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Záverečná správa z participatívneho procesu

Aká je a bude  
Krížna ulica  
a jej okolie?  
Aké sú názory 
verejnosti?
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Aká je a bude 
Krížna ulica a jej 
okolie?

Ďakujeme všetkým, ktorí 
prispeli svojimi podnetmi 
a názormi k lepšiemu 
poznaniu Krížnej ulice 
a k diskusii o tom, 
ako by mala v budúcnosti  
vyzerať.

Za organizáciu podujatí 
ďakujeme:
OZ Blumentálska parti a 
a Sekcii sociálnych 
vecí Magistrátu hlavného 
mesta Brati slavy.
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Bratislava sa mení a my chceme, aby sa menila na kvalitnejšie a spravodlivej-
šie mesto. Práve preto je dôležité nielen to, akým smerom sa rozvoj mesta 
uberá, ale aj to, akým spôsobom hľadáme a definujeme víziu jeho budúcnosti. 
Zmeny k lepšiemu sa v Bratislave často realizujú postupne, kúsok po kúsku, 
preto pre nás každý projekt predstavuje možnosť inovácie a zlepšenia. 

Súčasťou revitalizácie ružinovskej električkovej radiály je aj plánovaná obnova 
Krížnej ulice „od fasády k fasáde“. Tá ponúka príležitosť vniesť do centra 
mesta európsku kvalitu regenerácie nielen samotnej trate, ale celej ulice. 

Publikácia, ktorú čítate, je správou z procesu zapojenia rôznorodej verejnosti 
pri formovaní názoru na to, čo pre nás táto kvalita znamená a aký by mal 
byť rozvoj Krížnej ulice. Bez toho, aby sme sa ľudí spýtali a diskutovali s nimi, 
by sme nedokázali získať zásadné podnety pre ďalší rozvoj lokality. V čom  
bol tento participatívny proces jedinečný a čo sme vďaka zapojeniu verejnosti 
dosiahli?

Verejný priestor Krížnej, doteraz definovaný len dopravne, sme skúmali z viace-
rých uhlov pohľadu – architektonického, ekonomického, environmentálneho, 
ale aj sociálneho a vzťahového (vnímanie ulice ľuďmi, rozvíjanie identity tejto 
lokality). Veríme, že pohľad na súčasnosť a budúcnosť ulice, ktorý prinášame, 
budú môcť využiť nielen experti a expertky z oblasti dopravy, ale aj ľudia zo 
sociálnej oblasti či tí, ktorí sa zaoberajú zeleňou a dopadmi klimatickej zmeny.

Komplexný proces zapojenia verejnosti bol realizovaný v relatívne náročnom 
období pandémie, kedy opatrenia znemožnili väčšinu stretnutí tvárou v tvár. 
V čase najprísnejších opatrení sme preto využili online metódy dotazníkov 
a mapovania, ale nezabudli sme ani na krehkejšie cieľové skupiny verejnosti. 
Tými pre nás boli seniori a seniorky, ktorých sme oslovili telefonicky. 
Keď sazačala situácia zlepšovať, zrealizovali sme susedské stretnutie a sériu 
tematických prechádzok. Počas nich účastníci a účastníčky mapovali kon-
krétne problémy lokality, napríklad nočnú bezpečnosť a bezbariérovosť. 
Šlo o mimoriadne prínosný formát interakcie s ľuďmi, pričom sme o ulici získa-
vali skutočne detailné informácie.

V rámci projektu sa naša Kancelária participatívneho plánovania na 
Metropolitnom inštitúte Bratislavy zúčastňovala na stretnutiach pracovnej 
skupiny s odborníkmi a odborníčkami z Magistrátu, s Dopravoprojektom 
a s ďalšími odbornými organizáciami. Výstupy z participatívneho procesu sme 
postupne zdieľali, aby sa názory odbornej, organizovanej i širšej verejnosti 
premietli do plánovacej dokumentácie – do (v súčasnosti spracovávanej) 
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Publikácia, ktorú čítate,  
je správou z procesu 
zapojenia rôznorodej 
verejnosti pri formovaní 
názoru na to, čo pre nás  
táto kvalita znamená 
a aký by mal byť rozvoj 
Krížnej ulice. 
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dokumentácie k územnému rozhodnutiu, i do následnej dokumentácie k sta-
vebnému povoleniu.

Veľkým prínosom projektu bola aj spolupráca s miestnou komunitou a inicia
tívami (Blumentálska partia, o. z.). Prostredníctvom lokálnych partnerov  
(napríklad združenie Kmeťovo námestie) sme nadviazali na ich dlhodobú 
komunitnú prácu a na snahy o rozvoj verejných priestorov. 

Veríme, že sa spôsob, ktorým Kancelária participatívneho plánovania pristu-
povala k plánovaniu rozvoja, stane po realizácii inšpiratívnym príkladom 
pre regeneráciu ďalších ulíc a verejných priestorov Bratislavy. Ide o hmata-
teľný príklad meniacej sa kultúry mestského plánovania, keď participatívne 
procesy predchádzajú veľkým investičným projektom či architektonickým 
súťažiam. Tieto sa pre mesto Bratislava a Metropolitný inštitút Bratislavy 
stávajú prirodzenou súčasťou formovania citlivých otázok mestského rozvoja 
a prepájajú tak strategické zámery mesta, názory odborníkov a odborníčok 
a skúsenosti a názory verejnosti.



Aká je a bude 
Krížna ulica a jej 
okolie?

  Čo nájdete 
 v správe?

Aká je a bude Aká je a bude 
Krížna ulica a jej Krížna ulica a jej 
okolie?

Aká je a bude Aká je a bude 
Krížna ulica a jej Krížna ulica a jej 
okolie?

Aká je a bude Aká je a bude 
Krížna ulica a jej Krížna ulica a jej 
Aká je a bude Aká je a bude 
Krížna ulica a jej Krížna ulica a jej Krížna ulica a jej Krížna ulica a jej 
Aká je a bude 
Krížna ulica a jej 
okolie?



Aká je a bude 
Krížna ulica a jej 
okolie? 16 - 17

Č
o 

ná
jd

et
e 

v 
sp

rá
ve

?

Kľúčové výstupy
Ponúkame ich ľuďom, ktorí sa chcú rýchlo zorientovať v tom, čo proces 
priniesol. Sú sumárom hlavných zistení, v ktorých rezonovala zhoda názorov 
rôznych skupín verejnosti, prípadne boli podporené aj inými dátami.  
Výstupy považujeme za dôležité z hľadiska strategického smerovania projektu 
i samotného mesta. 

Ako sme zapojili verejnosť?
V tejto časti sa dozviete, ako celý proces prebiehal, z akých participatívnych 
metód sa skladal a ktoré cieľové skupiny sa ho zúčastnili. Vysvetlíme tiež, 
čo bolo zmyslom jednotlivých etáp a aktivít v rámci procesu. Táto časť môže 
byť zaujímavá pre ľudí, ktorí sa participácii venujú dlhodobo alebo pre tých, 
ktorí sa chcú zorientovať v téme zapojenia verejnosti, pretože podobné 
procesy sami plánujú.

Čo nám hovoria dáta?
V tejto kapitole sme sa pozerali na to, čo nám hovoria dáta z rôznych zdrojov 
a participatívnych metód. Dáta a výstupy sme zoskupili do tém a tie postupne 
kryštalizovali do predvídateľných aj menej zrejmých zistení a téz. Táto časť 
je pre všetkých, ktorí si radi prečítajú aj podrobnejšie informácie o procese 
a jeho výstupoch.

Ľudia z Krížnej ulice a okolia
V tejto časti sme sa pozreli na to, kto ulicu využíva, kto sa ňou pohybuje a trávi 
na nej čas. Keď sa na ľudí z Krížnej pozriete pozornejšie, uvidíte mix rôznych 
generácií, ktorí prinášajú do územia rôzne záujmy, potreby, ale aj potenciál.

Ako ďalej – zhrnutie a odporúčania 
V tejto časti sme interpretovali všetky analýzy a premietli sme ich do opatrení 
na rôznych úrovniach (strategických i taktických) a v rôznych témach (doprav-
ných, urbanistických, politických, komunikačných…). Závery sme koncipovali 
o niečo širšie, nad rámec bežného pohľadu na riešenú ulicu, preto môžu  
slúžiť ako podnety pre ľudí zo sociálnej oblasti, komunitného rozvoja, zelene 
a adaptácie na klimatickú zmenu či z ďalších oblastí.

O nás
Pretože ide o prvý väčší projekt kancelárie, v ktorom sme testovali viacero 
nových prístupov, pripravili sme aj zhrnutie, týkajúce sa inovácií. Táto časť je 
spolu s úvodnou metodikou určená hlavne odborníkom a odborníčkam 
z ďalších mestských častí a zainteresovanej odbornej či laickej verejnosti so 
záujmom o participatívne plánovanie.

Bez toho, aby sme sa ľudí 
spýtali a diskutovali s nimi, 
by sme nedokázali získať 
zásadné podnety pre ďalší 
rozvoj lokality.
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1 Ulica v transformácii

 → Postupná a prirodzená 
transformácia skladby 
obyvateľstva je proces 
paralelne bežiaci 
s rastúcimi životnými 
nákladmi na území.

 → Celková skladba prevádzok 
v aktívnom parteri 
ešte stále prináša pre 
obyvateľov a obyvateľky 
dostatočné možnosti 
nákupu a služieb.

 → Procesy premeny ulice 
podporujú i postupnú 
transformáciou prevádzok 
v okolí, vzniká tu viac 

K
ľú

čo
vé

 z
is

te
ni

a

K
ľú

čo
vé

 z
is

te
ni

a



Aká je a bude 
Krížna ulica a jej 
okolie? 22 - 23

prevádzok pre vyššie 
príjmové skupiny 
obyvateľstva.

 → V susedstve pôsobí 
viacero občianskych 
iniciatív a združení, ktoré 
sa venujú komunitnému 
rozvoju, obnove verejných 
priestranstiev a celkovo 
zvyšovaniu kvality života. 
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Blízkosť k centru a jej 
dopravný charakter budú 
naďalej formovať  
tranzitnú funkciu ulice.  
Živá susedská komunita, 
zlepšenie situácie chodcov  
a cyklistov či rozvoj 
verejných priestorov 
a aktívneho parteru 
budov však môže posilniť 
mestotvorný charakter  
miesta – Krížna  
bude živým bulvárom,  
živou mestskou triedou.
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2 Funkčná, ale nehostinná 
mestská trieda

 → Ulica je 
z environmentálneho, 
dopravného aj estetického 
pohľadu vnímaná 
ako nehostinná a nevľúdna 
trieda. 

 → Ľudia považujú za 
najväčšie problémy ulice 
neregulované parkovanie 
a absenciu zelene a s tým 
súvisiace ďalšie aspekty, 
akými sú hlučnosť, 
znečistenie ovzdušia či 
bariérovosť, ktoré zhoršujú 
užívateľskú atraktivitu 
a komfort, bezpečnosť či 

inkluzívnosť priestoru. 
 → Susediace ulice a zelené 
verejné priestory sú 
dôležitou súčasťou lokality 
okolo Krížnej a táto  
sieť sa, vďaka snahám 
samosprávy či iniciatíve 
obyvateľov a rôznych 
združení, postupne 
rozširuje a revitalizuje. 

 → Pomenovanie problémov 
a túžba po zmene ulice 
sú prítomné vo všetkých 
výstupoch z participácie. 



Aká je a bude 
Krížna ulica a jej 
okolie? 26 - 27

K
ľú

čo
vé

 z
is

te
ni

a

K
ľú

čo
vé

 z
is

te
ni

a
K

ľú
čo

vé
 z

is
te

ni
a

K
ľú

čo
vé

 z
is

te
ni

a

3 Paradox dostupnosti

 → Krížna a jej okolie  
sú dostupné všetkými 
formami dopravy.

 → Tvrdenie prestáva platiť 
v momente, keď máteako 
užívateľ na pohyb mestom 
špecifické potreby.

 → Všetky električkové 
zástavky na Krížnej 
sú nevyhovujúce kvôli 
absencii nájazdovej  
rampy či bezbariérových  
úprav. To ovplyvňuje 
možnosti pohybu  
ľudí s hendikepom, ale aj 
ľudí s malými deťmi.

Príjemná a funkčná mestská 
trieda, ktorou môže Krížna 
v budúcnosti  
byť, ponúkne atraktívny 
a bezpečný fyzický priestor 
pre život obyvateľov 
i návštevníkov lokality. 
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Predpokladáme, že 
v budúcnosti sa bude 
individuálna automobilová 
doprava v centre mesta viac 
a viac regulovať, respektíve 
dôjde k jej náhrade inými 
atraktívnymi formami 
dopravy. Citlivá a inkluzívna 
revitalizácia Krížnej a okolia 
môže viesť k jej širšiemu 
využívaniu chodcami 
a cyklistami. Z tohto pohľadu 
má rekonštrukcia Krížnej ulice 
potenciál ešte ambicióznejšej 
regenerácie. 

 → Trend každodenného 
využívania lokality 
chodcami a cyklistami je 
možné pozorovať už dnes. 

 → Priestor celej ulice je husto 
obsadený parkujúcimi 
autami. Regulácia 
parkovania však nie je 
verejnosťou vnímaná 
negatívne, ale práve 
naopak, ako zmena, ktorá 
pomôže zlepšiť kvalitu 
ulice.
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4 Menej zrejmé aspekty 
bezpečnosti

 → Policajné štatistiky  
hovoria o Krížnej ako 
o bezpečnej ulici  
bez väčších problémov.  
Ulica sa zbavila 
historického nánosu 
spojeného s drogami 
a sexbiznisom.

 → Znížený pocit bezpečia 
na ulici a v okolí popisovali 
hlavne ženy ako výsledok 
nízkej kvality riešenia 
verejného priestoru 
a nežiaduceho sociálneho 
správania.

