všetky varianty plánovaných trás
nového električkového koridoru.

Zber dát vo vymedzenom prostredí prebiehal formou priameho pozorovania
nezúčastnenými pozorovateľmi v pravidelne opakujúcich sa časových intervaloch
počas troch pracovných a jedného víkendového dňa, v letnom a jesennom období.
Pozorovanie predstavuje klasickú, široko
využiteľnú metódu sociálneho výskumu.
Pozorovanie má viacero foriem, ktoré závisia
od predprípravy a miery viditeľnosti pozorovateľmi. Pre potreby výskumu sme zvolili pozorovanie nezúčastnenými pozorovateľom
s vysokou mierou štruktúrovanosti; všímali
sme si vopred špecifikované aktivity a zapisovali ich pripravenými kódmi do máp. Určili
sme 9 pozorovacích bodov, z ktorých bolo
možné pozorovať daný úsek a ktoré zároveň
detailne pokrývali celé predmetné územie.

Stanovištia
Na zachytenie pomerne rozsiahleho územia
sme zvolili 9 stanovíšť, ktoré reprezentujú typologicky odlišné priestory, prípadne
rozdeľujú verejný priestor tak, aby bolo
možné jasne a transparentne zachytiť pozorovateľmi. Výsledky nepredstavujú celkové
počty užívateľov a užívateliek územia, ale
výrezy pozorovacích bodov, na základe
ktorých je možné konštruovať celkový obraz
verejného priestoru.
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Obr. 02 Zóna Pribinova - priestorové rozloženie pozorovacích stanovíšť
zdroj mapy: ©Basemap: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA FSA, USGS,
AEX, Getmapping,Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community
zdroj dát: vlastné spracovanie, mapovanie, MIB, 2020

blízko Starého Mostu

2 Pribinova - nárožie blízko vchodu
smerom od Šafárikovho námestia

3 Začiatok pešej zóny na Pribinovej blízko vstupu do hotela Sheraton

4 Križovatka ulíc Olejkárska a
Landererova

5 Križovatka ulíc Pribinova a Čulenova - parkovisko za SND v blízkosti
Panorama City

6 Koniec pešej zóny na Pribinovej blízko vstupu do garáže Eurovea

7 Námestie pred Euroveou - časť
bližšie k SND

8 Námestie pred Euroveou - časť pri
soche M. R. Štefánika

9 Námestie pred Euroveou - časť
promenáda
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1 Nárožie Eurovea pri promenáde -

Rozpis dní a časov
Mapovanie prebiehalo vo viacerých opakovaniach z dôvodu, aby sa zamedzilo odchýlkam
v pozorovaní a interpretovaní. Mapovalo sa
komplexne celé prostredie v okolí Pribinovej
ulice od promenády pri Eurovei až po Landererovu ulicu. Opakované mapovanie prebiehalo 4x počas denných aj večerných hodín a
v priebehu pracovných dní aj víkendu tak, aby
sme zachytili celkovú dynamiku územia počas
dní. Dvojice výskumníkov sa v 10-minútových
intervaloch presúvali medzi stanovišťami, a tak
prešli všetkých 9 stanovíšť za jeden mapovací
úsek.

Tabuľka mapovacích dní a časov
Dátum mapovania

Čas 1 (ráno)

Čas 2 (obed)

Čas 3
(podvečer)

Čas 4 (večer)

28.07.2020 (utorok)

08:00 - 10:00

13:00 - 15:00

18:00 - 20:00

21:00 - 23:00

31.07.2020 (piatok)

08:00 - 10:00

13:00 - 15:00

18:00 - 20:00

21:00 - 23:00

02.08.2020 (nedeľa)

08:00 - 10:00

13:00 - 15:00

18:00 - 20:00

21:00 - 23:00

18.09.2020 (piatok)

08:00 - 10:00

13:00 - 15:00

18:00 - 20:00

21:00 - 23:00

Následná analýza dát
Dáta získané mapovaním v území sme spracovali v prostredí QGIS a Power BI, ktoré
nám umožnilo veľmi interaktívne filtrovanie
daných aspektov aktivít, užívateľov a užívateliek. Mapovanie užívateľov a užívateliek a ich
aktivít sme referencovali analýzami dopravnej
infraštruktúry, mobiliáru, zelených plôch
a miest záujmov. Takto sme skúmali vzťah
zastavaného prostredia a aktivít ľudí. Z nich
vychádzajú následné deduktívne závery.
Poznámka Všetky mapovacie hárky sú k dispozícii v Kancelárii participatívneho plánovania, MIB.
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Obr. 03 Ukážka mapovacieho hárku.

Pohybujúci sa v priestore boli identifikovaní na základe nasledujúcich kategórií:
pohlavie;
veková kategória;
sprievod: jednotlivec/pár/skupina;
spôsob pohybu: peší/chodec, ľudia so špeciálnymi nárokmi na pohyb, bicykel/kolobežka/ skateboard/ korčule;
vykonávaná aktivita

Kódy

pohlavie;
Žena
Muž

Vekové kategórie (označujeme číslom)
0 - 14
15 - 24
25 - 64
65+

Počet ľudí

(1)
(2)
(3)
(4)

(koľko ľudí, toľko guličiek)

jednotlivec
pár
skupina
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MAPOVACÍ HÁROK

Spôsob pohybu
peší/chodec
človek o barlách/na vozíku
bicykel/kolobežka/skateboard

Spôsob pohybu
(t)
(p)
(s)
(v)
(k)
(b)
(o)
(st)
(sl)
(r)
(z)
(a)

tranzit/prechod územím
prechádzanie sa
státie
venčenie psa
kočíkovanie
beh
tlačenie bicykla
sedenie na tráve
sedenie na lavičke, na pobytových schodoch
rande
spanie
nástup/výstup do/z áut

Poznámka
(t/p) tranzitná chôdza vs. prechádzanie sa
Otázkou sa javí identifikácia ľudí čisto tranzitujúcich, oproti ostatným druhom pohybu.
Rekreačné prechádzanie sa bolo identifikované ako chôdza, pri ktorej človek volí pomalšie
tempo, prípadne sa obzerá okolo seba, fotí, prípadne počas chôdze vykonáva ďalšie aktivity,
v niektorých prípadoch aj volí inú než najrýchlejšiu trasu. Tranzitná chôdza bola definovaná
ako rýchly a efektívny prechod miestom, ideálne najrýchlejšou z možných trás.
(r) rande - hoci ide o pomerne ťažko odhadnuteľnú kategóriu, do tejto skupiny sme zaradili dvojice, ktoré kráčali vedľa seba pomalšie, pričom viditeľne prejavovali záujem jeden o
druhého, držali sa za ruku, bozkávali sa, diskutovali, prípadne boli lepšie oblečení (ako na
rande). V slovenskom kontexte sa nám podarilo zachytiť pravdepodobne iba časť, a to heterosexuálnych dvojíc.
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D Analytická časť

D1 Mapové podklady
Okrem samotného mapovania interakcií a používania verejného
priestoru návštevníkmi a návštevníčkami je dôležitým prvkom
aj získanie prehľadu o priestore v podobe výskumu dostupných
podkladov, ktorý predchádzal mapovaniu. Ide o spôsob získania
prehľadu o území v podobe máp zachytávajúcich
konkrétne aspekty:

vlastnícke vzťahy,
funkčno-prevádzkový prehľad územia,
prehľad pešej infraštruktúry,
prehľad ďalších druhov infraštruktúr.
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1

Priložená mapa zóny Pribinova poukazuje na komplikovanosť vlastníckych vzťahov v území celej zóny. S výnimkou Námestia M.R. Štefánika je vo vlastníctve
mesta len značná časť infraštruktúry na viacerých miestach (ulica Pribinova,
Olejkárska, Čulenova, Krupkova a časť promenády pri Dunaji). Vlastníctvom
štátu v území je pozemok, na ktorom stojí budova Slovenského národného
divadla, časť pešej zóny pred ním a oblasť parkoviska zo zadnej strany objektu vymedzenom Landererovou ulicou. Ostatné pozemky tvoriace územie sú vo
vlastníctve rôznych súkromných aktérov. Aj napohľad celistvé územie bez významnejších bariér a deliacich bodov tak v skutočnosti tvorí zložitejší komplex
vlastníckych štruktúr.
2

Funkčno-prevádzková analýza poukazuje na rôznorodosť ponúkaných služieb
v zóne. Žiaden z atribútov v priestore zásadne neprevyšuje ostatné veľkosťou
ani diverzitou. Plány spojené s už aktuálnou výstavbou v časti územia pri moste
Apollo budú naďalej dotvárať tento štrukturálny mix, pričom retail (alebo kombinácia retail a gastro) sa po dostavbe komplexu Eurovea 2 stane zľahka dominantnou funkciou.
29

1

Obr. 04 Zóna Pribinova - vlastnícke vzťahy
zdroj mapy: ©Basemap: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA FSA, USGS,
AEX, Getmapping,Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community
zdroj dát: vlastné spracovanie, mapovanie, MIB, 2020
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2

Obr. 05 Zóna Pribinova - funkčno-prevádzková analýza parteru
zdroj mapy: ©Basemap: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA FSA, USGS,
AEX, Getmapping,Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community
zdroj dát: vlastné spracovanie, mapovanie, MIB, 2020
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Obr. 06 Zóna Pribinova - pešia infraštruktúra
zdroj mapy: ©Basemap: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA FSA, USGS,
AEX, Getmapping,Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community
zdroj dát: vlastné spracovanie, mapovanie, MIB, 2020

Toto prerušenie cyklotrasy
spôsobuje, že cyklisti a cyklistky využívajú v priestore rôzne
alternatívne trasy, pričom sa
často dostávajú do konfliktov
s chodcami či automobilmi. Pri
analýze bariér tak vieme určiť
hneď niekoľko problematických bodov, ktoré sú
spojené s kvalitou tranzitu pre
cyklistov.

Štruktúra pešej infraštruktúry
má v priestore premenlivú
kvalitu, pričom na niektorých
miestach sa kapacita javí
byť nedostatočná. Typickým
príkladom je užšia komunikácia
na Pribinovej ulici v priestore
medzi vchodom do nákupného centra a Šafárikovym
námestím. Detailnejší opis
kvalít priestoru pre rôzne druhy
pohybu je uvedený v ďalšej
kapitole.
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Dvojica máp zaznamenávajúcich pešiu respektíve kombináciu pešej s cyklistickou a
cestnou infraštruktúrou ukazujú na zložitosť pomerov v zóne,
pričom ale nezaznamenávajú
kvalitu pohybových možností
v priestore. Napohľad komplexná spleť infraštruktúry
trpí viacerými nedostatkami,
pričom len časť z nich je viditeľná aj pri pohľade na mapový
podklad. Jedným z nich je prerušená cyklotrasa na Pribinovej
ulici, ktorá tak pre cyklistickú
verejnosť tvorí zásadnú bariéru
medzi napojením zo Starého
mosta a mostom Apollo.