 → Pocit bezpečia v tomto 
prípade ovplyvňuje 
napr. nejasná orientácia 
v priestore, zlá kvalita 
osvetlenia, zúžený 
a ohraničený priestor 
zastávok MHD či 
neprehľadné kríky. 
Všetky zhoršujú prehľad 
a orientáciu v priestore 
a znižujú možnosť  
vyhnúť sa potenciálne 
konfliktnej situácii.
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 → Problematickým aspektom 
sú aj autá nahusto 
zaparkované na chodníku, 
ktoré znižujú subjektívny 
pocit bezpečia  
(najmä) chodkýň na nočnej 
ulici.

Nový prístup k plánovaniu 
bezpečného verejného 
priestoru najmä z pohľadu 
zraniteľných skupín pomôže 
celkovému zlepšeniu užívania 
ulice aj pre všetky ostatné 
cieľové skupiny.

5 Súťaž o priestor

 → Revitalizácia Krížnej  
ulice by nemala  
nutne znamenať 
dramatickú premenu 
susedstva  
a zmenu v dostupnosti 
prevádzok a služieb. 

 → Vzhľadom na to, že 
k podobnej premene 
dochádza v rámci rozvoja 
miest pomerne bežne, 
samospráva by pri 
plánovaní verejných 
priestorov mala myslieť aj 
na zveľaďovanie zón bez 
nutnosti konzumácie  
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(tzv. non-consumption 
zones), ktorých cieľom 
je vytvoriť príjemný, 
kvalitný verejný priestor, 
ktorý nie je nutne  
spojený s nákupom 
v priľahlých prevádzkach.

Ponuka kvalitného verejného 
priestoru s podporou 
dostupných služieb, priestoru 
pre komunitné iniciatívy 
a zabezpečením férového 
prístupu pre všetkých pomôže 
vyvážiť možné sociálne 
zmeny.
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Participatívny proces, ktorý sme viedli od februára do septembra 2020, sa 
zameral na viaceré ciele:

1. Získať štandardné a nadštandardné dáta o území a podnety od 
rôznych skupín verejnosti, 

2. prispieť k príprave kvalitnejšej projektovej dokumentácie, potreb-
nej na revitalizáciu ružinovskej radiály,

3. ponúknuť príklad pilotného participatívneho procesu, ktorý posunie 
odbornú aj verejnú debatu o verejnom priestore ulice mesta 
a o rekonštrukciách električkových tratí. 

 
V rámci procesu sme prešli viacerými etapami a úrovňami participatívneho 
plánovania. Zamerali sme sa najmä na tieto:

1. Informovanie – prostredníctvom webu, sociálnych médií a tlačových 
správ i na samotných podujatiach sme verejnosť informovali,  
ako sa môžu ľudia do procesu zapojiť a kde môžu získať potrebné 
informácie. Priebežne sme tiež informovali aj o čiastkových výstu-
poch, ktoré sa nám podarilo získať v rámci jednotlivých aktivít.

2. Mapovanie a prieskumy – v úvodnej časti procesu sme sa zamerali 
na získanie nových dát o území, ktoré by nám pomohli pochopiť  
širší kontext transformácie a váhu názorov verejnosti. Prieskumy 
sme realizovali pomocou kvantitatívnych i kvalitatívnych metód.

3. Vedenie dialógu s rôznymi užívateľskými skupinami (napríklad oby-
vateľmi a obyvateľkami, ale aj návštevníčkami a návštevníkmi)  
o tom, ako vnímajú súčasný stav ulice, ako si predstavujú jej budúc-
nosť a aké opatrenia by podľa nich pomohli dosiahnuť želaný stav.

Pri nastavovaní metód sme spolupracovali s miestnymi iniciatívami  
a združeniami, napríklad so združením Kmeťovo námestie, ktoré sa dlhodobo 
snaží rozvíjať lokalitu po komunitnej stránke i v oblasti verejných priestorov. 
Dôležitým partnerom bolo aj združenie Blumentálska partia.

Nezabudli sme ani na participáciu smerom dovnútra, teda s expertmi a expert-
kami z mesta či s volenými predstaviteľmi samosprávy. Pravidelne sme sa 
zúčastňovali na stretnutiach pracovnej skupiny k revitalizácii ružinovskej 
radiály, prezentovali sme priebežné výstupy zo zapojenia verejnosti a informo-
vali aj ďalšie dôležité cieľové skupiny (napríklad poslancov a poslankyne 
Starého Mesta).

Zber a spracovanie dát sme konzultovali s Oddelením dátovej politiky a analýz, 
a s odborníkmi z katowického Medialabu sme absolvovali dôležitý workshop 
o vizualizácii dát, najmä z oblasti mobility a ďalších súvisiacich tém. Tieto 
poznatky sa stali inšpiráciou pre inovatívne spracovanie tohto dokumentu.
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Fotografia 02 Prechádzka 
„Krížna historická“ 
priniesla zaujímavé 
informácie o vývoji ulice 
a okolia.

Fotografia 01 Cieľom 
bezbariérovej prechádzky 
bolo prepojiť užívateľov 
a užívateľky ulice s tými, 
ktorí plánujú revitalizáciu 
električkovej trate.
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Sčítanie 
parkujúcich áut 
a prieskum 
prevádzok

Online 
dotazníkový 
prieskum 

Rozhovory

Online 
dotazníkový 
prieskum pre 
prevádzky

Komunitné 
stretnutia 
a vychádzky

Verejné 
predstavenia 
a správy 
z procesu
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Metóda Účel Cieľová skupina 
verejnosti

Popis použitej metódy Metóda Účel Cieľová skupina 
verejnosti

Popis použitej metódy 

Mapovanie 
stavu a typu 
prevádzok 
a obchodov

Mapovanie 
a prieskum

Majitelia obchodov 
a prevádzok 
na Krížnej  
(zmapovaných 
106 prevádzok 
a inštitúcií)

Zmapovanie a analýza 
prevádzok a inštitúcií 
na Krížnej a okolí,  
realizovaný formou 
rešerše a následne 
priamo v teréne. 02/2020

Sčítanie  
parkujúcich 
áut

Mapovanie 
a prieskum

Parkujúci v území 
(3 474 záznamov)

Sčítanie parkujúcich  
áut v teréne na základe 
metodiky Oddelenia 
dátovej politiky a analýz. 
03/2020

Dotazník pre 
verejnosť

Mapovanie 
a prieskum

Širšia verejnosť 
– obyvatelia  
i návštevníci ulice 
(cca 3 000 
respondentov)

Online dotazník pre 
širšiu verejnosť (obyvate-
ľov i návštevníkov ulice 
a lokality), zameraný na 
zmapovanie vnímania 
súčasného a budúceho 
stavu. 02/2020

Individuálne, 
hĺbkové 
rozhovory

Mapovanie 
a prieskum

Predstavitelia  
lokality (5) 
Seniori a seniorky 
(20)

Osobné stretnutia  
s kľúčovými aktérmi 
a v čase pandémie tele-
fonické rozhovory 
so seniormi a seniorkami 
z lokality, zamerané 
na overenie zistení 
z dotazníka a na doplne-
nie ďalších podnetov. 
03 – 06/2020

Dotazník pre 
prevádzky

Mapovanie 
a prieskum

Majitelia obchodov 
a prevádzok 
na Krížnej  
(oslovených 74,  
zapojených 30 %)

Online dotazník pre pre-
vádzky, vychádzajúci 
z mapovania v teréne 
a zameraný na zistenie 
súčasného stavu (najmä 
zo socioekonomického 
pohľadu) a potrieb 
skúmaných prevádzok 
a inštitúcií. 04 – 05/2020

Susedské 
stretnutie

Informovanie, 
mapovanie 
a prieskum, 
vedenie  
dialógu

Ľudia z okolia,  
obyvatelia  
a obyvateľky  
(cca 150)

Susedské stretnutie 
s cieľom predstaviť prvé 
výstupy z dotazníka 
a z rozhovorov a viesť 
s prítomnými diskusiu 
o tom, ako vnímajú 
Krížnu a aké zmeny by na 
nej privítali. Výstupom 
bola aj mapa problémov 
lokality. 06/2020

3 tematické 
prechádzky 
ulicou

Mapovanie 
a prieskum, 
vedenie  
dialógu

Ľudia z okolia  
/ Krížna historická 
(25) Ľudia so 
záujmom o urbánnu 
bezpečnosť /  
Krížna nočná (50)
Ľudia so špeciálnymi 
potrebami,  
dopravní plánovači, 
verejnosť (Krížna  
bezbariérová) (20)

Tematické prechádzky 
priamo v lokalite, zame-
rané na jej bližšie spo-
znanie a na zozbieranie 
konkrétnych podnetov 
najmä v témach, ktoré sa 
týkajú zraniteľných 
skupín. 
Išlo o inovatívne metódy, 
kde sme priamo v teréne 
a priamo s ľuďmi, ktorých 
sa to týka, mapovali 
bariéry pohybu a orientá-
cie a podnety, týkajúce 
sa nočnej urbánnej bez-
pečnosti. 07 – 08/2020

Fotoprieskum Mapovanie 
a prieskum

Širšia verejnosť 
vrátane špecifických 
cieľových skupín

Strednodobý fotogra-
fický prieskum, 
zameraný na zdokumen-
tovanie lokality, vrátane 
jej návštevníkov  
a užívateľov a ich špeci-
fického správania, 
ponúkol dôležité infor-
mácie o priestore, 
ľuďoch a ich správaní. 
02 – 09/2020
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Tab. 01 Metodika 
participatívneho procesu 
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Transformácia Starého Mesta mení i ulicu

Zmeny na Krížnej ulici a v jej okolí len odzrkadľujú väčšie socio-demografické 
zmeny, ktoré prebiehajú v Starom Meste a v celej Bratislave. Na základe 
sčítania obyvateľstva si môžeme všimnúť, že je to práve oblasť Starého Mesta 
a Ružinova, ktoré sú charakteristické pomerne vysokým počtom starších 
obyvateľov. 

Mapa 01 Odhad podielu 
trvalo bývajúceho 
obyvateľstva nad 65 r. 
podľa štvorcov,  
zdroj: Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky; 
spracoval: Oddelenie 
dátovej politiky a analýz, 
Magistrát hlavného mesta 
SR Bratislavy
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Ľudia v Starom Meste však zarábajú v priemere viac, ako kdekoľvek inde 
v Bratislave. Z dát Sociálnej poisťovne vidíme, že z hľadiska príjmov je táto 
mestská časť absolútnym ťahúňom v porovnaní s ostatnými mestskými 
časťami. Vnímame teda dva trendy, postupnú obmenu obyvateľstva, kde 
nastupujúca mladšia a ekonomicky silná trieda nahrádza starších obyvateľov. 
Toto je aj kontext transformácie Krížnej ulice a jej okolia.

Mapa 01 Odhad podielu 
trvalo bývajúceho 
obyvateľstva nad 65 r. podľa 
štvorcov, 
zdroj: Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky; 
spracoval: Oddelenie 
dátovej politiky a analýz, 
Magistrát hlavného mesta 
SR Bratislavy

Mapa 02 Zmena 
v pomere mediánu  
mzdy k priemeru 
mestských častí (2004 
– 2007) a (2014 – 2017),  
zdroj: Slovenská akadémia 
vied
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Ulica poskytuje služby a produkty  
každodenného života

Krížna je aktívnou, urbanisticky stabilizovanou ulicou ľudí. Tí ňou prechádzajú, 
zároveň ju ale, jej priestory a občiansku vybavenosť (obchody, služby, iné  
prevádzky), aj využívajú ako cieľ. To sa týka návštevníkov a návštevníčok, i oby-
vateľov a obyvateliek ulice.

Krížna bola vždy ulicou pre život. Táto životaschopnosť je definovaná jej „ľud-
skými“ dimenziami (napr. podlažnosť) a architektúrou budov, ktoré v celej  
línii rátali s aktívnymi priestormi v parteri pre malé a stredne veľké obchody 
a služby každodenného života. Môžeme povedať, že rozsahom a kompaktnos-
ťou je Krížna v tomto úseku unikátna a jednou z mála živých „hlavných“ ulíc 
v Bratislave. Na Krížnej ulici a v jej okolí boli vďaka jej dispozícii a priestorovým 
možnostiam v minulosti prítomné rôzne prevádzky – obchody, služby, 
dokonca verejné inštitúcie (škôlky, knižnice…). Obyvatelia spomínajú, že 
„stačilo zbehnúť nadol a človek si nakúpil, čo potreboval“.

Vnímame, že Krížna a okolie je charakteristická vyváženou skladbou gastro-
prevádzok, rôznych predajní a bežných služieb. Tieto svojím charakterom 
reprezentujú zmes starších, pomerne ľudových predajní s novšími, už drahšími 
prevádzkami (reštaurácia U Taliana a ďalšie). Celkovo má však ulica ešte 
pomerne ľudový charakter, kde si každý nájde dostupné produkty a služby. 
Majitelia obchodov a prevádzok ako jeden z dôvodov pre výber sídla na Krížnej 
určili jej blízkosť k centru a prítomnosť vlastných zákazníkov a zákazníčok. 
Hoci sa v pomerne blízkom okolí nachádza výrazné nákupné centrum 
OC Central, väčšina prevádzok je stále aktívna. Usudzujeme z toho, že klien-
tela si v súčasnosti navzájom nekonkuruje. 
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Fotografia 04 Niektoré 
prevádzky na Krížnej sú tam 
dlhšie obdobie.

Fotografia 03 Príklad 
rozmanitných prevádzok 
Krížnej ulice – aktívny 
parter.
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Prevádzky si Krížnu vyberajú pre blízkosť centra 
a prítomnosť zákazníkov a zákazníčok

Ulica mení charakter. V jej ponuke postupne 
pribúda viac gastroprevádzok (i s terasami)

Mapa 04 Gastro
prevádzky s vonkajším 
sedením, 
zdroj: vlastné mapovanie, 
Metropolitný inštitút Brati
slavy, 2020

Graf 01 Najdôležitejšie 
dôvody, prečo sídlia 
prevádzky na Krížnej, zdroj: 
dotazníkový prieskum, 
Metropolitný inštitút 
Bratislavy, 2020
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Mapa 03 Prevádzky na 
ulici, 
zdroj: vlastné mapovanie, 
Metropolitný inštitút 
Bratislavy, 2020
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Aké sú otváracie hodiny?

12H

Graf 02 Otváracie hodiny 
prevádzok v zóne Krížna 
a okolie, zdroj: vlastné 
mapovanie, Metropolitný 
inštitút Bratislavy, 2020
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Fotografia 05, 06 V posled
ných rokoch sa niektoré  
prevádzky na Krížnej a okolí 
otvárajú smerom do ulice.
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Výsledky dotazníka nám ukazujú dva sčasti protichodné fenomény pri zisťo-
vaní názorov na budúcnosť ulice. Jedným z nich je požiadavka, aby bol  
charakter ulice pokojný. Väčšina odpovedí spojených v tejto súbornej kategó-
rii ale súvisela s aktuálnym nevhodným dopravným riešením, pri ktorom  
majú obyvatelia a obyvateľky pocit, že ulica patrí do väčšej miery autám než 
chodcom a ďalším obyvateľom. Treba dodať, že časť týchto odpovedí 
od kazovala aj na nočný život Krížnej a na ruch nespôsobený dopravným rieše-
ním, ale nevhodnými sociálnymi interakciami. Druhá skupina respondentov 
si budúcnosť Krížnej ulice predstavuje ako živý mestský bulvár (8 % zo  
všetkých respondentov), ktorý dokáže vo väčšej miere prilákať ľudí na jeho  
celodenné využívanie. Tento aspekt bude potrebné zohľadniť pri hľadaní kom
promisu o budúcnosti ulice i pri hľadaní vyhovujúceho nastavenia. 

Výsledky dotazníkového prieskumu nepreukázali zásadné rozdiely v posto-
joch ku Krížnej ulici medzi obyvateľmi a ostatnými respondentmi / respon-
dentkami. Môžeme tak konštatovať, že dáta od všetkých respondentov 
sa do zásadnej miery prekrývajú s nameranými hodnotami od obyvateľov 
a obyvateliek Krížnej a okolia. 

Krížna je nielen ulica pre 
každodenný život,  
ale aj významná mestská 
trieda.

Komu slúži Krížna? Je ulicou pre domácich  
alebo pre iných ľudí?

Vzhľadom na mestský význam ulice je potrebné nazerať na ňu z rôznych uhlov 
pohľadu. Bolo by naivné predpokladať, že sa jej významný tranzitný charakter 
revitalizáciou absolútne zmení a upokojí. Ulicou bude naďalej premávať 
električka a automobilová doprava. V súčasnosti slúži Krížna časti verejnosti 
ako bezplatné, neregulované parkovisko. Ako ukazujú naše dáta opísané 
v ďalších kapitolách, je to jedno z najbližších celodenných bezplatných parko-
vísk v pešej vzdialenosti od historického centra mesta. Túto situáciu využívajú 
vo veľkej miere viaceré skupiny motoristov. 

Ako vidno na dátach z mapovania územia a socio-priestorovej analýzy, ulica je 
pomerne živá, so širokým spektrom prevádzok. Nachádzajú sa tu všetky  
druhy denných služieb a časť špecifických služieb, ktoré sú kľúčové pre celú 
oblasť. Rovnako sa tu objavujú aj prevádzky (hlavne gastro charakteru), ktoré 
sem prirodzene lákajú aj iných, než domácich. Takýmto spôsobom ulica 
začína presahovať charakter ulice výlučne pre lokálnych rezidentov. 
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Fotografia 07 V posledných 
rokoch sa niektoré prevádzky 
na Krížnej a okolí otvárajú 
smerom do ulice.
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2. Dôležitá, ale nehostinná 
mestská trieda

Krížna plná ľudí – aj napriek tomu, aká je

Takmer každý, kto sa ocitne na Krížnej, môže vnímať aspekty pohybu a pobytu, 
ktoré ju robia nepríjemnou. Živý parter, okná i balkóny sú obrátené do ulice 
bez stromov, hoci tie boli kedysi jej súčasťou. Autá parkujú nielen na chodní-
koch, ale čiastočne i na vozovke. Letné terasy a sedenia v užších častiach 
chodníka síce oživujú pocit z priestoru, zároveň však vytvárajú prekážky. 
Ďalšími bariérami na chodníkoch sú stĺpy, reklamné pútače či kvetináče, 
ktorých ambíciou je zrejme zabrániť parkovaniu áut na chodníku a nahradiť 
chýbajúcu zeleň. 

Celkový negatívny pocit z ulice posilňuje aj hluk, prašnosť, znečistenie ovzdu-
šia z automobilov, stav zelene, povrchy a poškodené fasády, chýbajúci mobi-
liár či jednoducho absencia dobrého osvetlenia vo večerných hodinách. 
V letných mesiacoch je priestor prehriaty, v jesenných a zimných zase chladný 
a nevľúdny. Ľudia dnes ulicu nenavštevujú preto, že je bezpečná a príjemná, 
ale najmä preto, že je dôležitou dopravnou tepnou a ponúka rôznorodú 
občiansku vybavenosť.

Ako ľudia vnímajú Krížnu ulicu?

Výstupy o vnímaní ulice verejnosťou sme získali primárne z dotazníka pre 
verejnosť. Dozvedeli sme sa, ako ľudia ulicu hodnotia v súčasnosti a akú  
majú predstavu o jej budúcnosti. Tieto dáta sme doplnili na základe priamych 
a telefonických rozhovorov so staršími ľuďmi i na základe susedských 
stretnutí a prechádzok, ktoré boli tematicky zamerané na celkové hodnotenie 
ulice, urbánnu bezpečnosť a existenciu bariér v priestore.
V území sme sa pozreli najmä na vnímanie:

 ● environmentálnych a klimatických aspektov prostredia 
(hlučnosť, čistota ovzdušia, zatienenie a prehrievanie, zeleň),

 ● aspektov, súvisiacich s atraktivitou prostredia,  
estetickými kvalitami a vizuálnym obrazom (vizuálny smog),

 ● aspektov, súvisiacich s pohybom či mobilitou celkovo 
(dostupnosť MHD, podmienky pre chodcov a cyklistov).

Fotografia 09 V posledných 
rokoch sa niektoré prevádzky 
na Krížnej a okolí otvárajú 
smerom do ulice.

Fotografia 08 Priestor 
chodníka je zúžený 
parkujúcimi autami.
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Jediným pozitívnejšie 
hodnoteným aspektom  
bola dostupnosť verejnej 
dopravy, všetky ostatné 
aspekty priestoru boli 
hodnotené kriticky.  
Najhoršie boli hodnotené 
podmienky týkajúce sa 
mobility a bezpečného pohybu 
– podmienok pre cyklistov 
a cyklistky, ale aj bezpečného 
priestoru pre deti. 

Kriticky ľudia hodnotili aj hlučnosť, čistotu ovzdušia, zatienenie a zeleň (resp. 
jej absenciu, najmä vzrastlých stromov). Negatívne hodnotenie verejného 
priestoru podporovali viaceré vyjadrenia respondentov z kvalitatívneho 
prieskumu – z rozhovorov so seniormi, ale aj podnety zozbierané v rámci 
komunitných aktivít – na susedskom stretnutí či na susedských vychádzkach.  
Tie kriticky hodnotili práve tie aspekty prostredia, ktoré boli jasne prepojené 
s dopravou (obsadenie fyzického priestoru, hluk, znečistenie ovzdušia). 
Na úrovni exaktnejších dát sa v tejto oblasti možno oprieť aj o iné zdroje, 
akými je napríklad Atlas hodnotenia dopadov zmeny klímy na území hlavného 
mesta SR Bratislavy, ktorý obsahuje dáta, týkajúce sa území s výskytom vyso-
kých horúčav, sucha a potenciálnych záplav. 

Dôležité je povedať, že obyvatelia a obyvateľky dobre poznajú problémy loka-
lity. K jasne verbalizovaným, často kritickým názorom, ktoré podporujú  
tézu o nehostinnosti ulice, možno pridať aj mapu problémových miest. Táto 
zobrazuje podnety zozbierané počas susedského stretnutia na Kmeťovom 
námestí, prechádzok po Krížnej ulici (historická, nočná, bezbariérová) a telefo-
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nických rozhovorov so seniormi a seniorkami. Podnety sú rozdelené do troch  
kategórií, a to na: mobilitu, verejné priestory a životné prostredie a jasne ilu-
strujú dôkladnú znalosť ulice a jej problémov.

Graf 03 Vnímanie 
konkrétnych aspektov 
priestoru, zdroj: dotazníkový 
prieskum, Metropolitný 
inštitút Bratislavy, 2020 
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Mapa 05 Teploty povrchov 
podľa štvorcov,  
zdroj: Atlas hodnotenia 
zraniteľnosti a rizík 
nepriaznivých dopadov 
zmeny klímy na území 
Hlavného mesta 
SR Bratislavy (2020)

Fotografia 10, 11 Jedným 
z najproblémovejších 
miest je priechod ústím 
Vazovovej. Rozbitý asfalt, 
parkujúce autá, bariérové 
obrubníky ale aj zvyšky 
vody po daždi komplikujú 
pohym ľuďom na ulici.
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Ako vidia problémy Krížnej obyvatelia 
a obyvateľky (mobilita, verejný priestor,  
životné prostredie)

Často skloňovaný je tranzitný charakter ulice. Ďalšie podnety v kategórii 
„mobilita“ upozorňujú najmä na neregulované a nadmerné parkovanie 
na Krížnej ulici. To v mnohých prípadoch zhoršuje priechodnosť chodníkov 
a pôsobí ako prekážka pre chodcov či cyklistov. Medzi najčastejšie spomí
nané bariéry na chodníkoch ďalej patria nerovnosť povrchov, terasy prevá
dzok, reklamné panely a dopravné stĺpiky uprostred chodníkov. Ako  
problém sú vnímané aj ostrovčeky MHD a bariérové či chýbajúce priechody 
pre chodcov či cyklistov. Nedostatočná a nevhodná infraštruktúra pre 
chodcov a cyklistov výrazne zhoršuje prístupnosť pre ľudí so špecifickými 
potrebami pohybu a orientácie.

V rámci kategórie „verejný priestor“ smerovali podnety najmä k bezpečnosti 
Krížnej ulice a okolia. Tieto boli úzko prepojené s pocitmi bezpečia, osvetle
ním, výskytom ľudí bez domova, znečistením či terénnymi prevýšeniami 
priestorov (Námestie M. Benku). Ľudia si na ulici všímali a negatívne hodnotili 
jej estetickú stránku, konkrétne stav fasád, vizuálny smog a graffiti. Ako  
problematický bol označovaný stav umeleckého diela na Námestí M. Benku 
a nedostatočné množstvo mobiliáru – napríklad miest na sedenie a odpočinok 
po celej dĺžke ulice. Vnútrobloky starých rezidenčných blokov boli označo-
vané za tmavé, neudržiavané a plné zaparkovaných áut.

Do kategórie „životné prostredie“ boli zaradené najmä podnety súvisiace 
so zeleňou, hlučnosťou a znečistením ovzdušia. Zeleň ľudia označili ako nedo-
statočnú po celej dĺžke ulice a ako neudržiavanú na viacerých miestach 
(Námestie M. Benku, parčík na Americkom námestí a iné plochy zelene). 
Hlučnosť sa týkala najmä prechodu električky v skorých ranných a neskorých 
večerných hodinách a tranzitu áut.
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Fotografia 13 Kombinácia 
letných terás a reklamných 
pútačov miestami  
vytvára prekážkovú dráhu.

Fotografia 12 Priestor 
Námestia Martina Benku je 
poznačený bariérami 
a stavom zelene, ktorej sa 
na streche garáží veľmi 
nedarí. 
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Mapa 06 Sumárna 
problémová mapa ukazuje 
podnety ku Krížnej ulici 
a okoliu zozbierané počas 
participatívneho procesu. 
zdroj: CARTO, Metropolitný 
inštitút Bratislavy, 2020

Mapa 07 Problémová 
mapa mobilita: podnety ku 
Krížnej ulici a okoliu, 
zozbierané počas 
participatívneho procesu. 
Zdroj: CARTO, Metropolitný 
inštitút Bratislavy, 2020
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Mapa 08 Problémová 
mapa verejný priestor, 
podnety ku Krížnej ulici 
a okoliu, zozbierané počas 
participatívneho procesu. 
Zdroj: CARTO, Metropolitný 
inštitút Bratislavy, 2020

Mapa 09 Problémová 
mapa životné prostredie, 
podnety ku Krížnej ulici 
a okoliu, zozbierané počas 
participatívneho procesu. 
Zdroj: CARTO, Metropolitný 
inštitút Bratislavy, 2020

🌐 Link na mapku 
www.shorturl.at/
cdmyB



Aká je a bude 
Krížna ulica a jej 
okolie? 68 - 69

Zeleň je prítomná v okolí, ale na ulici chýba

Iné kvality a charakter má vo vzťahu k zeleni a zeleným plochám samotná 
Krížna ulica, kde je priestor temer bez stromov, a iné sú nadväzujúce ulice, 
námestia či vnútrobloky. Tu sa postupne, aj zásahmi samosprávy či snahou 
miestnych iniciatív, formuje prepojená sieť zelených verejných priestorov. 
Obyvatelia na Kmeťovom námestí či Blumentálskej ulici môžu využívať  
väčšie množstvo zelene a stromov s vyšším zatienením a nižšiu frekvenciu 
automobilovej dopravy s lepšími podmienkami pre chodcov a cyklistov 
(segregovaná cyklotrasa na Blumentálskej ulici, rekonštruovaný parčík na 
Kmeťovom námestí). 