Obr. 07 Cyklistická infraštruktúra

Obr. 08 Cestná infraštruktúra

zdroj mapy: ©Basemap: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA FSA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN,
IGP, swisstopo, and the GIS User Community
zdroj dát: vlastné spracovanie, MIB, 2020; Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, 2020
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Obr. 09 Zóna Pribinova - zastávky MHD
zdroj mapy: ©Basemap: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA FSA, USGS,
AEX, Getmapping,Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community
zdroj dát: Dopravný podnik Bratislavy, vlastné spracovanie, mapovanie, 2020
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SCÉNA

11,70

MOST
APOLLO

7,7%

PANORAMA
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zdroj: vlastné spracovanie, mapovanie, MIB, 2020

Na úvod sme sa zaoberali výskumnými štúdiami z Nemecka
a z Rakúska (Viedne), ktoré sa
týkajú dochádzkovej vzdialenosti k zastávkam električiek a
autobusov.
Z týchto štúdií vyplynulo, že vo
väčších nemeckých mestách
a taktiež vo Viedni sa dochádzková vzdialenosť považuje za
dostatočnú, keď spádové územie pre chodcov má polomer
300-500 m, čo znamená
maximálne 8-10 minútovú
dochádzkovú trasu. Tieto čísla
odporučenej vzdialenosti pre
zastávky verejnej dopravy boli
určené pre celú viedenskú a
nemeckú dopravnú sieť.

PRÍSTUPNOSŤ

Okrem toho sme sa zaoberali
príkladmi v nemeckých štúdiách, akým spôsobom by mala
byť dostupná trasa pre chodcov smerom na zastávku MHD.
Podľa naštudovaných
príkladov sú rozhodujúce faktory ohľadne dostupnosti
k zastávke MHD:
- bezbariérový prístup,
- bezpečnosť,
- komfort.
Ďalšie štúdie popisujú to, že
prístup chodcov by mal byť
najkratší a najjednoduchší, v
najlepšom prípade smerujúci
priamo k zastávke, bez bariér,
schodov a obchádzok. Aby
bola MHD príjemným spôsobom dopravy pre obyvateľov
mesta, situovanie zastávok
MHD by sa malo vyhnúť
tmavým miestam, blízkosti
odpadových nádob alebo všeobecne rušivým prekážkam a
faktorom.

https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/analysen-kompakt/2018/ak-08-2018-dl.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.irpud.raumplanung.tu-dortmund.de/fileadmin/irpud/content/documents/publications/ap184.pdf
http://www.wua-wien.at/images/stories/publikationen/studie-agora.pdf
https://www.vcd.org/fileadmin/user_upload/Redaktion/Themen/Fussverkehr/Zu_Fuss_zur_Haltestelle/Zu_Fuss_zur_Haltestelle_-_Konzept_des_Checks.pdf
https://www.geh-recht.de/zebrastreifen/42-fussverkehrsanlagen/fussverkehrsanlagen/150-fa-haltestellen.html#Oertlichkeit
https://www.vcd.org/artikel/schritte-auf-einem-besseren-weg-zur-haltestelle/
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Podiel využitia zastávok:

VZDIALENOSŤ

Ak sa pozrieme na mapu ukazujúcu

Ak sa pozrieme na jednotlivé zastávky MHD,

vybavenosť okolia hromadnou dopravou,

na základe vyššie uvedených konceptov o

môžeme konštatovať, že sieť v celej zóne

dostatočných vzdialenostiach môžeme pove-

Pribinova je pomerne hustá.
hustá V celom území

dať, že všetky tieto zastávky spĺňajú vzdi-

nájdeme všetky tri druhy verejnej dopra-

alenostný limit, ktorý je približne do 500 m v

vy – linky električky, trolejbusu a množstva

dochádzkovej trase. Ak sa ale na jednotlivé

autobusových liniek. Z hľadiska porovna-

zastávky pozeráme optikou prístupnosti,

nia ich využitia sa ukazuje, že električ-

narážame na niekoľko problémov.

ka na Šafárikovom námestí je zásadne
najvyužívanejšou linkou celého okolia.

Silne využívaná trajektória k zastávke elek-

Nemusí to znamenať, že všetci návštevníci

tričky zo zóny Pribinova vedie pomerne úzkym

a návštevníčky zóny Pribinova cestujú elek-

chodníkom, a bariéru tvorí aj 4-prúdová cesta,
chodníkom
cesta

tričkou, ale oproti všetkým ostatným linkám

ktorú musia chodci a chodkyne prekonať pri

MHD v celom okolí je električka mimoriadne

ceste na zastávku a z nej. Z hľadiska komfortu

dominantná.

a bezpečnosti, ako subatribútov kategórie
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Mätúco, primárne pre návštevníkov zóny, ktorí

nejde o ideálny prístup k verejnej doprave,

tam prídu prvýkrát, môže pôsobiť aj pomeno-

a to práve k tej najpoužívanejšej.

vanie jednotlivých zastávok.
zastávok
Ako môžno vidieť na mape, napríklad v

Ani autobusové zastávky v okolí nie sú v tomto

prípade zastávky Nové SND ide dovedna o 4

prípade bez problémov. Zastávka Nové SND

zastávky vzdialené niekoľko desiatok metrov

pre linku č. 210 je umiestnená tak, že väčši-

s iným režimom pre jednotlivé linky.

na cestujúcich pri svojej ceste na zastávke
prechádza neprehľadnou cestou mimo
vyznačeného priechodu pre chodcov.
chodcov Prístup
k zastávke Panorama City zas od nákupného
centra Eurovea vedie zle osvetlenou časťou
parkoviska pri SND.
SND Prístupnosť je problematická aj v prípade zastávok na moste
Apollo, kde vedú strmé schody a výťah je
dlhodobo nefunkčný.
nefunkčný
37
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prístupnosť, tak môžeme konštatovať, že

Obr. 10 Zóna Pribinova - pešia, cyklistická a cestná infraštruktúra
zdroj mapy: ©Basemap: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA FSA, USGS,
AEX, Getmapping,Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community
zdroj dát: vlastné spracovanie, mapovanie, MIB, 2020

© Metropolitný inštitút Bratislavy

Existencia zelených a modrých
prvkov je indikátorom, vďaka
ktorému môžeme indikovať
kvality jednotlivých verejných
priestorov.
Rovnako ako v predošlom
prípade, pri posudzovaní kvalít
sa musíme na priestor pozrieť
aj na základe iných kritérií, než
intenzity výskytu.

Obr. 11 Zelená a modrá infraštruktúra

Obr. 12 Bariéry
zdroj mapy: ©Basemap: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA FSA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN,
IGP, swisstopo, and the GIS User Community
zdroj dát: vlastné spracovanie, MIB, 2020; Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, 2020

Viac detailov o jednotlivých
častiach zóny je rovnako spracovaných v ďalšej kapitole.

Príkladom tohto nesúladu
medzi intenzitou výskytu a
kvalitou je celý priestor v
tesnej blízkosti budovy SND.
Tá sa síce vyznačuje pomerne
veľkým množstvom zelene, z
hľadiska kvality je to priestor, v
ktorom v princípe nie je možné
tráviť čas. Naopak, napríklad
priestor Námestia M.R. Štefánika síce nie je priestorom s
vysokým podielom zelene,
na druhej strane, tieň tvorený
blízkosťou budov a prítomnosť
vodného prvku spôsobujú, že
je to miesto, ktoré, ako ukazujú
dáta, dokáže ľudí udržať vďaka
svojej pobytovej funkcii (nemá
teda len funkciu tranzitnú). Viac
detailov o jednotlivých
častiach zóny je rovnako spracovaných v ďalšej kapitole.
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Obr. 13 Zóna Pribinova - zelená a modrá infraštruktúra, prvky mestského dizajnu a bariéry
zdroj mapy: ©Basemap: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA FSA, USGS,
AEX, Getmapping,Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community
zdroj dát: vlastné spracovanie, mapovanie, MIB, 2020
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D2 Čo hovoria dáta?
1. Spoločenský potenciál zóny
1.1 Chodia ľudia do zóny
Pribinova sami alebo spolu?
Jedným z aspektov, ktorý definuje
kvalitný verejný priestor, je jeho
spoločenský potenciál. Znamená
to, či priestor ľudia vôbec navštevujú a ak áno, či ide o jednotlivcov,
dvojice či skupiny. Z teórie aj praxe
vieme, že ľudia si na rekreačné
trávenie času v spoločnosti
vyberajú atraktívnejšie a bezpečnejšie priestory. Začnime preto
analýzou toho, kedy v zóne Pribinova stretneme jednotlivcov, dvojice
(pracovné, kamarátske či romantické) a kedy skupiny. Kedy a kde je
ich najviac?
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1.2 V ktorej časti dňa chodia ľudia
do zóny Pribinova spolu a kedy sami?
Ak sa na zónu Pribinova pozeráme optikou

74,9%

dennej dynamiky, všimneme si vysoký počet
77,2%

42,4%
38,1%

41,8%

19,7%

19,3%

5,4%

5,3%

tlačenie
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sám
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19,5%

30,7%

18,8%

17,5%

21,1%

33,7%

v skupine

v páre

v skupine

41,5%
26,8%

nách, kedy idú do práce. V ranných hodinách
sú jednotlivci absolútne dominujúci. S postupujúcimi hodinami pribúda v zóne viac a viac

24,6%

prechádzanieobed
sa
venčenie psa

v páre

jednotlivcov v ranných a pracovných hodi31,7%

31,6%

50,0%

42,4%
38,8%

rande

47,3%

podvečer

večer

Obr. 14 Dynamika jednotlivcov, dvojíc a skupín
v zóne Pribinova počas dňa
zdroj: vlastné spracovanie, mapovanie, MIB, 2020

dvojíc a skupín, ktoré v zóne obedujú. Pomer
sa mení podvečer a neskoro večer, kedy zóna
patrí návštevníkom a návštevníčkam pohybujúcim sa spolu. V podvečerných hodinách
až polovicu všetkých pohybov v priestore
tvoria dvojice, vo večerných hodinách narastá aj počet skupín, a to predovšetkým v konkrétnych dňoch, ako si ukážeme pri nasledujúcom porovnávaní dní medzi sebou.
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1.3 Chodia ľudia spolu do zóny Pribinova
viac počas týždňa alebo cez víkend?
- utorok