Kým na Krížnej ulici sa možno stretnúť so zeleňou len ojedinele, v širšej loka-
lite je zelených priestorov viacero, a navyše zastupujú rôzne kategórie:

1. Parky a iné typy verejnej parkovej zelene – napríklad park pri Avione, 
ktorý bol pri vzniku koncipovaný ako arborétum.

2. Menšie sadovnícky upravené plochy (parčíky) – napríklad parčík 
na Odborárskom námestí, parčík na Vazovovej ulici pred škôlkou, 
parčík na začiatku Karadžičovej ulice.

3. Zeleň v obytných územiach (vnútrobloková zeleň) – napríklad všetky 
vnútrobloky medzi Krížnou a Záhradníckou; vnútroblok medzi 
Bernolákovou a Wilsonovou. 

4. Ostatná zeleň (zeleň námestí a peších zón) – napríklad park 
na Kmeťovom námestí, park na Námestí M. Benku.

5. Prícestná zeleň (stromoradia, aleje, kríkové porasty pri 
komunikácii a i.) – napríklad stromoradia na Májkovej ulici a v okolí 
bloku Avion; na Blumentálskej, Karadžičovej, Záhradníckej ulici; 
kríky a stromy na Floriánskom námestí… 

Nechceme, aby zmapovanie a výpočet rôznych zelených plôch viedli  
k záveru, že zelene je dosť, ide nám skôr o hľadanie odpovede na otázku, ako 
zelené priestory prepájať, revitalizovať a aké funkcie v nich rozvíjať, aby 
prispeli k zlepšeniu kvality života v lokalite.

Mapa 10 Kategórie 
zelene na území Krížnej 
a v jej okolí,  
zdroj: vlastné mapovanie; 
podkladová mapa: Google 
Satellite, 2020  
 
1 – Parky a iné typy verejnej 
parkovej zelene
2 – Menšie sadovnícky 
upravené plochy (parčíky)
3 – Zeleň v obytných 
územiach  
(vnútro bloková zeleň)
4 – Ostatná zeleň  
(zeleň námestí  
a peších zón)
5 – Prícestná zeleň
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Ako vidia ľudia Krížnu v budúcnosti?
 
Postupné zásahy zlepšujú celkovú spokojnosť obyvateľov aj návštevníkov 
s celým okolím Krížnej ulice a v jej susedstve. Na druhej strane, treba uviesť, 
ako dopadla samotná Krížna ulica v hodnotení svojej atraktivity práve z hľa-
diska zelene. Dotazníkový prieskum širokej verejnosti ukázal, že zeleň je hod-
notená ako jeden z najnegatívnejších faktorov na celej ulici. Volanie po zmene 
v tejto oblasti sa potvrdilo aj v odpovediach na ďalšie otázky, keď až dve 
tretiny respondentov uviedlo, že si na Krížnej o 5 rokov predstavujú zásadný 
kvalitatívny posun z hľadiska prítomnosti zelene. Ešte zásadnejšie sa toto 
volanie po vylepšení „zelenej Krížnej“ potvrdilo v otázke s výberom konkrét-
nych atribútov ulice. Až 87 % zo všetkých respondentov označilo prítomnosť 
kvalitnej zelene za zásadný prvok pre budúcu podobu tejto ulice. 
 
Výstupy, týkajúce sa toho, ako ľudia vnímajú Krížnu v blízkej budúcnosti  
(horizont 5 rokov), priamo nadväzujú na hodnotenie kvalít ulice a odrážajú tak  
priority obyvateľov, obyvateliek či návštevníkov. Najsilnejšími potrebami 
v environmentálnej oblasti, ktoré by si ľudia želali zmeniť, sú obnova kvalitnej 
zelene a stromov, zlepšenie čistoty ovzdušia, zníženie hlučnosti a bezpečné 
a príjemné osvetlenie. 

Vysoko je hodnotené aj 
vybudovanie bezpečnej 
infraštruktúry pre chodcov 
a cyklistov či vytvorenie 
priestoru na oddych.

Používatelia priestoru vnímajú aj estetické kvality ulice, ktoré formujú vníma-
nie jej atraktívnosti. Žiadúcim vylepšením ulice by malo byť práve zvýšenie 
týchto kvalít, napríklad vylepšenie ošarpaných a vizuálne neatraktívnych 
fasád, použitie kvalitnejších materiálov pri rekonštrukcii chodníkov, celkový 
dizajn mobiliáru v uličnom parteri či odstránenie vizuálneho smogu. Hoci sú 
opatrenia proti klimatickej zmene až na poslednom mieste, dôležité je všimnúť 
si, že ich zaškrtlo relatívne vysoké percento respondentov – vyše 45 % ľudí. 
Kľúčové pojmy, ktoré sa spájajú s víziou ulice, signalizujú, aké opatrenia majú 
podľa dotazníka podporu verejnosti. 
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Graf 04 Aké zmeny by 
ľudia privítali,  
zdroj: dotazníkový 
prieskum, Metropolitný 
inštitút Bratislavy, 2020 
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Mapa 11 Využívanosť 
jednotlivých verejných 
priestorov v okolí Krížnej, 
otázka s možnosťou voľby 
viacerých odpovedí,  
zdroj: dotazníkový 
prieskum, Metropolitný 
inštitút Bratislavy, 2020

Sieť verejných priestorov v okolí Krížnej

Hoci je projekt regenerácie ulice v súčasnosti cielený len na Krížnu, život oby-
vateľov a obyvateliek, návštevníkov a návštevníčok sa realizuje aj v širšom 
okolí. O tom svedčí i fakt, že v popularite verejných priestorov územia v dotaz-
níku pre širšiu verejnosť ako rekreačné miesto bezkonkurenčne vyhráva 
Medická záhrada. Ďalším priestorom s pomerne intenzívnym využitím je podľa 
respondentov vyššie spomínaná, nedávno rekonštruovaná, cyklotrasa na 
Blumentálskej a Námestie Martina Benku. V území sa nachádzajú viaceré vnút-
robloky či menšie priestory so zeleňou a rekreačným využitím, ktoré vznikajú 
i v nových obytných súboroch ako poloverejné, často však priechodné 
a dostupné priestory, kde už nedominujú parkujúce autá, pretože tie sú v pod-
zemných garážach. Nie všetky priestory majú rovnakú kvalitu, dôležitá je však 
skutočnosť, že sa s ich prítomnosťou začína cieľavedome pracovať. O potrebe 
verejných priestorov s rôznymi funkciami hovoria aj výstupy z ďalších partici-
patívnych aktivít – rozhovorov, stretnutí či prechádzok. 

Môžeme predpokladať, že revitalizácia ulice bude stimulovať tlak na rozvoj 
ďalších priestorov a medzipriestorov, ktoré by mohli mať viac pobytový 
charakter i celkovo vyššiu kvalitu, ale zároveň bude zohľadňovať pohyb, 
riešený podľa zásad udržateľnej mobility. Parky, ulice s alejami či zelené vnút-
robloky by mohli viesť k postupnému vytváraniu nielen pobytových plôch, ale 
aj tzv. greenways – zelených línií, ktoré umožnia rozvíjať mobilitu.
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Spôsoby pohybu po Krížnej 

O mimoriadnom význame budúceho zlepšenia podmienok pre chodcov 
a chodkyne a celkovej dostupnosti hovoria aj ďalšie dáta, ktoré sme získali 
z dotazníkového prieskumu. Respondentov sme sa pýtali na najčastejšie 
spôsoby pohybu za konkrétnymi cieľmi, ktorými boli napr. cesta do práce, 
na nákup či sprevádzanie detí do školy. Vo všetkých vybraných aktivitách 
dominovali ako najčastejšie druhy pohybu chôdza a presun MHD. Je potrebné 
dodať aj to, že tento trend sa potvrdil rovnako u všetkých respondentov, 
nezáležalo teda na tom, či to boli obyvatelia Krížnej a okolia alebo celá vzorka 
z dotazníka. Priložená mapa ukazuje situáciu obslužnosti verejnou dopravou 
Krížnej a jej okolia. Zároveň reflektuje to, že aj verejnosť vníma dopravnú 
obslužnosť ako jednu z kvalít celého územia. Získané dáta (v grafoch) ukazujú, 
že kľúčová z hľadiska podielu obslužnosti je električka, ktorá odvezie viac 
ako polovičný podiel všetkých cestujúcich, pričom najfrekventovanejšou je 
zastávka Krížna v smere na Zlaté piesky (linka č. 4).

Automobil, ako kľúčový dopravný prostriedok, nedominoval v žiadnej 
z kategórií, len polovica respondentov a respondentiek používa automobil 
na pravidelnej báze. Špecificky u obyvateľov a obyvateliek Krížnej a okolia to 
bolo 52 % opýtaných. Nemenej významným zistením z dotazníka je fakt, 
že ženy využívajú auto v porovnaní s mužmi v omnoho menšej miere. To, priro-
dzene, zvyšuje nároky na pešiu dostupnosť priestoru a nároky na kvalitu  
verejnej dopravy. Tá bola síce v globále hodnotená viac pozitívne ako nega-
tívne, dokonca u žien viac ako u mužov, to ale nemožno tvrdiť o hodnotení 
podmienok pre chodcov a chodkyne. 

Až 46 % respondentov a respondentiek vyhodnotilo podmienky pre chodcov 
ako negatívne (spojenie kategórií skôr negatívne a veľmi negatívne). Rovnaký 
trend bol sledovaný aj pri meraní spokojnosti obyvateľov z okolia Krížnej. Téma 
všeobecnej dostupnosti a prístupnosti Krížnej a okolia a kvality prostredia pre 
chodcov vyvstávala mimoriadne silne dokonca aj v otvorených otázkach dotaz-
níka, kde sme sa respondentov pýtali na to, ako by si Krížnu ulicu predstavovali 
v budúcnosti. Aj tu sa objavovala veľmi silná potreba zlepšenia podmienok pre 
peší pohyb priestorom. Až tretina všetkých respondentov a respondentiek vo 
svojej predstave vízie ulice priniesla tému zlepšenia podmienok pre chodcov 
a chodkyne. Táto silná správa vyplýva aj z ďalšej otázky, v ktorej sme riešili  
už naformulované vízie o budúcej podobe mesta. Kritérium pešej infraštruktúry 
za dôležité označili až ¾ všetkých respondentov a respondentiek.

Fotografia 15 Kombinácia 
letných terás a reklamných 
pútačov miestami  
vytvára prekážkovú dráhu.

Fotografia 14 Staro
mestská knižnica 
na Blumentálskej. 
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Mapa 12 Zastávky MHD na 
Krížnej a okolí, 
zdroj: vlastné mapovanie; 
podkladová mapa: CartoDB, 
under CC BY 3.0. Data by 
OpenStreetMap, under 
ODbL.
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Fotografia 17 Bezbarié
rová prechádzka, ktorá sa 
uskutočnila v auguste  
2020 previedla ľudí nielen 
Krížnou, ale aj ďalšími 
priľahlými priestormi. 

Fotografia 16 Cieľom 
bezbariérovej prechádzky 
bolo prepojiť užívateľov 
a užívateľky ulice s tými, 
ktorí plánujú revitalizáciu 
električkovej trate.
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Graf 06 Vyťaženosť 
jednotlivých druhov MHD na 
Krížnej a okolí,  
zdroj: Dopravný podnik 
Bratislava

Graf 05 Vyťaženosť 
jednotlivých oblastí 
zastávok MHD,  
zdroj: Dopravný podnik 
Bratislava

Graf 07 TOP 10: 
Najvyťaženejšie zastávky 
MHD (nástupy + výstupy 
za jeden deň) na Krížnej 
a v jej okolí,  
zdroj: Dopravný podnik 
Bratislava
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Graf 09 Používanie 
automobilu,  
zdroj: dotazníkový 
prieskum, Metropolitný 
inštitút Bratislavy, 2020

Graf 08 Najčastejšie 
spôsoby prepravy 
za konkrétnymi účelmi,  
zdroj: dotazníkový 
prieskum, Metropolitný 
inštitút Bratislavy, 2020
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Graf 10 Bariérovosť 
prevádzok,  
zdroj: dotazníkový 
prieskum, Metropolitný 
inštitút Bratislavy, 2020

Krížna a okolie sú dostupné, ak ste zdraví,  
inak funguje menej alebo vôbec

V prípade fyzickej dostupnosti priestoru musíme uvažovať o tom, akým spôso-
bom, a či vôbec, je Krížna a okolie dostupná pre všetky kategórie užívateľov 
a užívateliek. Preto sme nesledovali len všeobecnú verejnosť, ktorá je repre-
zentovaná predovšetkým zdravými ľuďmi v ekonomicky produktívnom veku, 
ale aj ďalšie skupiny obyvateľstva, ktorých hlasy častokrát nebývajú pri rozho-
dovacích procesoch vypočuté. 

Zaujímavé je, že negatívne vymedzenie sa voči situácii s dostupnosťou vníma 
veľmi intenzívne aj všeobecná verejnosť. Tak nastala situácia, že až tretina zo 
všetkých respondentov dotazníka sa v otvorenej otázke vyjadrila k tomu, že si 
pod skvalitnením spojeným s revitalizáciou priestoru predstavujú aj zlepšené 
podmienky pre chodcov či cyklistov.

To, že citlivé vnímanie podmienok chodcov/chodkýň zo strany verejnosti  
nie je náhodný parameter, sa ukázalo aj v ďalších otázkach. V otázke zamera-
nej na konkrétne elementy sme respondentov a respondentky priamo 
požiadali o to, aby ich zhodnotili na 5-stupňovej škále vnímania od úplne pozi-
tívneho po úplne negatívne. Menej ako ¼ všetkých respondentov v dotazníku 
ohodnotila kvalitu dostupnosti priestoru pozitívne (úplne pozitívne menej ako 
10 % zo všetkých). 
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Ste na ulici s dobrou dopravnou obslužnosťou,  
ale plnej najrôznejších bariér 

Tak, ako už bolo spomenuté, okrem bezprostredného zlepšenia situácie 
chodcov a chodkýň v prostredí, za ktoré sa prihovárala celá tretina respon-
dentov, mimoriadne silne zaznela aj téma bezbariérovosti. Tá bola formulo
vaná prostredníctvom širokého spektra bariér, od situačných v podobe 
nevhodne zaparkovaných áut až po tie systémové, ktorých obsah sa nám 
odhalil aj prostredníctvom ďalších participatívnych metód. 

Systémovými bariérami sú v tomto prípade napríklad nevhodné ostrovčeky 
zastávok električiek, ktoré spôsobujú, že na zastávke Krížna, ale aj na 
zastávke Americké námestie nie je možný výstup a nástup ľudí s obmedzenými 
možnosťami pohybu s invalidným vozíkom. Najbližšia vyhovujúca zastávka sa 
nachádza o niekoľko sto metrov ďalej, na Radlinského ulici. Množstvo existu-
júcich bariér tomto v priestore sme mali následne možnosť otestovať aj sami, 
na čo sme využili tematické prechádzky po ulici a okolí. Naplno sa na nich  
prejavili fyzické bariéry priestoru v miere, v ktorej sa stal priestor pre ľudí so 
špecifickými potrebami neprechodný. Tieto bariéry môžu byť fyzické, vyplýva-
júce zo samotnej povahy priestoru, objavujúce sa už pri jeho tvorbe, napríklad 
absentujúce nájazdy na obrubníky pri prechodoch pre chodcov. Iný typ fyzic-
kej bariéry je zase spojený s realizáciou stavebných úprav či s opotrebovaním 
materiálu, čo v praxi znamená, že jamy a opotrebované povrchy na chodní-
koch zapríčiňujú problémy pri prechode územím.

Posledný typ bariér tvoria bariéry dočasné, napríklad reklamné stojany na 
chodníkoch, pričom tie tvoria bariéru pre všetkých, nielen pre ľudí s obmedze-
nými možnosťami pohybu. Špecifickým typom bariér sú letné terasy podnikov. 
Z hľadiska života ulice ide o vítanú zmenu, keď sa prevádzky otvárajú do verej-
ného priestoru a prinášajú doň život. Tento dobrý úmysel ale môže mať často 
negatívne dôsledky pre ľudí so špecifickými potrebami. Pre nevidomých a sla-
bozrakých ľudí tvoria takéto objekty prekážku vo vedení uličnej čiary, ktorú si 
sledujú pri chôdzi predovšetkým na fasádach budov, pre ľudí na invalidnom 
vozíku či pohybujúcich sa o barlách zase spôsobujú ďalšie zúženie už tak 
úzkych chodníkov. Jedným zo zistení bola aj skutočnosť, že menej ako polovica 
oslovených prevádzok na Krížnej a v okolí neposkytuje bezbariérový vstup. 

Uvedomujeme si, že keď v rámci skúmaného priestoru hovoríme o mobilite 
a o jej zlepšení, nestačí sa zaoberať výlučne zlepšeniami podmienok pre 
chodcov či používateľov verejnej dopravy. Krížna je tranzitná ulica a jej cha-
rakter sa nezmení zo dňa na deň. Rovnako tak si uvedomujeme (a výstupy 

Fotografia 19 Vyústenie 
Májkovej ulice, ktorej 
súčasťou je aj krátka 
cyklotrasa, nadväzuje na 
priechod cez Krížnu. Jeho 
súčasťou je aj využívaný 
cyklopriechod.

Fotografia 18 Hoci ulica 
neponúka ideálne 
podmienky pre kočíkovanie, 
často tu stretnete rodičov 
s deťmi.
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z dotazníka pre širšiu verejnosť nám to potvrdili) to, že obyvatelia a návštevníci 
používajú automobily – aj keď v rôznej miere a na rôzne účely.

Parkovanie je „dostatočné“, poriadok v parkovaní 
nespôsobí zhoršenie parkovacej situácie

Pri zvyšovaní životaschopnosti našich ulíc nevyhnutne narazíme na otázku 
vyvažovania rôznych foriem mobility. Znamená to, že našou úlohou je zabezpe-
čiť atraktívnosť týchto foriem tak, aby ste sa mestom efektívne a bezpečne 
prepravili bez ohľadu na to, či ste chodec, cyklista, užívateľ verejnej dopravy 
alebo automobilista. Celková situácia s parkovaním na území mesta bola 
vnímaná ako nevyriešená z dôvodu chýbajúcej efektívnej parkovacej politiky. 
Tá vstúpi do platnosti až v nasledujúcich rokoch. Aktuálne je veľa ulíc preťaže-
ných práve z dôvodu parkovania áut na miestach verejného priestoru, ako sú 
napr. chodníky, spevnené plochy a iné.

V januári a februári 2020 sme uskutočnili terénny výskum, počas ktorého sme 
zdokumentovali všetky zaparkované autá na Krížnej a na uliciach v okolí. 
Situáciu sme pozorovali počas dvoch pracovných dní a jedného víkendu. 
Postupovali sme exaktnou metódou monitorovania každého automobilu 
zvlášť, pričom následne, v spolupráci s Oddelením dátovej politiky a analýz, 
došlo k prepojeniu údajov o registrácii týchto vozidiel. Na základe toho  
sme mohli identifikovať základné skupiny vlastníkov a lepšie rozpracovať 
štruktúru zaparkovaných áut. Hlavnou skupinou parkujúcich sú rezidenti 
a rezidentky žijúci v skúmanej lokalite. Druhou najvýznamnejšie zastúpenou 
skupinou sú ľudia z ostatných bratislavských častí, ktorí tu tiež zostávajú 
po celý deň i noc. Nemenej významnú skupinu tvoria ľudia s autami registrova-
nými v iných mestách Slovenska. Najmenšou skupinou sú cudzinci.

Zaujímavosťou je skutočnosť, v akom čase parkujú na Krížnej a okolí autá 
s rôznym vzťahom k lokalite. Užívatelia a užívateľky áut s bezprostredným 
vzťahom k lokalite (bývajúci do vzdialenosti 70 m od miesta parkovania) 
parkujú najčastejšie v lokalite celodenne. Rovnako rezidenti z iných mest-
ských častí Bratislavy parkujú na Krížnej vo veľkej miere bez ohľadu na dennú 
dobu. Tu je ale nutné dodať, že na rozdiel od vozidiel majiteľov bývajúcich 
v lokalite, v prípade ostatných mestských častí sú to v priebehu dňa iné 
vozidlá. Počas dňa tak dochádza k obmene automobilov pri zachovaní vysokej 
intenzity ich výskytu. Celodenne sa v lokalite vyskytujú len automobily majite-
ľov priamo z Krížnej alebo z okolia. To poukazuje aj na to, že títo obyvatelia 
nutne nepotrebujú automobil na dennej báze. 

Graf 11 Podiel 
parkujúcich áut na Krížnej 
podľa miesta pôvodu, 
Dátum sčítania áut:  
február 2020 
zdroj: Datawrapper, vlastné 
mapovanie, Metropolitný 
inštitút Bratislavy, 2020.

Mapa 13 Mapa 
zobrazujúca miesta 
pôvodu parkujúcich áut 
na Krížnej, 
Dátum sčítania áut:  
február 2020 
zdroj: Datawrapper, vlastné 
mapovanie, Metropolitný 
inštitút Bratislavy, 2020.
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Odkiaľ pochádzajú autá parkujúce na Krížnej?
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Graf 11 Parkovanie 
rôznych skupín ľudí na 
Krížnej počas dňa, 
zdroj: vlastné mapovanie, 
Metropolitný inštitút 
Bratislavy, 2020.

Poznámka Intenzita farby 
sa rovná množstvu 
zaparkovaných automobilov 
na Krížnej ulici. Čím je farba 
tmavšia, tým vyšší je počet 
automobilov.

Mapa 14 Poloha 
zaparkovaných automobilov 
na základe evidenčných 
značiek. 
Zdroj: CARTO, vlastné 
mapovanie, Metropolitný 
inštitút Bratislavy, 2020

🌐 Link na mapku 
www.shorturl.at/doFMY

Fotografi a 21 Autá, ktoré 
parkujú na chodníku, 
zaberajú značnú časť 
piestoru, ktorý by mohol 
byť využitý napríklad pre 
výsadbu zelene, ktorá 
ľuďom chýba.

Fotografi a 20 Bezbarié
rová prechádzka, ktorá sa 
uskutočnila v auguste 2020 
previedla ľudí nielen 
Krížnou, ale aj ďalšími pri
ľahlými priestormi. 
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Kde a ako parkujú ľudia na Krížnej počas dňa?

Odkiaľ pochádzajú autá parkujúce na Krížnej?
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Kde parkujú ľudia na ulici?
Poďme sa teraz pozrieť na to, kde parkujú autá s rôznymi evidenčnými číslami.

Oranžové, hnedasté a červené body predstavujú ľudí, ktorí v lokalite parkujú 
a nie sú v tejto oblasti prihlásení na trvalý pobyt. Modré body predstavujú autá 
ľudí, ktorí žijú alebo pracujú (a ich autá sú registrované) v tejto oblasti. Ako 
vidíme, väčšina áut stojí priamo na Krížnej ulici alebo v jej tesnej blízkosti (kde 
je momentálne parkovanie pre všetkých zadarmo). Naopak, obyvatelia využí-
vajú blízke ulice (s parkovaním obmedzeným reguláciou pakovania mestskou 
časťou) a vnútrobloky na odstavenie svojich automobilov. Zároveň, vzhľadom 
na to, že táto mapa reflektuje aj množstvo nameraní konkrétnych vozidiel, 
vidíme znova sa opakujúci fenomén stáleho parkovania áut domácich obyva-
teľov. Tí na to využívajú primárne vnútrobloky, kde môžeme vidieť najväčšie 
body viacerých meraní. 

Vyvstáva otázka, či všetky autá, ktoré v tejto oblasti nie sú registrované, sú 
vlastnené ľuďmi, ktorí skutočne bývajú v rôznych bratislavských mestských 
častiach, rôznych mestách Slovenska alebo dokonca v iných krajinách. Zatiaľ 
čo v súčasnosti môžu návštevníci oblasti parkovať svoje autá počas dňa 
zadarmo, nočné rozloženie, zobrazené v predchádzajúcom prípade, vypovedá 
o tom, že v danej lokalite býva aj značná skupina obyvateľov, ktorí nie sú  
trvalí rezidenti. Vedie nás to k záveru, že títo ľudia síce v tejto oblasti žijú, ale 
nie sú zaradení medzi obyvateľov s trvalým pobytom.

Aj keď najlepším mestom je to, ktoré prijíma rôznych ľudí, ktorí tu bývajú i ho 
navštevujú, chodníky na Krížnej sú ale plné zadarmo parkujúcich áut. 
Poskytujú teda dôkazy o tom, že tu máme skupinu občanov, ktorí síce žijú 
v Bratislave, ale nie sú trvalými rezidentmi, a teda voličmi, neplatia dane, 
a možno aj z tohto dôvodu môžu mať menší záujem ovplyvňovať pozitívne 
zmeny v meste. Pre Bratislavu je to tiež dôkaz potreby ďalšieho výskumu tejto 
skupiny ľudí a presadenia zmeny legislatívy v oblasti systému trvalého pobytu. 
Touto zmenou by sme mohli dospieť k lepšiemu a spravodlivejšiemu podielu 
zdrojov na zabezpečenie pokrytia výdavkov spojených s údržbou ciest,  
chodníkov a verejnej zelene, čím sa všetkým ľuďom zabezpečí vysokokvalitné 
mestské prostredie.
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bezpečnosti

Oficiálne bezpečná Krížna, ale…

Oficiálne policajné štatistiky považujú za najväčší problém parkovanie a narú-
šanie nočného kľudu. Kriminalita ulice sa ale počas predchádzajúcich rokov 
znižovala. Zatiaľ čo v minulosti bola ulica známa otvoreným sex businessom 
a predajom drog, tieto fenomény z nej zmizli. Ulica je dnes považovaná za 
objektívne bezpečnú.

Avšak mimo oficiálnych záznamov existuje množstvo podnetov, ktoré sú sub-
jektívne (respektíve mimo spoločensky vnímaného násilia) a pochádzajú 
väčšinou od žien, starších ľudí a iných skupín, ktoré tieto strety zväčša nena-
hlásia. Tieto situácie/miesta úzkosti vyplývajú jednak z dizajnu priestoru,  
ale hlavne zo spoločenských noriem. Paradoxom štatistík je i to, že obeťami 
oficiálne zdokumentovaného násilia sú prevažne muži. Zníženým pocitom bez-
pečia trpia ale zase viac ženy. Tento fakt je možné vysvetliť i tým, že kým muži 
sa vo verejnom priestore obávajú násilného prepadnutia, ženy sa obávajú 
sexuálneho napadnutia, ktoré má vážne fyzické i psychické následky. V našej 
spoločnosti existuje mnoho systémových bariér, ktoré ženám bránia nahlaso-
vať sexuálne násilie, alebo ho vôbec považovať za negatívne (nie ako normu). 
Preto tému bezpečnosti, najmä žien, musíme skúmať oveľa podrobnejšie, 
neformálnejšie, kvalitatívnejšie a hľadať ju v tzv. sivej zóne medzi architektú-
rou/dizajnom priestoru a spoločenskými normami.