28.7.2020
2.8.2020--utorok
nedeľa

13,0%
25,8%
45,6%
41,4%
43,1%

31,2%
45,6%

31.7.2020
utorok
2.8.2020
28.7.2020
- nedeľa
-- piatok

13,0%
19,2%
25,8%

31,2%
42,6%
45,6%

41,4%
38,2%
43,1%

31.7.2020
2.8.2020--piatok
nedeľa

31.7.2020 - pia

19,2%
25,8%
28.7.2020
28.7.2020
28.7.2020
- utorok
- utorok
- utorok

13,0%
13,0%
13,0%

31,2%
2.8.2020
2.8.2020
2.8.2020
-42,6%
nedeľa
- nedeľa
- nedeľa

38,2%
25,8%
25,8%
25,8%
31,2%
31,2%
31,2%
43,1%

19,2%
31.7.2020
31.7.2020
31.7.2020
- piatok
- piatok
- piatok

19,2%
19,2%
19,2%

42,6%
42,6%
42,6%

45,6%
45,6%
45,6%
41,4%
41,4%
41,4%

43,1%
43,1%
43,1%

18.9.2020 - piatok

38,2%

38,2%
38,2%
38,2%

18.9.2020 - piatok
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Počas pracovného týždňa (v utorok
a piatok) sme v zóne pozorovali
viac
jednotlivcov. Naopak,
sám
skupine22,7%
v páre dvo- vsám
v páre
jice sa v zóne vyskytovali pomerne
41,7%
22,7%
konštantne z dôvodu rôznych aktivít.
Značná časť z nich chodí spolu na
41,7%
obed, neskôr podvečer alebo večer
35,7%
trávia čas presunom, prechádzkou,
nákupmi či konzumom. Najviac
35,7%
skupín navštívi zónu cez víkend.

sám
sám
sám

v páre
v páre
v páre v skupine
v skupine
v skupine

dvov skupine
sám Obr. 15 Dynamika
v skupine
v páre jednotlivcov,
jíc a skupín v zóne Pribinova počas
týždňa
zdroj: vlastné spracovanie, mapovanie, MIB, 2020
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1.4 Chodia ľudia spolu viac na nábrežie,
pred divadlo či po Landererovej?

Sever – 4+5
Stred – 3+6
Nábrežie – 8+9

Na účely
zhrnutia sa
9 stanovíšť zhluklo
do troch významových celkov, ktoré
ponúkajú spoločné
zhrnutia - zóna
Landererova, zóna
divadlo a zóna
promenáda.
Obr. 16 Pomer jednotlivcov, dvojíc a skupín
v oblastiach zóny Pribinova
zdroj: vlastné spracovanie, mapovanie, MIB, 2020
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Ľudia si nevyberajú priestory v zóne rovnako. Z pozorovania vyplýva, že priestorom s najnižším spoločenským potenciálom je severná zóna Landererovej a
Čulenovej ulice, kde je z takmer 2/3 všetkých prechádzajúcich jednotlivcov len
minimum ľudí pohybujúcich sa v skupine. V zóne pred SND nájdeme viac ako
polovicu všetkých užívateľov pohybujúcich sa samostatne. Počet párov a skupín
tvorí približne 32 % a 14,5 %. Zónou s najväčším spoločenským potenciálom je
práve oblasť nábrežia, v ktorom je viac ako polovica pozorovaných ľudí v pároch
a takmer 20 % v skupinách. V porovnaní s ostatnými priestormi je tu najmenej
jednotlivcov, tvoria necelú tretinu pozorovaných.
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2. Pobytovosť zóny
2.1 Prechádzajú ľudia územím
alebo v ňom trávia čas?

Ďalšou kvalitou verejného priestoru je jeho pobytovosť. V praxi to
znamená, že sa verejný priestor stáva dostatočne atraktívny a bezpečný na
to, aby ste v ňom mohli tráviť viac času a robili viac aktivít, než len utilitárny
prechod územím. Je priestor dostatočne lákavý na to, aby ste doň prišli a
zotrvali v ňom? Má lavičky, ihriská, je otvorený, má dobrú klímu, ponúka
zaujímavé výhľady? Môžete v ňom oddychovať, stretávať sa, hrať sa, tráviť
čas s vašimi blízkymi? Pozrime sa na to, ako v zóne Pribinova trávia čas
jeho návštevníci a návštevníčky.
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Obr. 17 Koncentrácia tranzitných aktivít v pozorovaných bodoch zóny Pribinova
zdroj mapy: ©Basemap: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA FSA, USGS,
AEX, Getmapping,Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community
zdroj dát: vlastné spracovanie, mapovanie, MIB, 2020; © OpenStreetMap prispievatelia
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Limitom takéhoto zobrazenia je, že pri 9 pozorovacích stanovištiach nemáme zmapované celé územie, ale iba jeho výseky. Preto biely priestor na nábreží medzi bodmi 1 a bodmi 8 a 9 neznamená,
že sa tam nikto nevyskytuje, ale že sa v danom priestore pozorovanie nerealizovalo. Cielene sme si
vyberali priestory na oboch koncoch promenády s cieľom zachytiť čo najväčšie množstvo ľudí. Počet
ľudí, ktorí pri presune po nábreží použijú niektorý z dvoch vchodov/východov do nákupného centra,
považujeme za odchýlku pri meraní.
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Priložená mapa názorne reflektuje výsledky procesu mapovania verejného priestoru v celej zóne. Tmavá farba znázorňuje vyššiu intenzitu pohybu na danom
mieste. Pri detailnejšom pohľade na celú zónu môžeme sledovať niekoľko
dôležitých fenoménov. Jedným z nich je zásadné používanie vchodu do nákupného centra zo strany od Šafárikovho námestia (pozorovací bod č.2). Tento
tranzitný ťah je spojený s prirodzenou cestou, ktorú musia chodci (aj cyklisti a
kolobežkári) prekonať na ceste od zastávky električiek, rovnako ako pri zjazde
zo Starého mosta. Mimoriadne frekventovanými pozorovacími bodmi boli
všetky tri body zaznamenané na Námestí M.R. Štefánika (body č. 7,8,9), pričom
intenzívny tranzit v týchto miestach bol zaznamenaný vo všetkých smeroch od
pešej zóny, najviac na pomedzí zón 8 a 9. Prirodzene najnižší pohyb tranzitujúcich bol zaznamenaný na dvoch stanovištiach pri Landererovej ulici.

Obr. 18 Koncentrácia pobytových aktivít v pozorovaných bodoch zóna Pribinova
zdroj mapy: ©Basemap: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA FSA, USGS,
AEX, Getmapping,Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community
zdroj dát: vlastné spracovanie, mapovanie, MIB, 2020; © OpenStreetMap prispievatelia

do viacerých skupín. Oproti predošlému zobrazeniu s tranzitom
môžeme naďalej sledovať vysokú
mieru výskytu osôb v zónach 8 a 9.
Kombinácia týchto dvoch zón vytvára najfrekventovanejšie územie
s aktivitami, pričom tento výskyt
aktivít indikuje, že sa návštevníci a
návštevníčky v priestore zdržiavajú
dlhšiu dobu, než dobu nutnú na tranzit územím. Zaznamenaná aktivita
sa vo väčšej miere vyskytuje ešte

na stanovišti č.1 v blízkosti Starého
mosta, pričom pozorovací bod do
veľkej miery zasahuje do detského
ihriska a udržiavaného trávnika,
ktorý v podstate slúži návštevníkom
na relax.
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V porovnaní s predošlou heatmapou,
môžeme v tomto prípade sledovať
zóny, v ktorých sme vďaka nášmu
pozorovaniu zaznamenali okrem
tranzitu vo väčšej intenzite aj aktivity
v priestore. Heatmapa hovorí o samotnej prítomnosti aktivít, o špecifikách
toho, aké typy aktivít v území prebiehali, budeme hovoriť v ďalších
častiach tohto dokumentu. V tomto
momente si vystačíme s tvrdením, že
pozorovacie zóny môžeme rozčleniť

Landererovej ulice môžeme
konštatovať dokonca takmer
úplnú absenciu aktivít
v priestore.

V porovnaní s intenzitou tranzitnej funkcie na osi stanovíšť 3, 6 (a
čiastočne 7) môžeme vidieť zásadne
nižší výskyt pobytových aktivít, v
prípade dvoch stanovíšť v blízkosti

Analýzou všetkých pozorovaných bodov v území sme dospeli k
poznaniu, že výrazne dominujú tranzitné aktivity - ľudia územím prechádzajú. Iba na troch stanovištiach (námestie a nábrežie) nám stúpa početnosť pobytových aktivít, ako môžeme vidieť na priložených
heatmapách a grafoch. Výsledkom z celkového výstupu je zistenie, že
najčastejšou, dominantnou aktivitou je pohyb. Pobytové funkcie v
priestore tvoria len necelých 8 % všetkých záznamov z pozorovaní.
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Obr. 19 Tranzitné
verzus pobytové
aktivity v
jednotlivých
pozorovacích bodoch zóny Pribinova

Obr. 20 Celkový pomer tranzitných
verzus pobytových aktivít v zóne

zdroj: vlastné spracovanie, mapovanie, MIB, 2020

zdroj: vlastné spracovanie, mapovanie, MIB, 2020

V grafoch vyššie môžete vidieť konkrétne rozvrhnutie aktivít rozdelených na tranzitné a pobytové v priestore všetkých meraných stanovíšť. Obr. 20 ukazuje zásadný
nepomer v štruktúre celej oblasti, pričom zo všetkých meraní len 7,7 % všetkých
aktivít bolo pobytových oproti 92,2 % tranzitu. Obr. 19 zas ukazuje, ako sú jed54

Na druhej strane spektra stoja stanovištia 3 až 6. Všetky tieto stanovištia majú spoločnú klesajúcu
tendenciu pohybu celkovo, rovnako
sa ale vyznačujú aj nižším pomerom
pobytových aktivít v porovnaní s ostatnými. Stanovište pri Landererovej
ulici dokonca z hľadiska pobytových
aktivít netvorí ani 0,1 % z nich. Toto
porovnávanie zásadne ilustruje heterogenitu celej zóny vo vzťahu k užívateľov a užívateľkám. Prítomnosť
rieky a rekreačnej zóny sa javia ako
bezkonkurenčné v prípade, že si ľudia
individuálne vyberajú, kde a akým
spôsobom tráviť čas.
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notlivé časti priestoru zóny Pribinova
diferencované nielen rôznou mierou
jeho využívania, ale aj jeho silnejšieho
či slabšieho pobytového charakteru.
Ako silnejšie pobytové boli identifikované prevažne tri stanovištia blízko brehu Dunaja, konkrétne stanovištia 1, 8 a
hlavne 9, kde bola zaznamená najvyššia
miera pobytovej aktivity. Zodpovedá to
primárne možnostiam rôzneho sedenia
v dolnej časti promenády a tomu, že tento priestor je skutočne vo veľkej miere
využívaný. Navyše, stojí mimo hlavných
tranzitných bodov, napr. k zastávkam
hromadnej dopravy alebo parkovisku,
čím sa pobytový charakter konkrétneho
miesta ešte zintenzívňuje.

2.2 Aké sú otváracie hodiny zóny Pribinova?

EUROVEA
Obchody
Food court
Supermarket
Fitnes centrum
Kino
McDonald´s
Casino
Terasy/ bary
SHERATON
SND
Pokladňa
Činohra
Balet
Opera
Nábrežie
Pribinova

Obr. 21 Diagram otváracích hodín v jednotlivých
prevádzkach a územiach
zdroj: vlastné spracovanie, mapovanie, MIB, 2020
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Výrazným determinantom celej zóny je prítomnosť a pôsobenie nákupného centra Eurovea
v priestore. Otváracie doby prevádzok výrazne
determinujú pohyb v priestore, pričom prvé z
nich sú funkčné už od skorých ranných hodín,
sú to predovšetkým fitness centrum a predajňa
potravín, ktoré sa otvárajú ako prvé. Typickou rutinnou činnosťou v ranných hodinách je
prítomnosť zásobovania či personálu starajúceho sa o zeleň a čistotu priestoru a postupný
príchod pracovníkov a pracovníčok obchodného centra. Denný režim zóny je následne formovaný otvorením ďalších prevádzok, napríklad
otvorenie prevádzky rýchleho občerstvenia,
foodcourtu v nákupnom centre, ale aj otvorením väčšiny prevádzok o 10:00. Súčasne s
otvorením prevádzok prebieha aj tranzit pracujúcich do dištriktu, či už priamo v komplexe Eurovea, alebo v ďalších blízkych kancelárskych
budovách.
Postupné večerné upokojovanie v zóne sa
začína po 20:00 zatváraním prvých obchodov. Po 21:00 nastáva zásadný útlm uzavretím
väčšiny obchodných prevádzok v centre. Zóna
v tejto dobe neprestáva žiť, prevádzka gastro
a zábavných prevádzok pokračuje aj neskôr.
Utíšenie nastáva až po 23.00 postupným utíchnutím prevádzok na nábreží, pričom aktívne
zostávajú už iba hotel a kasíno svojou (takmer)
nonstop prevádzkou.

2.3 Kde a ako je atraktívny parter pre chodcov?

Obr. 22 Analýza atraktivity parteru pre chodcov, metodika podľa Jana Gehla
zdroj mapy: ©Basemap: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA FSA, USGS,
AEX, Getmapping,Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community
zdroj dát: vlastné spracovanie, mapovanie, MIB, 2020; © OpenStreetMap prispievatelia

PREUKÁZANÁ HRANIČNÁ BARIÉRA
MEDZI NÁMESTÍM M.R. ŠTEFÁNIKA A
KORIDOROM PRIBINOVA

*BARIÉRA
SCHODY

*BARIÉRA
SCHODY

*BARIÉRA
“KASKÁDY”

BUDOVA
SND

BUDOVA
OC EUROVEA

FONTÁNA

FONTÁNA
PEŠIA KOMUNIKÁCIA

NÁSTUPNÝ PRIESTOR PRED SND

Schematický rez
* bariéra z hľadiska pešieho pohybu
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FONTÁNA

FONTÁNA
PEŠIA ZÓNA

PEŠIA ZÓNA
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*BARIÉRA
PLATÓ

Rezová čiara

Schematický rez znázorňuje
pohľad na množstvo deliacich bariér, ktoré sú situované smerom od SND až k
PLATÓ/PREVÝŠENIE
PEŠIA ZÓNA

nábrežiu rieky Dunaj. Jednot-

POBYTOVÉ STUPNE
PEŠIA
KOM.

RIEKA

livé funkčné prvky sú ďalej
znázornené aj na sekvencii
fotografií na ďalšej strane.
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Obr. 23 Pohľad z fontány “Kaskády” na SND.

Obr. 24 Pohľad smerujúci na Námestie M.R. Štefánika a SND.
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Obr. 25 Pohľad na fontánu a Námestie M. R. Štefánika

Obr. 26 Pohľad na pobytové schody nábrežia Dunaja pri OC Eurovea.
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Obr. 27 Detailný pohľad na bariéry v zóne Pribinova.

© Metropolitný inštitút Bratislavy

Obr. 28 Pohľad na schody prepájajúce vstup SND a Pribinovu.
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2.4 Ako klimaticky vľúdna je zóna Pribinova?

Obr. 29 Teploty povrchov v zóne Pribinova

zdroj mapy: ©Basemap: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA FSA, USGS,
AEX, Getmapping,Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community
zdroj
62dát: vlastné spracovanie, mapovanie, MIB, 2020; Atlas hodnotenia dopadov zmeny klímy na území Hlavného mesta SR Bratislavy, OpenStreetMap prispievate-
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LANDEREROVA - ČULENOVA

2.5 Aké aktivity robia ľuda
v jednotlivých oblastiach
zóny?
Na základe mapovania aktivít sme vytvorili sekvenciu máp, na ktorých zobrazujeme zóny:
Landerer-ova - Čulenova,
koridor Pribinova, námestie a nábrežie.
Za reprezentatívny
považujeme v poradí štvrtý
mapovací deň (piatok, čas
2 - obed) na základe identifikácie rôznorodých aktivít a množstva ľudí.
V rámci interpretácie
môžeme jednoznačne
povedať, že na celom území
prevažuje tranzit nad pobytovými aktivitami.
Tranzit je výrazný najmä v
koridore Pribinova, a naopak, pobytové aktivity
ľudia vykonávajú vo väčšej
miere v zóne na námestí a
nábreží.

Obr. 30 Aktivity v severnej oblasti (Landererova ulica) zóny
Pribinova za všetky mapovacie dni dokopy.

zdroj mapy: © OpenStreetMap prispievatelia
zdroj dát: vlastné spracovanie, mapovanie, MIB, 2020

TOP 3 aktivity v časti Landererova - Čulenova

88,4 %
TRANZIT

2,99 %
STÁTIE

2,00 %

KOČÍKOVANIE
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KORIDOR PRIBINOVA

NÁMESTIE A NÁBREŽIE

Obr. 31 Aktivity v centrálnej oblasti (Pribinova, pred divadlom)

Obr. 32 Aktivity v južnej oblasti (Pribinova, pred divadlom)

zóny Pribinova

zóny Pribinova

zdroj mapy: © OpenStreetMap prispievatelia
zdroj dát: vlastné spracovanie, mapovanie, MIB, 2020

88,82 %
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KOČÍKOVANIE

zdroj mapy: © OpenStreetMap prispievatelia
zdroj dát: vlastné spracovanie, mapovanie, MIB, 2020
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2.6 Kde sme našli najviac viditeľných párov na rande?

Obr. 33 Koncentrácia viditeľne romantických párov v zóne Pribinova
zdroj mapy: ©Basemap: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA FSA, USGS,
AEX, Getmapping,Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community
zdroj dát: vlastné spracovanie, mapovanie, MIB, 2020; © OpenStreetMap prispievatelia
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2.7 Ako ľudia prekonávajú Pribinovu? Bicyklujú sa po nej alebo chodia pešo?

Obr. 34 Koncentrácia cyklistov prechádzajúcich zónou Pribinova
zdroj mapy: ©Basemap: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA FSA, USGS,
AEX, Getmapping,Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community
zdroj dát: vlastné spracovanie, mapovanie, MIB, 2020; © OpenStreetMap prispievatelia
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chodci
chodci

cyklisti
cyklisti

Obr. 35 Pomer chodcov a cyklistov prechádzajúcich Pribinovou
zdroj: vlastné spracovanie, mapovanie, MIB, 2020

chodci

cyklisti

V priestore koridoru Pribinova, v časti medzi obratiskom vozidiel pri hoteli Sheraton a vjazdom do garáží
Eurovea, bol zaznamenaný značný výskyt ľudí pohybujúcich sa na kolobežke, ale hlavne na bicykli. Tento jav je
spojený s prekonávaním trasy medzi mostami Apollo a Starým mostom. Počas všetkých pozorovacích dní bolo
zaznamenané vysoké percento osôb pohybujúcich sa na bicykli v oboch smeroch, pričom títo ľudia porušujú
aktuálne platné pravidlá cestnej premávky (prerušená cyklotrasa). Detailnejší pohľad na tento fakt prináša mapa
na strane 61. Vidíme, že na začiatku prerušenej cyklotrasy je koncentrácia cyklistov najintenzívnejšia – primárne
na rohoch divadla, pričom následný rozptyl do priestoru je spojený s tým, že si cyklisti a cyklistky vyberajú medzi
dvomi alternatívnymi trasami po Pribinovej a nábreží.
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2.8 Dochádzajú cyklisti na Pribinovej za prácou?