Úzky chodník, parkovanie a nočné terasy

Z výskumov vyplýva, že ženy v priestore nočného mesta používajú stratégie, 
ktoré si spoločensky internalizujú už od detstva. Ide napríklad o to, ako pod-
vedome volia svoje oblečenie, keď sa pohybujú mestom samy. Napríklad, 
v prípade absentujúcej MHD si častejšie volajú taxi, ako by mali kráčať dlhé 
vzdialenosti, vyhýbajú sa istým typom miest viac ako muži, pretože ich pova-
žujú za nebezpečné. I počas prechádzok nočnou Krížnou účastníčky hodnotili 
priestor chodníka s terasami nočných prevádzok ambivalentne. Prítomnosť 
ľudí na ulici je pozitívnym signálom v prípade, že sa tým primárne myslia 
prevádzky, v ktorých sa nachádzajú zmiešané skupinky mužov a žien. 
Skupinky mužov, ktorí postávajú na chodníku a popíjajú alkohol, v okoloidú
cej žene, ktorá kráča sama, vyvolávajú pocity úzkosti. Často preto volí inú 
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cestu a vyhýba sa očnému kontaktu. Táto situácia je nepríjemnejšia v prípade, 
že je priestor chodníka zúžený a nie je na ňom v prípade interakcie kam uhnúť. 
Takéto miesta nachádzame aj na časti Krížnej ulice, kde je manévrovací 
priestor z jednej strany obmedzený terasou prevádzky, z druhej neregulova-
ným parkovaním. 

Rozdiely vo vnímaní bezpečnosti sme zaregistrovali medzi návštevníčkami 
Krížnej a rezidentkami. Kým návštevníčky mnohé miesta hodnotili negatívne 
(vstupy na Námestie Martina Benku, vstupy do vnútroblokov, parčík na 
Americkom námestí či neosvetlené zastávky v jeho okolí), rezidentky považo-
vali ulicu za pomerne bezpečnú. Vysvetľujeme si to tým, že na ulici žili dlhé 
roky a prostredie poznali.

Zastávky MHD ako miesta potenciálneho stretu

Zastávky MHD sú ďalším bodom úzkosti. Kriticky bola hodnotená zastávka 
Americké námestie oproti prevádzke Tesco. Hoci obsahovala tabuľu s dyna-
mickými informáciami o príchode spojov (tieto zvyšujú pocit bezpečia, 
pretože pomáhajú rozhodnúť sa, či na zastávke zostať alebo zvoliť iný spôsob 
transportu), zábradlie, ktoré ju lemovalo takmer po celej dĺžke ostrovčeka, 
bolo zároveň aj jeho bariérou. Keďže sa interakcie v nočných hodinách 
odohrá vajú častokrát na zastávkach MHD, je dôležité, aby boli nielen osvet-
lené, ale aj otvorené a poskytovali možnosť bezpečného úniku. Zle bol hodno-
tený aj nočný parčík (špinavý, ráno s exkrementmi a zvratkami). Osvetlenie by 
malo byť bližšie k chodníku pri parku (pod korunami stromov).

Zastávky na Americkom námestí. Zatiaľ čo zastávky autobusov a električky 
z južnej strany námestia sú pomerne dobre osvetlené a ľahko dostupné (hoci 
nie bezbariérové), problémom je prepojenie na ďalšiu zastávku električky (3). 
Najkratšia cesta je možná cez parčík. I počas nočnej prechádzky sme videli 
rôzne skupinky prechádzať temnou zeleňou tohto priestoru. Logická spojnica 
zastávok nebola podporená chodníkom (ten sa strácal v polovici).
 
Námestie Martina Benku 
Hoci ide o otvorené námestie, ktoré by teoreticky malo pôsobiť bezpečnejšie, 
pri prechode nočnou ulicou sa otvára štruktúrou podzemných garáží. 
Prevýšenie terénu spôsobuje, že chodec či chodkyňa sa v priestore neorien-
tujú (a to neprispieva k pocitu bezpečia). Prvky v priestore sú v pomerne zlom 
stave, respektíve je na nich vidieť, že sú neudržiavané (sklenená štruktúra je 
rozbitá, popísaná taggmi, smetné koše sú často nevysypané a lavičky by  
si tiež zaslúžili úpravu). Lavičky ako spoločenský priestor sú koncentrované 

Fotografia 22, 23 Pocit 
bezpečnosti pri
nočnom pohybe ulicou je
často ovplyvnený
osvetlením priestorov.
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do jednej – vyvýšenej časti námestia. Podľa účastníkov a účastníčok  
prechádzky ide o námestie bez silnejšej identity (so slabším využitím), hoci 
v posledných rokoch ho i večer oživuje blízka prevádzka. 

Bezpečnosť od dverí k dverám (vnútrobloky)

V oblasti sa nachádzajú významné developerské projekty. Tie si vlastné 
vnútrobloky, námestia či polootvorené verejné priestory nadizajnovali 
pomerne bezpečne (sú osvetlené, majú pomerne jasnú navigáciu a ľahkú 
orientáciu), celkom inú kvalitu ale vnímame vo vnútroblokoch starých rezi-
denčných blokov. V mnohých prípadoch sú mimoriadne temné, plné 
zaparkovaných áut. Zároveň však môžu tvoriť i miesta destinácií (občasný 
vstup/výstup do domova cez vnútroblok, vyhodenie smetí, zaparkovanie 
auta). Vnútroblok medzi Krížnou a Záhradníckou bol z hľadiska týchto 
kvalít hodnotený veľmi negatívne. Je dôležité zaoberať sa ním, pretože 
tvorí skratku medzi ulicami (zastávkou električky) a individuálnymi bytmi. 
Tento vnútroblok mal aj niekoľko dodatočných vstupov (úzke priechody 
zo Záhradníckej a Námestia Martina Benku). V nich sme našli stopy po kon-
zumácii alkoholu a rôzne znečistenie. 

Prepojenie Krížna – Legionárska
Zelený priestor pred drogériou DM je zanedbaný. Napriek tomu, že ním  
prechádzajú dôležité spojnice na zastávky MHD, je temný a pocitovo 
nebezpečný. Problematická časť prechádza neoficiálnym parkoviskom 
pod vysokými stromami smerom k Záhradníckej. Úplne tu absentuje osvet-
lenie a počas nočnej prechádzky niekoľko účastníkov stratilo rovnováhu, 
pretože sa potkli o nerovný, absolútne neosvetlený terén. 

Temná Blumentálska
Hoci je Blumentálska ulica počas dňa pomerne dobre hodnotený verejný 
priestor, jej nočná tvár je už hodnotená menej pozitívne. Na polovici  
ulice je chodník s obmedzeným prechodom, zaplnený parkovaním, smet-
nými košmi a s osvetlením v horšom stave. Ulica je temná a opustená. 
Účastníčky i účastníci nočnej prechádzky i susedského stretnutia si priali, 
aby sa dokončilo pokračovanie cyklotrasy po celej dĺžke ulice, čím by sa 
zlepšili ďalšie zanedbané atribúty ulice. 

Kmeťovo námestie
Rovnaké hodnotenie platí i pre Kmeťovo námestie. Hoci je počas dňa 
v podstate príjemnou a obľúbenou destináciou, v noci je to miesto 
pomerne temné a vstupy doň sú nejasné. Na druhej strane, jedným 

Fotografia 24 Pocit 
bezpečnosti pri nočnom 
pohybe ulicou je často 
ovplyvnený osvetlením 
priestorov.
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z praktických výstupov nočnej prechádzky je pozitívna skúsenosť zúčastne-
ných s údržbou drevín, o ktoré je postarané takým spôsobom, ktorý znižuje 
riziko napadnuti (je vidno, či v krovinách niekto náhodou nečíha). 
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Chodci a chodkyne 
Mimoriadne významne zastúpená 
skupina, so zásadnými požiadavkami 
na rozšírenie chodníkov a zlepšenie 
kvality pochôdznych plôch.  
Chodci a chodkyne intenzívne vnímajú 
súčasné zlé podmienky pre svoj 
bezpečný a príjemný pohyb 
priestorom. 

Prechádzajúci
Krížna je vzhľadom na svoju polohu 
a dopravnú vybavenosť tranzitnou 
ulicou pre významné časti mesta 
i svojím spojením s centrom mesta.  
Nie je ulicou iba pre lokálnych ľudí,  
ale aj pre veľkú skupinu návštevníkov, 
pre ktorých je (akýkoľvek) pohyb 
Krížnou najkratšou spojnicou
s cieľom. 

Študenti a mládež
Blízkosť všetkých typov škôl, od 
materskej školy po areál vysokých 
škôl, a blízkosť vysokoškolského 
internátu ulicu omladzujú. Práve 
mládež je jedna zo skupín, ktorým 
by mohli zásadne zvýšiť kvalitu pobytu  
vo verejnom priestore tzv. nekonzumné 
zóny.

Parkujúci
Nezanedbateľnou skupinou sú aj ľudia, 
ktorí na Krížnej ulici a v okolí parkujú 
svoje vozidlá. Naše sčítanie 
automobilov ukázalo, že to často nie 
sú len obyvatelia a obyvateľky 
bezprostredného okolia. Preto treba 
pamätať na to, že toto územie je 
využívané aj touto skupinou ľudí. 

Cyklisti a cyklistky
Skupina žiadajúca primárne segregovanú 
cyklotrasu, podobnú tej na Blumentálskej 
ulici, ktorá je v okolí hodnotená ako 
pozitívny element. Na Krížnej sa necítia 
bezpečne, problematické sú aj 
zaparkované autá vo viacerých pruhoch 
zasahujúce do vozovky. 

Návštevníci a návštevníčky
Charakter ulice sa mení, a tým aj skladba 
prevádzok a služieb na Krížnej ulici. Krížna 
tak už nie je iba lokálnou štvrťou, ale 
zaujímavé služby na nej lákajú navštevovať 
tento priestor aj ďalších obyvateľov 
mesta. Primárne je to ale stále návšteva 
prevádzok, verejné priestory v okolí majú 
stále viac-menej lokálny charakter. 

Rodičia a deti
Veková štruktúra a životné situácie 
obyvateľov Krížnej sa menia v čase. 
V ostatných rokoch tomuto fenoménu 
dopomohli aj nové obytné priestory 
v okolí, do ktorých sa nasťahovalo 
množstvo mladých rodín s deťmi.  
Narastá tak tlak na vybavenosť pre túto 
skupinu, nemenej dôležité sa ale  
onedlho stanú aj kapacity materských či 
základných škôl. 

Ľudia bez domova
Mestský priestor nie je len pre ľudí 
s dostatočnými príjmami a vyriešenou 
otázkou bývania. Uvedomujeme si, že aj 
v okolí Krížnej sa pohybuje množstvo  
ľudí bez domova, ktorí využívajú verejné 
priestory. Hoci mestská polícia podľa 
svojich tvrdení eviduje záznamy o ich 
pobyte v priestore a ich priestupkoch, 
obyvatelia okolia vo svojich vyjadreniach 
tento fakt nepotvrdzovali. 
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1. Ulica v transformácii

 ● Postupná a prirodzená transformácia skladby obyvateľstva 
je proces paralelne bežiaci s rastúcimi životnými nákladmi 
na území.

 ● Celková skladba prevádzok v aktívnom parteri ešte stále 
prináša pre obyvateľov a obyvateľky dostatočné možnosti 
nákupu a služieb.

 ● Procesy premeny ulice podporujú i postupnú transformáciou 
prevádzok v okolí, vzniká tu viac prevádzok pre vyššie 
príjmové skupiny obyvateľstva.

 ● V susedstve pôsobí viacero občianskych iniciatív a združení, 
ktoré sa venujú komunitnému rozvoju, obnove verejných 
priestranstiev a celkovo zvyšovaniu kvality života. 

 ● Blízkosť k centru a jej dopravný charakter budú naďalej 
formovať tranzitnú funkciu ulice. Živá susedská komunita, 
zlepšenie situácie chodcov a cyklistov či rozvoj verejných 
priestorov a aktívneho parteru budov však môže posilniť 
mestotvorný charakter miesta – Krížna bude živým bulvárom, 
živou mestskou triedou.

Keď sa pozrieme na významný trend obmeny obyvateľov v prospech mladších 
a v Bratislave ekonomicky lepšie zarábajúcich ľudí, je namieste otázka, 
dokedy si ulica i celé územie zachovajú svoj súčasný stav. V okolí vzniklo nie-
koľko nových a rozsiahlejších, prevažne bytových komplexov (Stein, 
Blumentál, atď.), ktoré do územia prilákali nových, majetnejších obyvateľov 
a obyvateľky. Na základe pozorovania situácie v iných mestách predpokla-
dáme, že zvyšujúce sa výdavky na život postihnú nielen majiteľov a nájomní-
kov bytov, ale i prevádzok. 

Už dnes badáme postupnú zmenu skladby prevádzok v prospech ekonomicky 
aktívnejších obchodov a služieb. Hoci sme vo fáze ranej transformácie, 
môžeme predpokladať, že táto bude pokračovať a časom sa ulica stane 
priestorom pre inú skupinu obyvateľstva. Prvým náhľadom na možné zmeny 
bola i pandémia COVID19, kedy na obdobie niekoľkých týždňov museli  
prevádzky zavrieť. V dotazníku, ktorý vyplnila iba tretina prevádzkarov ulice, sa 
viac ako polovica z nich vyslovila, že pandémia ich ovplyvnila negatívne. Hoci 
ide o málo reprezentatívnu vzorku, môžeme usúdiť, že ide o signál, že malé 
prevádzky a obchody nemajú toľko zdrojov, aby vydržali tlak nielen pandémie, 
ale i dlhodobý tlak zvyšujúcich sa cien v Starom Meste.
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Krížna ulica a okolie mení svoj charakter, a my si už teraz musíme klásť otázku, 
pre koho by mala ulica a jej okolie slúžiť v budúcnosti tak, aby zabezpečila 
férový prístup všetkým svojim užívateľom (nielen tým, ktorí si to budú môcť 
dovoliť).