Obr. 36 Cyklotrasy a pohyb cyklistov

zdroj mapy: ©Basemap: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA FSA, USGS,
AEX, Getmapping,Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community
zdroj dát: vlastné spracovanie, mapovanie, MIB, 2020; © OpenStreetMap prispievatelia
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31,1%

27,9%

15,4%

Cyklisti prechádzajú po Pribinovej najčastejšie
v ranných a po pracovných hodinách. Pribinovou prechádzajú v smere do Starého Mesta,
smerom na Šafárikovo námestie či v opačnom

ráno

obed

podvečer

večer

smere na Ružinov, smerom k mostu Apollo.
Počas víkendov tento ranný pohyb ustáva. Z

Obr. 37 Dynamika cyklistov prechádzajúcich
Pribinovou počas dňa
zdroj: vlastné spracovanie, mapovanie, MIB, 2020

distribúcie počas dňa a jeho absencie počas
víkendu usudzujeme, že ide o pragmatický pohyb za prácou, nie o rekreačné bicyklovanie. To
silnie skôr počas neskorých hodín a víkendu.
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2.9 Sú cyklisti na Pribinovej
väčšinou muži alebo ženy?
22,7%
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Medzi cyklistami výrazne prevažujú muži nad
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ženami. V kontexte kultúry a infraštruktúry
12,5%

22,5%
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21,6%
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penie, keďže je známe, že ženy cyklistky začnú
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8,3%

7,3%

16,5%
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výraznejšie prevažovať až v čase, kedy sú na
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ráno podvečer
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obed
obed

muži
muži

ženy
ženy

obed

večer
večer

cyklodopravu vytvorené bezpečné podmienky.
Z priebehu grafov tiež vidíme, že hoci je žien

3,2%
3,2%

ráno
ráno

cyklodopravy to nepredstavuje veľké prekva-

podvečer

muži

ženy

Obr. 38 Pomer chodcov a cyklistov
prechádzajúcich Pribinovou
zdroj: vlastné spracovanie, mapovanie, MIB, 2020

večer

menej, trend ich výskytu sleduje mužských
cyklistov, teda sú viac prítomné ráno a po pracovných hodinách. Môžeme z toho usudzovať,
že ide rovnako o cyklistky, ktoré idú do práce
a z práce, ich transport je teda utilitárny a nie
rekreačný.
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3. Inkluzivita prostredia
3.1 Kto sú ľudia zóny Pribinova a čo tu robia?
Pracujúci zamestnanci a zamestnankyne v nákupnom centre
Skupina, ktorá animuje priestory
Pribinovej ulice od skorých ranných
až po neskoré večerné hodiny, sú
zamestnankyne a zamestnanci
pracujúci v priestoroch priľahlého
obchodného centra. Predovšetkým
sú to však ženy v produktívnom
veku, ktoré sa dopravujú do práce
pešo a častokrát vo dvojici alebo
v skupinách. Práve v skorých a
neskorých hodinách, kedy je zóna
Pribinova značne vyprázdnená, je
táto tendencia nielen sociálna, ale
dôležitá aj z hľadiska bezpečnosti.
V blízkosti divadla sa nachádza niekoľko priestorov, ktoré sú pocitovo
odľahlé či trpia nedostatkom
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Prechádzajúci chodci a chodkyne, cyklisti a cyklistky
osvetlenia, napríklad priestor medzi
parkoviskom divadla a Landererovou ulicou. Presvetlenie takýchto
častí, primeraná starostlivosť o
daný priestor a vytvorenie spojov hromadnej dopravy, ktoré by
eliminovali potrebu prechádzať cez
oblasti vnímané ako nebezpečné,
by pomohli vytvoriť inkluzívnejšiu a
bezpečnú zónu, ktorá bude prepájať
širšie centrum mesta s novovznikajúcim centrom v blízkosti mosta
Apollo.

Podľa nášho pozorovania a analýzy
priestor samotnej Pribinovej ulice,
vrátane priestoru pred Novým SND,
v súčasnosti spĺňa predovšetkým
funkciu tranzitnej zóny.
V priebehu dňa, najmä v doobedných hodinách a podvečer, touto
zónou obojsmerne prechádza
množstvo cyklistov aj chodcov, a to
napriek nespočetným priestorovým
bariéram sťažujúcim pohyb. Pohyb
tejto verejnosti v priestore nie je nijako prepojený s aktivitami obchodného centra, divadla či nábrežia.
Naopak, ide o priamočiaru presunovú aktivitu, predovšetkým medzi
Košickou ulicou a Šafárikovým
námestím.

U oboch tranzitných skupín ide o
ľudí v produktívnom veku cestujúcich za prácou v odhadovanej vekovej kategórii 25 až 64 rokov.
Väčšinou sú to pritom individuálne
sa presúvajúci muži. Zároveň je táto
oblasť poznačená bariérovosťou,
ktorá sťažuje plynulosť pohybu
cyklistov a chodcov v tejto zóne.
Otvorenie tohto priestranstva by
malo byť ďalším prirodzeným
prirodzeným krokom k zvýšeniu
udržateľnej mobility v zóne Pribinova.

Skateboardisti
a skateboardistky

Početnou skupinou využívajúcou
zónu Pribinova sú návštevníci a
návštevníčky pracujúci v okolí, ktorí
prichádzajú do nákupného centra
kvôli stravovaniu, predovšetkým v
čase obeda. Ide pritom o skupinu v
produktívnom veku medzi 25 až 64
rokov, pričom je bežné vidieť ľudí
jediacich osamote, vo dvojiciach aj
vo väčších skupinách.
Je potrebné poznamenať, že v
drvivej väčšine prípadov ide o
obedy priamo v priestoroch obchodného centra, prípadne na terasách podnikov. Počas mapovania
sme nezaznamenali využitie priestoru Pribinovej na socializáciu či
trávenie obednej prestávky vonku.
Pozorovaní prechádzali týmto priestorom k svojej destinácii, ktorou
bola Eurovea či podniky na nábreží.
Vytvorenie pobytových kvalít,
napríklad výsadbou zelene poskytujúcej tieň či zavedením vhodného
mobiliáru, má potenciál oživiť tento
priestor a podnietiť jeho flexibilnejšie využitie.

Jediná
ediná významná skupina, ktorá
konzistentne využíva priestor
pred Novým SND ako pobytový,
je mládež, predovšetkým chlapci.
Priestor pred divadlom využívajú
na športové aktivity, najmä tréning
skateboardingu. Táto aktivita sa
koncentruje na južnej strane tohto
priestranstva, kde sa nachádzajú povrchové nerovnosti ideálne
na tréning a predvádzanie trikov.
Samotný voľný priestor pred divadlom zostáva mládežou nevyužitý,
keďže nie je atraktívny pre tento typ
športu.
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Návštevníci a návštevníčky
pracujúci v blízkom okolí

Návštevníci a návštevníčky
nábrežia
Nábrežie Dunaja je z hľadiska pobytovosti jednoznačne najvyužívanejším verejným priestorom v tejto
oblasti. Toto nie je prekvapujúce,
keďže tento priestor ponúka hneď
niekoľko atraktívnych prvkov,
ako je vodná plocha, dostupnosť
služieb, bezpečné prostredie, zeleň
či dostatok tieňa, v ktorom sa dá
skryť pred horúčavou. Zároveň
však ponúka aj dostatok súkromia,
napríklad priamo pri nábreží Dunaja, ktoré je oddelené od promenády
trávnatým pásom. Táto flexibilita
využitia robí z nábrežia frekventovanú destináciu hneď pre niekoľko
skupín obyvateľstva. Nižšie kategorizujeme jednotlivé skupiny, ktoré
sme identifikovali počas mapovania
tohto priestoru. Tieto sa pritom
častokrát prelínajú, napríklad platiaca verejnosť častokrát zároveň
využíva voľne dostupné vybavenie
nábrežia.
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i.
Platiaci: Jednou zo skupín,
ktorá využíva nábrežie celodenne,
sú platiaci zákazníci priľahlých
podnikov, sediaci predovšetkým
na terasách. Ide pritom o ženy aj
mužov, predovšetkým v kategóriách
15-24 a 25-64 rokov.
ii.
Neplatiaci: Ďalšou významnou skupinou sú neplatiaci zákazníci, ktorí celodenne využívajú verejný
priestor nábrežia na promenádovanie, odpočinok a socializáciu. Vo
všeobecnosti pritom ide o veľmi
rôznorodú skupinu, ktorá zahŕňa
deti a mládež, ako aj dospelých.
Seniori sú však reprezentovaní
minimálne. Kategória neplatiacich
je značne zastúpená vekovou skupinou do 14 rokov a skupinou vo veku
15 až 24 rokov. Aktivity tejto vekovej
skupiny zahŕňajú predovšetkým socializáciu v priestore, pričom plne
využívajú flexibilitu priestorového
využitia nábrežia.

iii.
Páry: Nábrežie je frekventovanou destináciou pre páry,
najmä vďaka flexibilnému využitiu
daného priestoru, ktorý umožňuje promenádovanie, možnosti na
nájdenie súkromia, ako aj dostupné
služby a gastro. Odhliadnuc od
romantických stretnutí, trávenie
času vo dvojici je celkovo najviac
populárnym využitím nábrežia, a to
najmä v poobedných a večerných
hodinách.
iv.
Rodiny: Vďaka dobrej
občianskej vybavenosti, napríklad
v podobe detského ihriska, je aj
nábrežie vyhľadávanou oddychovou destináciou pre rodiny s deťmi.
Podobne, ako pri predchádzajúcej kategórii, toto je podporené
aj samotnou flexibilitou využitia
tohto priestoru, ktorý poskytuje
užívateľsky priateľské prostredie,
dostupnosť občianskej vybavenosti, toaliet s prebaľovacími pultmi,

v.
Skupiny: Po trávení času vo
dvojici je skupinové využitie priestoru nábrežia druhým najčastejším
využitím, pričom ide o posedenie
mládeže v tráve v poobedných a
večerných hodinách. Mládež má
tendenciu tento priestor plne
využívať, vrátane viac skrytých priestorov pod pontónmi, či priamo pri
nábreží rieky za pásom vyššej trávy.
vi.
Menšinové skupiny: Ďalšou
vlastnosťou nábrežia je jeho inkluzivita, vďaka ktorej sa v nej cítia príjemne a bezpečne aj menšiny, ktoré
do tohto priestoru vzápätí prinášajú
kozmopolitnú atmosféru. Práve kvôli kvalitám a vybaveniu, ktoré tento
priestor ponúka, od skrytých zákutí

po dostupnosť služieb, nábrežie
pôsobí ako inkluzívny “safe space”
socializácie menšín. Toto je významné v kontexte Bratislavy, kde sa
tolerancia menšín výrazne mení v
závislosti od priestoru, v ktorom sa
nachádzame.
vii.
Návštevníci Sheratonu:
Návštevníci hotela Sheraton sú
ďalšou skupinou ľudí, ktorí frekventujú zónu Pribinova. Ide predovšetkým o zahraničných návštevníkov
mesta, častokrát z oblasti biznisu,
ktorí trávia vo verejných priestoroch tejto oblasti iba limitovaný
čas. Pri Sheratone sa tiež nachádza
nástupná taxi zóna. Stojace taxíky
takto pôsobia ako ďalšia bariéra
pohybe v tejto oblasti.
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ako aj tichšie, súkromnejšie kúty
ideálne na dojčenie. Rodiny s deťmi
mali tendenciu využívať tento
priestor v priebehu dňa, pričom
ich aktivita v priestore sa utlmuje s
príchodom večerných hodín.

divadla sú využívané predovšetkých
vo večerných hodinách, pričom
verejnosť sa zdržiava predovšetkým
v tesnej blízkosti vchodu do priestoru SND. Návštevníci divadla sú predovšetkým ľudia vo veku od 25 do
64 rokov a seniori nad 65 rokov. 31.
júla, počas večerného mapovania,
prebiehala priamo pred budovou
SND kultúrna akcia, na ktorej sa
zúčastnilo 80 až 100 ľudí. Dejisko tejto udalosti bolo od zvyšku priestoru na Pribinovej oddelené páskou,
ktorá ju sepa- rovala od zvyšku
verejného priestoru.
Rovnaký scenár sa opakoval aj
v čase nedeľného pozorovania v
poobedňajších hodinách.

viii.
Návštevníci divadla: V
čase mapovania malo Nové SND
divadelné prázdniny. Z predošlých
pozorovaní ale vieme, že priestory
divadla sú využívané predovšetkých
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3.2 Akí ľudia chodia do zóny Pribinova?

Ďalšou charakteristikou, ktorú musíme skúmať, keď hovoríme o kvalitách verejného priestoru, je inkluzivita. V praxi to znamená všímať si, či priestor navštevujú aj užívateľské skupiny mimo tej najsilnejšej, teda zdravých, ekonomicky aktívnych príslušníkov mainstreamovej populácie. Vo fyzickom aspekte môžeme
skúmať prístupnosť verejného priestoru, bariéry, vzdialenosti od verejnej dopravy či miest destinácie. V sociálnom aspekte to znamená mať prostredie, z
ktorého nikto nie je vytláčaný na základe identifikovateľných znakov. I cenová
dostupnosť služieb, produktov ovplyvňuje to, či si priestor niekto zvolí ako destináciu a cíti sa v ňom dobre. V nasledujúcej kapitole sa teda pozrieme na vek,
pohlavie a špeciálne potreby užívateľov a užívateliek a budeme hľadať miesta,
kde sa jednotlivé skupiny nachádzajú a kde nie. Prítomnosť zraniteľnejších
skupín signalizuje vyššiu inkluzivitu priestoru.
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Obr. 39 Pomer mužov a žien v zóne Pribinova
zdroj: vlastné spracovanie, mapovanie, MIB, 2020
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46,7%

Ženy sú obvykle väčšinovým klientom verejných
priestorov, viac chodia peši a využívajú MHD. Muži,
naopak, viac využívajú individuálnu automobilovú
dopravu. Tento fakt súvisí s ekonomickým statusom,
ale i životnými rolami, hlavne poskytovateliek starostlivosti, ktoré v našej spoločnosti predominantne
vykonávajú. Tento trend sa potvrdzuje vo všetkých
krajinách EÚ, teda i Slovenska.
Bežný stav fungujúceho verejného priestoru je teda
taký, v ktorom je viac žien ako mužov. Zo štúdií
bezpečnosti vychádza i fakt, že ženy si internalizujú množstvo stratégií, ako sa po meste pohybovať
bezpečne. Vyberajú si priestory, v ktorých sa cítia
bezpečne. Tieto sú väčšinou jasné, dobre osvetlené,
bezbariérové, bez podchodov, priechodov, zákutí a
nároží. Rovnako sú čisté a ponúkajú možnosť na krátkodobý oddych a trávenie času (nákupy, starostlivosť
o inú osobu).
Z publikovaných dát je vidieť, že v zóne Pribinova je
viac mužov počas všetkých troch dní. Poďme ale
tento jav preskúmať bližšie.
Carpio-Pinedo, J. & Hurtado, S. & Madariaga, I. (2019). Gender Mainstreaming in Urban Planning:
The Potential of Geographic Information Systems and Open Data Sources. Planning Theory and
Practice. 20. 221-240.
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3.3 Chodia muži viac sami a ženy viac spolu?
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Obr. 40 Skupinovosť žien a mužov v zóne Pribinova
zdroj: vlastné spracovanie, mapovanie, MIB, 2020
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Ženy sa oproti mužom viac pohybujú vo dvojiciach, či už ide
o dvojicu mužsko-ženskú alebo
čisto ženskú. Rovnako sa tiež
pohybujú viac v skupinách na
všetkých stanovištiach okrem
bodu 4 (Landererova/
Olejkárska), kde výrazne
prevažujú muži. Muži sa viac
pohybujú samostatne.
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3.4 Kde je viac mužov, kde viac žien, a kde sú ich pomery najvyrovnanejšie?
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Obr. 41 Pomer žien a mužov na jednotlivých pozorovacích stanovištiach v zóne Pribinova
zdroj: vlastné spracovanie, mapovanie, MIB, 2020

81

82

© Metropolitný inštitút Bratislavy

Mapovanie a analýza verejného prestoru mesta

“V celom území sme
zaznamenali viac
mužov ako žien
s jednou výnimkou”.
83

3.5 Kde je viac žien?

Stanovište č. 2: Vstup do
nákupného centra Eurovea
Ani na jedinom stanovišti nebolo výrazne viac
žien, tak, aby sme dokázali s istotou tvrdiť, že
je to indikátor zvýšenej kvality verejného
priestoru. Žien bol vyrovnaný počet pri vstupe
do Eurovei, kde vstupovali za prácou, nákupmi či trávili čas v skupinách. Toto stanovište
bolo tiež najbližšie k autobusovým a električkovým zastávkam MHD, na ktoré často
smerovali.

© Metropolitný inštitút Bratislavy
Obr. 42 Fotografia zobrazuje vstup do nákupného centra Eurovea.
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3.6 Kde je viac mužov?

Stanovište č. 4 – Landererova,
Olejkárska
Ide o stanovište s najvyšším zastúpením
mužov počas všetkých 4 dní. Tu ich podiel
predstavoval 56 %. Išlo o celkovo najmenej
využívaný priestor, ktorý je charakteristický
i pomernými bariérami (ploty, kríky, tma, roh
a podlubie architektúry) a nevľúdnosťou
prostredia.
© Metropolitný inštitút Bratislavy
Obr. 43 Pohľad smerom na Olejkársku ulicu.
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Stanovište č. 5 – Landererova,
Čulenova
I na tomto stanovišti sme zaznamenali prevahu mužov (53 %). Muži zväčša prechádzali
samostatne či v sprievode iného muža, ale
hlavne ženy. Usúdili sme, že touto cestou sa
vracajú smerom do mesta po návšteve nákupného centra či nábrežia.
Pobytové kvality stanovišťa tu nie sú.

© Metropolitný inštitút Bratislavy
Obr. 44 Pohľad na vyšliapanú pešiu trasu smerujúcu od parkoviska SND smerom
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na Landererovu ulicu.
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Stanovište č. 6 – Roh divadla
SND, Čulenova
Aj na tomto stanovišti sme zaznamenali prevahu mužov (58 %). Boli to najmä prechádzajúci chodci, cyklisti alebo chodci opúšťajúci
nákupné centrum či nábrežie v sprievode
žien. Významnú statickú skupinu mužov tvorili
aj robotníci pracujúci na stavenisku projektu
Eurovea 2. Či už muži alebo ženy, pohybovali sa smerom na Čulenovu cez parkovisko
alebo popri stavenisku priamo smerom na
most Apollo. Priestor charakterizuje náhly
koniec ´pešej zóny´, pričom prirodzené cesty
zrazu končia a smerujú za roh do pomerne
temného parkoviska alebo pokračujú priamo
popri rušnom a prašnom stavenisku. Vysoké
ploty, vjazd do garáží a pohľadové bariéry
definujú nízku atraktivitu a pobytovosť. Ide o
tranzitný priestor, ktorý by sme mohli nazvať
aj okrajom zóny.

© Metropolitný inštitút Bratislavy
Obr. 45 Pohľad smerom z podzemných garáží na Čulenovu ulicu
(v pozadí Panorama City a Sky Park Residence).
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3.7 Kde je najvyrovnanejší pomer
mužov žien?

Stanovište č. 1 – začiatok
nábrežia, terasa Kolkovňa
V tomto priestore sme zaznamenali najvyrovnanejší pomer mužov a žien. Ženy sa tu nachádzajú i s deťmi na detskom ihrisku. Ďalšiu
skupinu tvoria mladšie ženy vo dvojiciach a
skupinkách, ktoré využívajú trávnik nábrežia
na oddych alebo na prechádzku.

© Metropolitný inštitút Bratislavy
Obr. 46 Pohľad na promenádu nábrežia Eurovea.
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Stanovište č.9 - koniec
nábrežia, schody
I tu je vyrovnaný pomer mužov a žien. Ženy
sú prítomné samostatne, vo dvojiciach či
skupinkách, sediace na schodoch nábrežia,
prechádzajúce sa hornou alebo spodnou
promenádou. Na tomto stanovišti sme tiež
zaznamenali najvyšší počet ľudí, ktorí boli viditeľne na rande. V oboch prípadoch je kvalita
verejného priestoru vyššia ako inde v území.
Definujú ho príjemné klimatické podmienky,
čistý a kosený trávnik, miesta na sedenie,
jasná a bezpečná promenáda, atraktívne
výhľady či miesta záujmu (terasy, detské ihrisko, móla...).

© Metropolitný inštitút Bratislavy
Obr. 47 Pohľad na pobytové schody na nábreží Dunaja.
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3.8 Aké vekové kategórie nájdeme v zóne Pribinova?

5293

Počas terénneho prieskumu sme
pozorovali aj vekové skupiny užívateľov. Tieto sme roztriedili do šty4337
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Z výsledkov vyplýva, že v celom
území počas všetkých dní majoritne
prevládali dospelí v pracovnom
veku (25-60 rokov). V pracovný deň,

ženy
ženy

Obr. 48 Vekové zloženie v zóne
Pribinova
ženy

154
190

muži

hlavne ráno a po práci, nám územím
prechádzali pracujúci v tejto kategórii. Deti do 14 rokov tvorili medzi
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3-5 % -nú skupinu, vždy v sprievode
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rodičov, starších súrodencov alebo starých rodičov. Počas podvečerných hodín a neskôr večer
(hlavne v piatok) sme zaznamenali
viac mladých dospelých združujúcich
sa hlavne v priestore nábrežia (na
začiatku i na konci, na schodoch).
Zaujímavosťou je fakt, že v tomto
priestore nachádzame o trochu viac
mladých žien, ktoré sa na nábreží
vyskytujú v dvojiciach či v skupinách.
Seniori sa na území námestia vyskytovali v minimálnom počte, hlavne
okolo vstupu do nákupného centra,
kam smerujú, prípadne čas trávia na
Námestí M. R. Štefánika.