Odporúčania na riešenie 
týchto problémov:
→ Umožniť existenciu zón 

s kvalitnou architektúrou 
a mestským dizajnom, 
tzv. zón bez konzumácie, 
teda miest, na ktorých 
bude môcť človek tráviť 
kvalitný čas i bez potreby 
niečo si kúpiť, 

→ plánovať a revitalizovať 
dostupné komunitné 
priestory pre vyvážený 
spoločenský život 
v susedstve,

→ prehodnotiť využitie 
priestorov, ktoré doteraz 
neslúžili širším skupinám 
obyvateľov (napríklad  
školské dvory) na 
rozšírenie možnosti 
dostupných športových 
aktivít (napr. školský  
dvor na Vazovovej),

→ podporiť možnosti tvorby 
komunitného programu 
v spolupráci s lokálnymi 
občianskymi iniciatívami 
(Blumentálska partia, 
Kmeťovo námestie, divadlo 
Ticho, Zrejme).
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2. Funkčná, ale nehostinná 
mestská trieda

 ● Krížna ulica je z environmentálneho, dopravného aj 
estetického pohľadu vnímaná ako nehostinná a nevľúdna 
trieda. 

 ● Ľudia považujú za najväčšie problémy ulice neregulované 
parkovanie a absenciu zelene a s tým súvisiace ďalšie 
aspekty, akými sú hlučnosť, znečistenie ovzdušia či 
bariérovosť, ktoré výrazne zhoršujú užívateľskú atraktivitu 
a komfort, bezpečnosť či inkluzívnosť priestoru. 

 ● Susediace ulice a zelené verejné priestory sú dôležitou 
súčasťou lokality okolo Krížnej a táto sieť sa, vďaka snahám 
samosprávy či iniciatíve obyvateľov a rôznych združení, 
postupne rozširuje a revitalizuje. 

 ● Pomenovanie problémov a túžba po zmene ulice sú prítomné 
vo všetkých výstupoch z participácie. 

 ● Príjemná a funkčná mestská trieda, ktorou môže Krížna 
v budúcnosti byť, ponúkne atraktívny fyzický priestor pre 
život obyvateľov i návštevníkov lokality.

Výstupy z prieskumov i z diskusií s ľuďmi zapojenými do participácie ukázali, 
že ulica a nadväzujúce verejné priestory sú z rôznych uhlov pohľadu vnímané 
kriticky. Nevľúdnosť a nehostinnosť nie sú spôsobené len izolovanými 
faktormi, ale komplexne celou škálou environmentálnych či dopravných prob-
lémov. Tieto tvrdenia vyplynuli zo všetkých prieskumných metód (z dotazníka, 
rozhovorov, stretnutí i prechádzok) a rezonovali u všetkých respondentiek 
a respondentov.

Nejde len o negatívne fenomény, založené na estetickom vnímaní, ale aj 
o veci, ktoré sa týkajú zdravia ľudí či celkovej kvality života. Komplexnosť 
a kumulatívnosť problémov tak zdanlivo sťažuje možnosť riešenia situácie. 
Stačí sa však pozrieť na to, čo obyvatelia a obyvateľky identifikovali ako  
problémy a zistíme, že riešenie jedného podmieňuje a umožňuje riešenie 
druhého. 

Mnohí ľudia už v súčasnosti realizujú cestu za viacerými cieľmi pešo či na 
bicykli, využívajúc aj silnú podporu verejnej dopravy; viditeľná skupina 

respondentov a respondentiek očakáva a podporuje rozvoj zelených priesto-
rov. V prípade regulácie parkovania a výsadby zelene na ulici môže následne 
dôjsť k zlepšeniu podmienok pre chodcov a cyklistov, k zníženiu hlučnosti 
a prašnosti a k rozvoju aktívnej mobility. 

Strategické fyzické intervencie, ale aj postupné zmeny tak môžu podporiť 
zmenu životného štýlu obyvateľov a pomôcť vyjsť z bludného kruhu neriešenia 
problémov.

Odporúčania na riešenie 
týchto problémov: 
→ Prispieť k bezpečnosti 

pohybu, zníženiu 
hluku a zlepšeniu 
kvality ovzdušia 
zmenou priestorového 
usporiadania a dopravným 
upokojením ulice,

→ sprístupniť ulicu aj viac 
zraniteľným skupinám 
verejnosti (deti, 
ženy, seniori, ľudia so 
špeciálnymi potrebami) 
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uvoľnením chodníkov 
od parkujúcich áut 
a kumulatívnych bariér 

→ podporiť zlepšenie klímy 
i energetickej bilancie 
celej lokality návratom 
zelene do ulice vo  
forme životaschopných 
a dobre udržiavaných 
stromoradí a zelených 
mikropriestorov, ale 
aj regeneráciou okolitých 
zelených plôch a doplnením 
vodozádržných opatrení,

→ Posilniť využitie, 
identitu i bezpečnosť 
priestoru prostredníctvom 
kvalitného dizajnu pre 
všetkých, funkčným 
osvetlením a mobiliárom 
pre užívateľov každého 
veku, zdravotného 
a ekonomického stavu 

→ Odstrániť nelegálne 
reklamné pútače, ktoré 
tvoria vizuálny smog,  
ale aj bariéry. 
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3. Paradox dostupnosti 

 ● Krížna a jej okolie sú dostupné všetkými formami dopravy.
 ● Vyššie uvedené tvrdenie prestáva platiť v momente,  

keď máte ako užívateľ na pohyb mestom špecifické potreby.
 ● Všetky električkové zástavky na Krížnej sú nevyhovujúce 

kvôli absencii nájazdovej rampy či bezbariérových  
úprav. To ovplyvňuje možnosti pohybu ľudí s hendikepom, 
ale napríklad aj ľudí s malými deťmi.

 ● Trend každodenného využívania lokality chodcami 
a cyklistami je možné pozorovať už dnes. 

 ● Priestor celej ulice, vrátane chodníkov je husto obsadený 
parkujúcimi autami. Regulácia parkovania však nie je 
verejnosťou vnímaná negatívne, ale práve naopak, ako 
zmena, ktorá pomôže zlepšiť kvalitu ulice.

 ● Predpokladáme, že v budúcnosti sa bude individuálna 
automobilová doprava v centre mesta viac a viac regulovať, 
respektíve dôjde k jej náhrade inými atraktívnymi formami 
dopravy. Citlivá, inkluzívna revitalizácia Krížnej a okolia  
môže viesť k jej širšiemu využívaniu chodcami a cyklistami.  
Z tohto pohľadu má rekonštrukcia Krížnej ulice do 
budúcnosti potenciál ešte ambicióznejšej regenerácie. 

Krížna ulica a jej okolie sú miestom, kde dochádza k prirodzenému mixovaniu 
všetkých druhov dopravy a vyznačuje sa pomerne vysokou mierou dostup-
nosti. Ako ale ukázali zhromaždené dáta, z hľadiska mobility je tu niekoľko 
problémov, ktoré sa týkajú všetkých druhov mobility. 

Pre nezanedbateľnú skupinu chodcov a chodkýň je problémom bariérovosť 
priestoru, spôsobená úzkymi chodníkmi s bariérami (napr. stĺpy, ktorým sa 
treba vyhýbať), nekvalitné materiály a celkovo nehostinné prostredie, vyplýva-
júce napríklad aj z absencie zelene v priestore. 

Pri verejnej doprave si verejnosť pochvaľuje jej dostupnosť, čomu zásadne 
dopomáha aj električková trať ako zásadný dopravný element. Problémom je, 
že aktuálna situácia na Krížnej a v okolí nie je vyhovujúca pre ľudí so špecific-
kými potrebami. Napríklad pre ľudí na invalidnom vozíku sú zastávky na Krížnej 
ulici úplne nedostupné, ďalšie skupiny (starší ľudia s pomôckami na chodenie, 
deti, rodičia s deťmi) sú pri prechode k električkovým zastávkam vystavované 
nebezpečenstvu. 

Aj z hľadiska automobilovej dopravy môžeme v priestore sledovať problémy. 
Obyvatelia a obyvateľky nie sú spokojní s hustotou automobilovej dopravy, 
predovšetkým ale v omnoho väčšej miere so situáciou v parkovaní. Množstvo 
obyvateľov a obyvateliek sa sťažuje na neregulované, divoké parkovanie na 
Krížnej ulici, ktoré zásadne znižuje nielen vizuálny zážitok z nej, ale aj jej 
funkčné využitie. Sťažujú sa predovšetkým na neregulované parkovanie na 
chodníkoch či v dvojradoch pri oficiálnych parkovacích miestach. Aj napriek 
potrebe parkovať v blízkosti svojich domovov alebo práce sa väčšina ľudí 
vyjadruje v prospech regulácie parkovania a vytvorenia poriadku v parkovacích 
pravidlách. 

Odporúčané riešenia týchto 
problémov:

→ Upokojiť dopravy na 
ulici, tak, aby sa znížila 
hlučnosť a množstvo emisií 
v ovzduší,

→ vytváranie zón 
bezpečného, plynulého 
kumulovaného pešieho 
pohybu a státia (špeciálne 
prepojenie chodníkov 
a zastávok MHD (električka, 
autobus, trolejbus), 
ako dostatočne široké, 
bezbariérové a viditeľné 
miesta),
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→ zregulovanie nelegálneho 
a bezplatného parkovania 
na obytných chodníkoch 
a v priľahlých zónach,

→ debarierizácia chodníkov, 
zastávok MHD a nástupov 
na ne,

→ zredukovanie 
nadbytočných stĺpov, 
značiek a zábradlí,

→ použitie kvalitných 
materiálov na chodníky pre 
chodcov,

→ priestorové usmernenie 
nových terás, tak,  

aby neblokovali pohyb 
chodcov a chodkýň 
v novom profile chodníka,

→ dizajn kvalitnej cyklotrasy 
a osadenie doplnkových 
elementov (stojany na 
bicykle, signalizácia, 
prípadne iné…),

→ impulz, ako využiť pomerne 
nevyužívanú a kapacitne 
významnú súkromnú garáž 
na námestí Martina Benku,

→ impulz na zlepšenie 
mobility v blízkych 
uliciach.
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4. Menej zrejmé aspekty 
bezpečnosti

 ● Policajné štatistiky hovoria o Krížnej ako o bezpečnej ulici 
bez väčších problémov. Ulica sa zbavila historického nánosu 
spojeného s drogami a sexbiznisom.

 ● Znížený pocit bezpečia na ulici a v okolí popisovali hlavne 
ženy ako výsledok nízkej kvality riešenia verejného priestoru 
a nežiaduceho sociálneho správania.

 ● Pocit bezpečia v tomto prípade ovplyvňuje napr. nejasná 
orientácia v priestore, zlá kvalita osvetlenia, zúžený 
a ohraničený priestor zastávok MHD či neprehľadné kríky. 
Všetky zhoršujú prehľad a orientáciu v priestore a znižujú 
možnosť vyhnúť sa potenciálne konfliktnej situácii.

 ● Problematickým aspektom sú aj autá nahusto zaparkované 
na chodníku, ktoré znižujú subjektívny pocit bezpečia (najmä) 
chodkýň na nočnej ulici.

 ● Nový prístup k plánovaniu verejného priestoru najmä 
z pohľadu zraniteľných skupín pomôže k celkovému 
zlepšeniu užívania ulice aj pre všetky ostatné cieľové 
skupiny.

Pri tejto téme sme sa presvedčili o tom, že vnímanie pojmu bezpečnosť je kom-
plexná záležitosť. Nejde totiž len o urbánnu bezpečnosť, definovanú priesto-
rom najmä z dopravného aspektu, ale i tú, ktorá je pociťovaná subjektívne 
najmä počas noci. Pilotná prechádzka nočnou ulicou a jej okolím odhalila 
viacero kvalitatívnych nuáns. Táto prechádzka bola zameraná hlavne na ženy, 
ktoré sa vo všeobecnosti menej zapájajú do participatívnych aktivít, a taktiež 
sa menej vyjadrujú k téme bezpečnosti. V slovenskom kontexte si to vysvetľu-
jeme aj tým, že téma sexuálnej výchovy, rodovej rovnosti a ešte menej hľadania 
ich dôsledkov v technických disciplínach nie je v spoločenskej debate prí-
tomná. Preto množstvo respondentiek najskôr nevedelo popísať problémy 
s ulicou. Keď sme im vysvetlili fenomén a potvrdili, že aj ich pocity a skúsenosti 
majú význam pre redizajn ulice i prípadných sociálnych služieb, podnety začali 
prichádzať vo veľkom množstve.

Pocity zníženého bezpečia, ktoré tvoria tzv. situácie/miesta úzkosti, vyplývajú 
jednak z dizajnu priestoru, ale hlavne zo spoločenských noriem, ktoré znižujú 
vnímanie nebezpečia zo strany žien. 

Podnety z prechádzky sme zapísali do podrobnej problémovej mapy. Vo vše-
obecnosti môžeme povedať, že pocity bezpečia ovplyvňujú v tomto prípade 
napr. nejasná orientácia v priestore, zlá kvalita osvetlenia, zúžený a ohraničený 
priestor zastávok MHD či iných kontaktných zón, alebo prerastené kroviny 
najmä vo vnútroblokoch a na námestiach. Všetky zhoršujú prehľad a orientáciu 
v priestore a znižujú možnosť vyhnúť sa potenciálne konfliktnej situácii. Tá 
na ulici môže vzniknúť i stretmi osamotených žien so skupinkami mužov, ktorí 
sedia na vonkajších terasách úzkeho chodníka. Mnohé ženy popisovali interak-
cie ako nepríjemné – od tzv. male gaze (mužský pohľad) či sledovania 
prechádzajúcej ženy mužmi vo verejnom priestore, až po slovnú alebo fyzickú 
interakciu. Zaznamenali sme tiež istú ambivalentnosť rôznych pohľadov, 
pretože rezidentky, ktoré na ulici bývali dlho, tieto situácie vnímali ako 
bezkolízne. 