Z uvedeného usudzujeme, že hoci je zóna Pribinova otvoreným zeleným
priestorom, nie je skutočne inkluzívna pre všetky vekové kategórie. Najmladšie deti a najstarší
obyvatelia sú zastúpení
minimálne, a ak predsa,
vždy v sprievode.
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3.8 Sú v zóne ľudia so špeciálnymi potrebami?

12567
zaznamenaných
návštevníkov
a návštevníčok
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25

zaznamenaných
ľudí so špeciálnymi
potrebami

Téma bezbariérovosti by si samozrejme
zaslúžila aj dôkladnejšiu analýzu, a to
napríklad takú, akým spôsobom sa ľudia
so špeciálnymi potrebami priestorom
pohybujú, ktoré cesty volia namiesto iných,
ktoré prvky v priestore spôsobujú neprekonateľné bariéry a podobne.
Ideovo pracujeme s predpokladom, že
dobrý verejný priestor by mal byť skutočne
inkluzívny po všetkých stránkach, svojím
priestorovým riešením by tak nemal nikoho
vylučovať z možnosti účasti vo verejnom
priestore.

Mapovanie a analýza verejného prestoru mesta

I toto, hoci anekdotické, vyčíslenie len
potrvrdzuje predošlé tézy o bariérovosti
priestoru. Môžeme tvrdiť, že je v priestore
minimálny pohyb ľudí so špeciálnymi potrebami. Nevieme ale s istotou povedať, či
je takýto trend bežný vo všeobecnosti aj v
iných častiach mesta, alebo je táto absencia ľudí so špeciálnymi potrebami spôsobená tým, ako je priestor riešený.

© Metropolitný inštitút Bratislavy
Obr. 49 Pohľad na bariéry smerom na Olejkársku ulicu.

© Metropolitný inštitút Bratislavy
Obr. 50 Pohľad na parkujúce autá a taxi službu v blízkosti
vstupu do hotela Sheraton.
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Bariéry v priestore môžeme rozdeliť na dva druhy. Prvý typ je tvorený dizajnom
samotného priestoru, tým, ako je vystavaný. Nákupné centrum je bezbariérové
a ponúka dostatočné možnosti pre ľudí so špecifickými potrebami, verejný
priestor celej zóny ale už takto priateľský nie je.
Ďalší druh bariér je tvorený samotným používaním priestoru. Na základe toho
dochádza ku kolíznym situáciám, ktoré vznikajú pri snahe tieto bariéry prekonávať. Ide napríklad o dočasné kladenie zábradlí do priestoru v snahe o jeho
oddelenie, alebo použitie predelov kvôli inštalovaniu terás do priestoru.
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Takéto bariéry a veľa ďalších spôsobujú, že sa
priestor stáva do istej miery nevhodným na
používanie aj pre ľudí, ktorí si ich prítomnosť
v priestore neuvedomujú, a na ich prekonanie
nepotrebujú žiadnu zásadnejšiu fyzickú ani
mentálnu kapacitu. Diskurz o bariérach ale
tvorí aj zapojenie požiadaviek ľudí so špeciálnymi potrebami, pričom na základe vyššie
uvedeného môžeme konštatovať, že voči týmto osobám nie je priestor vľúdny.

© Metropolitný inštitút Bratislavy
Obr. 51 Pohľad na promenádu, pobytové stupne a rieku Dunaj.
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E Závery

© Metropolitný inštitút Bratislavy

1

Priestor zóny Pribinova nefunguje ako homogénny
priestor. Delí sa na tri rozdielne fungujúce zóny.
(severná Landererova – parkovisko, centrálna - Pribinova a južná - Námestie M.R.Štefánika).

A. Priestor pred
divadlom SND nie je
jednoliato spojený s
priestorom námestia
a nábrežia. Triešti ho
jeho vlastný dizajn.

B. Kaskády, ostré
riešenia prevýšení a
vlastný dizajn
Pribinovej zásadne
predurčujú jej
tranzitný charakter.

C. Nábrežie a
námestie sú najvýznamnejšími priestormi v zóne a majú
najväčší spoločenský
a rekreačný potenciál.
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Ako dokazujú všetky zozbierané dáta fyzického priestoru i ľudského správania v ňom, skúmanú zónu
Pribinova nemôžeme v žiadnom prípade považovať
za homogénny verejný priestor. Ide o tri typologicky
odlišné zóny. Prvou z nich je severná časť - úsek ulice
Landererovej a zóny parkoviska za budovou SND.

D. Landererova
je najmenej
využívaná
a atraktívna
časť zóny.

Druhou zónou je centrálny koridor Pribinovej medzi
vstupom do hotela Sheraton a vjazdom do garáží nákupného centra. Poslednú, južnú časť tvorí Námestie
M.R. Štefánika a promenáda na nábreží.
Všetky tri zóny majú odlišné urbanistické,
architektonické a urbánne dizajnérske kvality,
ktoré do veľkej miery ovplyvňujú využitie a správanie
ich návštevníkov a návštevníčok, z pohľadu množstva
návštev, ako aj z pohľadu druhu trávenia času.
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Zlom medzi južnou zónou nábrežia a

tvrdiť, že práve toto dielo v kombinácii s ostrými

centrálnym koridorom Pribinova definu-

riešeniami prevýšení (schody, rampy, múriky)

je práve výškové prevýšenie verejného

zásadne fragmentuje verejný priestor a delí ho

priestoru, ktorý začína pri rieke a končí až

na dva odlišne fungujúce celky.

pred divadlom. Zatiaľ čo južná zóna námestia je od centrálnej fontány až k vode

Hoci urbanisticky malo Námestie M. R. Štefánika

riešená štedrým, otvoreným, mäkkým

tvoriť tzv. zlatý kríž až po divadlo, jeho architekto-

prepojením verejného priestoru (pomerne

nické a urbánne dizajnérske riešenie tento kríž efek-

jednoliaty povrch bez zbytočných ostrých

tívne dekonštruujú a trieštia na koridor pred divad-

hrán, schodov a zlomov v niveletách,

lom a samostatne fungujúce námestie. Práve príliš

kvalitný, mäkký trávnik), centrálna časť

veľkým množstvom motívov, bariér a prvkov tento

zóny sa správa úplne inak. Zlom medzi

priestor ukazuje, že v skutočnosti nebol plánovaný

zónami spôsobuje umelecká interven-

ako jeden funkčný a celistvý verejný priestor.

cia Kaskády (fontána charakteru odhaleného skalnatého terénu). Dovolíme si
100

Túto rozdielnosť potvrdzuje i fakt, že sme v

V zóne Landererova tvoria jednotlivci až 2/3 všet-

zónach zaznamenali iné správanie a skupino-

kých ľudí, v zóne Pribinova je to už len niečo viac

vosť užívateľov a užívateliek. Dvojice i veľké

ako polovica všetkých záznamov a v zóne nábrežia

skupiny predovšetkým mladých ľudí trávili

je dokonca najväčší počet záznamov dvojíc (50 %)

voľný čas v priestore námestia a nábrežia v

oproti jednotlivcom (28 %) a skupinám (22 %).

oveľa vyššej miere oproti ostatným dvom zónam (koridor Pribinova, Landererova). Najvyšší
spoločenský potenciál, teda priestor na to, aby
tam ľudia zotrvali a kvalitne trávili čas, má jednoznačne nábrežie a námestie.
Vyplýva to z porovnávania jednotlivých záznamov za všetky stanovištia zvlášť, pričom evidujeme zásadné rozdiely medzi zónami.

2

Pribinova bola v skutočnosti navrhnutá ako
tranzitný koridor, nie pobytový priestor.

A. Priestor
Pribinovej
pred divadlom
nie je skutočne
inkluzívny
pobytový priestor.
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B. Priestor
je na prechádzku
príliš krátky. Voči
chodcom, cyklistom, ľuďom
so špeciálnymi
potrebami je kumulatívne bariérový.

C. Priestor
je prehriaty
a neposkytuje
tieň.

Mapovanie a analýza verejného prestoru mesta

D. Priestor
neponúka žiadne
pobytové kvality
a ani miesta na
zastavenie sa
a krátkodobý
oddych.

Priestor Pribinovej pred divadlom má z pohľadu pobytovosti viacero zásadných problémov. Architektonicky je zahltený rôznymi druhmi bariér – vysoké
múriky, stĺpiky, biskupské klobúky, schody a iné.
Jeho prevýšenie je riešené ostrými hranami, samotný
parter divadla a nákupného centra je voči návštevníkom nevľúdny. Divadlo je budované ako monument

E. V dobe
kultúrnej akcie
sa návštevníci
združujú
v priestore
polkruhu
divadla.

bez aktívneho parteru.
Priestor nie je dosť inkluzívny a vytvára zbytočné
prekážky pre chodcov a cyklistov. Podľa dopravného
značenia by cyklisti mali v priestore pred divadlom
zosadnúť z bicykla a môžu naň opäť nasadnúť až pri
vstupe do garáží Eurovea. Pri pozorovaní sme zistili, že
103

toto dopravné značenie cyklisti a cyklistky,

pretože k tejto funkcii daný priestor nebol

prirodzene, nedodržiavajú, pretože sa na-

primárne navrhnutý

chádzajú na oficiálne značenej cyklotrase

a tým pádom ani využívaný.

Eurovelo. Keďže táto zóna je využívaná ako
tranzitná a nie pobytová, značenie je skôr

Aj počas letných kultúrnych predstavení,

nadbytočné.

ktoré sa konali pred divadlom, sa ľudia
zdržiavali vo vyvýšenom polkruhu divadla a

Chodci a chodkyne týmto územím pre-

koridor Pribinova ostal naďalej najmä tranzit-

chádzajú pomerne rýchlou chôdzou, nie

ným.

je to samo osebe miesto rekreačnej pre-

Počas horúcich dní je v koridore výrazne

chádzky - na toto je priestor príliš krátky,

teplejšie, ako na iných miestach zóny. Nie je

definovaný otočiskom áut pred hotelom

tu zabezpečený zelený tieň, preto múriky a

Sheraton a končiacim staveniskom pri

lavičky celý deň absorbujú teplo. Sedieť sa na

vjazde do garáží nákupného centra.

nich dá až večer. Vtedy sme pozorovali sediacich, ktorí čakali na zvyšok svojej skupiny,

Prechádzajúci nenarušujú zónu oddychu,
104

prípadne po tom, ako opustili nákupné cen-
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trum, čakali na MHD.
Ak by tento koridor mal slúžiť na pobyt, je
dôležité zabezpečiť tieň počas celého dňa, a
zeleň, ktorá by ochladzovala vzduch a miesta na sedenie. Musela by sa tak isto zmeniť
i mŕtva severná fasáda nákupného centra
(napr. vytvoriť tu miesto na kaviareň). V tom
prípade by išlo o masívny redizajn už existujúcej štruktúry.
Pobytovú funkciu však dobre spĺňa nábrežie,
preto za vhodnejšie v tomto koridore považujeme sústrediť sa na debarierizáciu a zabezpečenie plynulého a bezpečného prístupu k
nábrežiu pre všetkých.
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3

Námestie medzi budovami nákupného centra a
nábrežie sú pobytovými, rekreačnými priestormi.

A. Ponúkajú
atraktívne miesta
aktivít (lavičky,
rieku, trávnik,
terasy, móla)
s dobrou
klímou.
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B. Sú miestami,
kde sa združujú
deti, teenageri a
mladší dospelí
na svoje
nízkonákladové
aktivity.

C. Sú miestami,
kde ľudia
trávia
čas vo dvojici
či v skupine.

dorom pred divadlom. Ľudia dané priestory oveľa viac
využívajú na pobytové a rekreačné aktivity. Námestie
zároveň slúži ako stretávací bod pre páry či skupiny,
ktoré sa chystajú do nákupného centra, kina alebo
tráviť čas na nábreží.

D. Sú
miestami,
kde je
viac žien
v skupinách
či v pároch.

Centrálna fontána a prítomnosť zelene značne
prispievajú k tomu, že aj počas dňa na námestí nie je
také teplo. Blízkosť budov nákupného centra tvorí v
priebehu dňa viac tieňa. Povrch námestia je s riekou
spojený pomerne jednoliato. Schody, ktoré tvoria
prirodzený amfiteáter s atraktívnym výhľadom na
rieku, sú pobytové.
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Námestie a nábrežie sú v ostrom kontraste s kori-

Počas dňa pozorujeme v zóne viac ľudí,

tro akcie. Z námestia sa tak dočasne

ktorí tú nielen čakajú, ale sedia vo väčšej

stávajú trhy s jedlom a spoločenská

skupine (najmä skupina 15-24). Daný prie-

zóna s programom.

stor využívajú ako možnosť byť v zóne bez
potreby komerčnej konzumácie, teda ako

Nedostatkom priestoru je ohraničenie

nízkonákladový variant trávenia voľného

námestia fontánou Kaskády a schodmi,

času v porovnaní s návštevou nákupného

ktoré efektívne blokujú voľný pohyb medzi

centra či gastro prevádzok na nábreží.

námestím a divadlom. Z námestia je tak
pomerne oddelený priestor, na ktorý je pre

Z našich pozorovaní vyplynulo, že na

bariéry a ohraničenie zo všetkých strán

námestí je viac žien v skupinách či páre,

náročný vstup.

čo môže ovplyvňovať viacero faktorov.
Využívajú hlavne vstup do nákupného
centra. Zároveň je námestie dobre osvetlené, čisté a udržiavané. Námestie
býva využívané na rôzne kultúrne a gas108

Mapovanie a analýza verejného prestoru mesta

4

Priestor za divadlom okolo Landererovej
smerom na Čulenovu je sekundárnym
priestorom voči južnej zóne.
A. Priestor
neslúži
chodcom
a chodkyniam.

B. Priestor
je vo večerných
hodinách
slabo
osvetlený.

C. Priestor
neponúka
žiadnu
pridanú
hodnotu.

Tento priestor slúži najmä na individuálnu automobilovú dopravu. V priestore za divadlom je parkovisko, ktoré patrí
k divadlu a priľahlou cestou tadiaľ prechádzajú autá do/z nákupného centra. Severná zóna je tak najmä tranzitnou
pre ľudí, ktorí bývajú v okolí, ľudí, ktorí opúštajú nábrežie, námestie či nákupné centrum, prípadne ľudí, ktorí tu majú
zaparkované auto. Priestor nemá žiadnu pridanú hodnotu, ktorá by ľudí presvedčila, aby v nej trávili čas akoukoľvek
inou činnosťou či rekreáciou. Na to slúži južná časť zóny. Vo večerných hodinách sú niektoré chodníky dokonca zle
osvetlené, preto sú aj menej využívané – najmä ženy sa v noci týmto priestorom vyhýbajú.
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5

Celá zóna je pomerne exkluzívna pre
najmladších i najstarších ľudí a ľudí so
špeciálnymi potrebami.

A. Zóna je ako
celok
ťažšie dostupná
pre všetkých, ktorí
nepoužívajú auto.
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B. Vzdialenosť
od mesta a
zástávok MHD
je chôdzou
menej
komfortná.

C. Zóna
je pomerne
drahá, pokiaľ
v nej chcete
konzumovať.

C. Električka
na Pribinovej
by nábrežie
sprístupnila
širším skupinám
verejnosti.

prípade, že sa sem chce dopraviť niekto

definuje prítomnosťou najzraniteľnejších

starší, so záťažou či na vozíčku, zastávky sú

skupín spoločnosti. V tomto aspekte má

vzdialené a prechod k námestiu, či nábrežiu

celá zóna Pribinova objektívne nedostat-

je orientačne nejasný a mimoriadne

ky.

bariérový.

Je ťažko dostupná. Pešo sa k nej môžete do-

Faktom potvrdeným našimi pozorovaniami

stať po nábreží od Starého mosta, pomerne

je, že starší ľudia sa v zóne vyskytujú oveľa

úzkym chodníkom smerom od Šafárikovho

menej ako mladšie vekové skupiny. Ešte

námestia či od divadla. Je vzdialená hlavne

menej sa tu vyskytovali ľudia s rôznymi po-

pre ľudí s pohybovým obmedzením, ak sa

hybovými obmedzeniami.
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Miera inkluzivity verejných priestorov sa

sem neplánujú dopraviť autom. Zastávky
MHD sú v teoretickej rovine v optimálnej

Okrem fyzickej nedostupnosti môže byť ďalším

pešej vzdialenosti pre zdravých ľudí. V

dôvodom, prečo sa starší ľudia v okolí veľmi
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nezdržiavajú, aj fakt, že ceny v blízkych

vnímame vedenie novej trate električky po

reštauráciách či v obchodnom centre sú

Pribinovej ako pozitívny katalytický ele-

pomerne vysoké.

ment. Mohol by nábrežie sprístupniť nielen
starším ľuďom, ľuďom so špeciálnymi po-

Jediný priestor, kde si mohli starší ľudia

trebami, ale aj teenagerom a ľuďom z iných

posedieť bez platenia, je námestie alebo

mestských častí, ktorí sa sem nedostávajú

v obmedzenej miere nábrežie (starší ľudia

pomocou MHD alebo vôbec.

nesedia na tráve, pretože sa ťažšie zdvíhajú). K obom miestam však vedie veľmi
bariérová cesta tak, ako sme dokázali
našimi dátami a analýzami.
Spôsobom, ako zvýšiť atraktivitu priestoru
pre staršie vekové skupiny, by mohlo byť zabezpečenie lepšej obslužnosti MHD a tým aj
lepšie sprístupnenie oblasti. V tomto ohľade
112
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Nábrežie predstavuje najvzácnejší, najlepší a
najatraktívnejší spoločenský priestor, ktorý,
hoci je populárny, nie je stále dostatočne
inkluzívny. Jeho dostupnosť pre široké
skupiny v našom meste by mala byť kľúčovou
hodnotou pri budúcom rozvoji zóny.

A. Nábrežie je
jedným z
najvýznamnejších
verejných
priestorov
Bratislavy.

B. V budúcnosti
bude v zóne žiť
alebo pracovať
oveľa viac ľudí s
nadštandardnými
príjmami.

C. Sprístupnenie
atraktívnymi
formami
dopravy môže
spomaliť postupujúcu vylúčenosť zóny.
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V súčasnosti je oblasť nábrežia jedným

ľudia pracujúci v blízkych kanceláriách a

z najkvalitnejších verejných priestorov v

obyvatelia s nadštandardným bývaním.

Bratislave. Stretá sa tu relatívne široká

Nevyhnutným dôsledkom rozvoja bude

verejnosť z rôznych socio-ekonomických

nielen predĺženie nábrežia, ale aj ďalšia

pomerov a vekových kategórií za účelom

gentrifikácia oblasti.

rôznorodého využitia jeho vybavenosti a
kvalít.

Preto je nevyhnutné zabezpečiť, aby
nábrežie ešte lepšie plnilo svoju úlohu

S novou výstavbou luxusných rezidenčných

emancipačného a spravodlivého verejného

a administratívnych priestorov sa podľa

priestoru. Jedným zo spôsobov, ako by sa-

investičných plánov v zóne objaví denne

mospráva mala reflektovať tieto zmeny, je

medzi 130,000 až 160,000 návštevníkov a

zlepšiť inkluzivitu priestoru prostredníc-

návštevníčok. Ďalší vývoj môže spôsobiť, že

tvom dobrého dopravného riešenia. Zvyšo-

zóna prestane plniť funkciu verejného prie-

vanie dostupnosti prostredníctvom atrak-

storu pre všetkých. Začnú jej dominovať

tívnej mobility bude jedným z kritických
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krokov pre poskytnutie rovného práva
všetkých Bratislavčanov a Bratislavčaniek
na jeho využívanie.
V opačnom prípade hrozí vytláčanie menej privilegovaných obyvateľov mesta
mimo jeho centra a vytváranie exkluzívneho priestoru dostupného predovšetkým
obyvateľom luxusnej novej štvrte.
Nábrežie je významným identitotvorným
priestorom pre všetkých obyvateľov a
obyvateľky Bratislavy. Zachovanie týchto
podmienok by malo byť prioritou mesta.
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„...život medzi budovami zahŕňa celé
spektrum aktivít,ktoré sa spájajú
a dávajú verejným priestranstvám
miest zmysel a príťažlivosť…“
Jan Gehl