Tieto situácie dokazujú, že pocit bezpečia je výsledkom kombinácie dizajnu, 
spoločenského správania a individuálnych skúseností. Práve preto je potrebné 
sa tejto téme venovať interdisciplinárne a hľadať riešenia aj v iných mestách, 
kde sa podarilo integrovať sociálne služby, osvetové kampane a dizajn verej-
ných priestorov do jedného celku. Pre nás sú takýmito príkladmi mestá Viedeň 
či Barcelona.
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Ako dopomôcť k riešeniu 
týchto problémov:

→ Vykonať elementárne 
zásahy do kvality verejného 
priestoru, ktoré vyplývajú 
primárne z ostatných 
tém uvedených v záveroch:  
Ide napríklad o úpravu 
zelene, zlepšenie 
osvetlenia, ale napríklad 
aj o dostatočnú šírku 
chodníka,

→ pri riešení témy 
bezpečnosti o nej hovoriť 
nielen z technického 
hľadiska, ale hlavne z toho 
spoločenského,

→ je potrebné zamerať sa 
na potreby a riešenia 
užívateľov a užívateliek, 
ktorých hlasy v tejto debate 
počuť málo,
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→ poskytnúť priestor 
odborníkom a odborníčkam 
na oblasť rodovej rovnosti, 
sexuálneho násilia, 
bezpečnosti ako takej, aby 
mali možnosť v debate 
o zmene dizajnu verejného 
priestoru sformulovať 
a navrhnúť úspešné 
opatrenia a politiky 
sociálneho charakteru.

5. Súťaž o priestor

 ● Revitalizácia Krížnej ulice by nutne nemala znamenať 
dramatickú premenu susedstva a zmenu v sieti prevádzok 
a služieb tak, aby sa služby nezameriavali len na majetnejšiu 
klientelu.

 ● Vzhľadom na to, že k podobnej premene dochádza v rámci 
rozvoja miest pomerne bežne, samospráva by pri plánovaní 
verejných priestorov mala myslieť aj na zveľaďovanie  
zón bez nutnosti konzumácie (tzv. nonconsumption zones), 
ktorých cieľom je vytvoriť príjemný, kvalitný verejný priestor, 
ktorý nie je nutne spojený s konzumáciou v priľahlých 
prevádzkach.

 ● Ponuka kvalitného verejného priestoru s podporou 
komunitných iniciatív, dostupných služieb a zabezpečením 
férového prístupu pre všetkých pomôže vyvážiť možné 
sociálne zmeny.

Transformáciou zóny i ulice vzniká súťaž o priestor, v ktorej sa prirodzene 
stávajú porazenými práve ľudia s menšími prostriedkami a zhoršeným 
zdravím. Tým by sme preto mali vytvárať vhodné podmienky na to, aby sa 
mohli ulicou voľne pohybovať a využívať ju aj napriek svojmu veku, záťaži  
či hendikepu. Nový dizajn ulice by mal reflektovať tento boj o ulicu. Novore-
konštruovaná ulica musí spĺňať požiadavky dostupnosti a funkčnosti pre 
všetky skupiny ľudí (napríklad vyvážiť proporcie terás, chodcov, cyklistov, 
zelene, slepeckých pásov…).

Napätie medzi starými a novými obyvateľmi môžeme fyzicky vnímať v stave 
starej a novej výstavby a vnútroblokov. Zatiaľ čo nové developmenty dispo-
nujú moderne a krásne upravenými poloverejnými a súkromnými priestormi, 
staré vnútrobloky (najmä ten prechodný medzi Záhradníckou a Krížnou) 
sú poväčšine zanedbané a ich priestor slúži na parkovanie s minimálnou uží-
vateľskou potrebou. 

Druhým vnímaným aspektom je rozdielnosť parterov Krížnej ulice a nových 
developmentov. Kým na Krížnej ulici je každá prevádzka obsadená, v nových 
developmentoch nie je i po viac než roku po dokončení stavby obsadená 
značná časť parterov. Nedá sa prehliadnuť i fakt, že z hľadiska nájmu ide 
o pomerne drahé prevádzky. Zachovanie živého a aktívneho parteru je dôležité 

A
ko

 ď
al

ej
 –

 z
hr

nu
ti

e 
a 

od
po

rú
ča

ni
a

A
ko

 ď
al

ej
 –

 z
hr

nu
ti

e 
a 

od
po

rú
ča

ni
a



Aká je a bude 
Krížna ulica a jej 
okolie? 118 - 119

pre kvalitu každodenného života a susedský charakter zóny. Túto kvalitu si 
pochvaľovalo množstvo ľudí. Gentrifikácia zóny však ohrozuje jeho diverzitu.

Môžeme predpokladať, že rekonštrukcia ulice od fasády k fasáde bude stimu-
lovať tlak na revitalizáciu ďalších priestorov a medzipriestorov v blízkosti ulice, 
ktoré by mohli mať viac pobytový charakter i celkovo lepšiu kvalitu. Avšak nie 
každý priestor musí byť zrevitalizovaný najmodernejšie a najdrahšie . 

Skúsenosti z iných miest preukázali, že v oblastiach, ktoré sú v gentrifikačnej 
transformácii, teda oblasti, kde je ešte stále veľký počet starších a iných níz-
kopríjmových obyvateľov, je lepšie priestor príliš nemodernizovať v zmysle 
skrášľovania (tzv. beautification). Modernizácia a zmena susedského, komunit-
nejšieho charakteru má tendenciu lákať solventnejších obyvateľov a podporo-
vať nárast cien nehnuteľností. Paradoxom je, že regenerácia, ktorá je 
striedmejšia a orientovaná na potreby komunity, sa ukazuje ako dobré opatre-
nie proti príliš rýchlej gentrifikačnej zmene. 

Revitalizácia triedy by mala priniesť rozvojový impulz aj pre vznik zón bez kon-
zumácie (non consumption zones) a malých zelených verejných priestorov, 
ktoré nie sú závislé na konzumácii v gastroprevádzkach. Dizajn priestoru by ich 
nemal ešte viac gentrifikovať. Príkladom takejto premeny môže byť i zriadenie 
vnútroblokových susedských komunitných záhrad.

Riešenie týchto problémov 
možno zabezpečiť:

→ Sledovaním indikátorov 
vitality zóny (napr. 
dáta o obyvateľstve, 
príjmoch, cenách realít 
a socio-priestorovými 
mapovaniami zóny),

→ podporou prevádzok 
komunitného a občianskeho 
charakteru v priestoroch 
parteru ulice či v okolí, 
ktoré vlastní samospráva, 
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→ regeneráciou ďalších 
verejných priestorov, ktoré 
by cielili na špecifické 
potreby cieľových 
skupín (vyčleniť priestor 
a prispôsobiť jeho dizajn 
napríklad pre teenagerov, 
mladé dievčatá či 
seniorov),

→ nebudovaním výhradne 
krásnych verejných 
priestorov, nemeniť 
komunitný charakter 
susedstva,

→ skúmaním možnosti 
tvorby vnútroblokových 
komunitných priestorov 
či susedských záhrad 
na vyváženie komerčných 
služieb,

→ evaluáciou kvality 
rekonštrukcie 
interdisciplinárnymi 
expertmi z pohľadu 
dostupnosti, kvality, 
bezpečnosti a férovosti, 
prípadne zmeny  
v dizajne a v mestských 
politikách.
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O kancelárii parti cipatívneho plánovania

Kancelária participatívneho plánovania Metropolitného inštitútu Bratislavy 
aktívne zapája obyvateľov a relevantných aktérov do zámerov a projektov 
mesta, či už ide o úpravu verejného priestoru, investičné projekty mesta alebo 
tvorbu stratégií, koncepcií a politík. 

Hlavným princípom fungovania participatívneho procesu je otvorenosť 
a pozitívny prístup k zapájaniu ľudí a organizácií do tvorby mesta. Kancelária 
pracuje interdisciplinárne, teda so zapojením čo najrôznorodejšieho 
a zároveň relevantného množstva vedomostí a pohľadov na riešenie komplex-
ných otázok mesta. 

Cieľom participatívneho procesu je zisťovanie potrieb, zvýšenie kvality prijí-
maných zámerov, ale tiež posilnenie vzťahu verejnosti k mestu a k jeho
 konkrétnym priestorom. Kancelária participatívneho plánovania sa usiluje 
o zapojenie širokého spektra ľudí, aj skupín, ktoré pri bežnom plánovaní 
nepočuť, hlavne žien, detí, starších ľudí, ľudí so špecifickými potrebami, 
cudzincov a ďalších. Participatívne plánovanie je prierezová disciplína, 
v ktorej silne rezonujú súčasné megatrendy, ako sú napríklad klimatická 
zmena a sociálne nerovnosti. 

Kancelária tiež systematizuje vedomosti o participatívnom plánovaní a o jeho 
zavádzaní do plánovacej praxe. 

🌐 https://mib.sk/
organizacna-
struktura/participacia-
a-komunikacia/

O
 n

ás

O
 n

ás



126 - 127

Aká je a bude 
Krížna ulica a jej 
okolie?

Manifest verejných priestorov 

Rozvoj verejných priestorov stavia mesto Bratislava na viacerých pilieroch 
– na dialógu s verejnosťou, na odbornosti a na strategickom smerovaní 
v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja. Koncepčným dokumentom, ktorý 
ponúka jasné rámce smerovania v tejto oblasti je Manifest verejných priesto-
rov. Jeho dôležitým zámerom je pomenovať základné hodnotové východiská 
pri tvorbe príjemných, atraktívnych, zelených a férovo riešených verejných 
priestorov, ktoré slúžia všetkým obyvateľom mesta. Pri príprave i realizácii 
participatívneho procesu sme vychádzali práve z obsahového a hodnotového 
rámca, ktorý tento dokument nastavil.

Manifest hovorí, že Bratislava by mala byť vnímaná a rozvíjaná ako mesto pre 
peších, zelené a starostlivé mesto, ale aj atraktívne a čisté mesto.

Mesto pre peších vychádza z predpokladu, že základnou podmienkou 
rozvoja verejných priestorov je zmena hierarchie užívateľov v prospech tých 
najzraniteľnejších. 
 
Východiská mesta:
Súčasná paradigma plánovania stavia do popredia automobilovú dopravu, čo 
negatívne ovplyvňuje ostatné druhy pohybu. Najsilnejší článok dopravy 
dostáva v súčasnosti najviac priestoru, najslabší najmenej. Vplyvom dynamic-
kej a statickej automobilovej dopravy sa obmedzujú veľké plochy verejných 
priestorov a tak sa ocitáme v začarovanom kruhu – čím viac priestoru ponú-
kame autám, tým menej je ich pre chodcov a cyklistov či cyklistky. Čím menej 
je priestoru pre peších, tým viac ľudí sadá do auta, lebo sa na ulici necítia 
bezpečne…

Na čo sme sa v procese zamerali:
Sledovali sme Krížnu ulicu ako lokalitu, ktorá by mala ponúknuť férový podiel 
priestoru a bezbariérový pohyb aj pre najslabších účastníkov a účastníčky 
mobility. Skúmali sme, ako verejnosť vníma a využíva sieť nadväzujúcich verej-
ných priestorov, ako sa prepravuje rôznymi dopravnými prostriedkami a ako 
hodnotí pešiu a cyklistickú infraštruktúru. Aby sme získali komplexný obraz, 
pozreli sme sa aj na to, aké sú nároky na parkovanie (nielen obyvateľov a náv-
števníkov, ale aj prevádzok z Krížnej) a aká je vyťaženosť a dostupnosť verejnej 
dopravy.
 

Ktoré inovácie participatívneho plánovania 
v Bratislave sme priniesli?

Podnety od ľudí sme kombinovali s výskumom
Problémom participácie je, že nikdy nebudeme mať reprezentatívnu vzorku 
verejnosti. Aj pri prístupe, keď vedome hľadáme špecifické užívateľské 
skupiny, sa nedá spoľahnúť len na tvrdenia verejnosti či zainteresovaných 
aktérov. Preto, aby sme mohli zodpovedne vyhlásiť, že je potrebné vykonať 
nejaké opatrenia, musíme si overiť, aká je realita. Tak sme napríklad v prípade 
regulácie parkovania (čo je vždy nepopulárny krok) zrealizovali mapovanie 
ŠPZ parkujúcich áut. Na základe dát sme prišli k záveru, že značná časť 
parkovania je nadbytočná a nelegálna. Keď potom verejnosť počas participa
tívnych aktivít spomínala neregulované parkovanie ako problém, mohli sme 
zodpovedne prehlásiť, že je to skutočne tak.

Dátovo orientovaný prístup
Pracovali sme s veľkým množstvom dát a poznatkov. Kombinácia kvantitatív
nych veľkých dát s kvalitatívnymi zisteniami pomocou sociologických metód 
nám dovolila vykresliť pomerne presnú situáciu územia, jeho sociálne, eko
nomické a environmentálne výzvy a budúce trendy. Do územia sme vstupovali 
s „otvorenou mysľou“ a závery sme hľadali až po zozbieraní všetkých vstupov. 
I týmto výskumným prístupom môžeme správne interpretovať nielen to, čo sa 
v území deje, ale aj to, čo spôsobí regenerácia ulice. Hrubé dáta sme zverejnili 
na Open data portáli Bratislavy, tak, aby mohli byť k dispozícii pre budúce 
projekty alebo výskumy.

Išli sme nad rámec „širšej verejnosti“
Prehľadnú tabuľku s jednotlivými metódami nájdete na strane č. 8. V tejto 
tabuľke nájdete podrobný popis metód, účel a cieľovú skupinu, pre ktorú je 
predmetná metóda určená.

Spolupracovali sme s lokálnymi partnermi 
Na dosiahnutie maximálneho informačného pokrytia obyvateľov a obyvate
liek zóny sme spolupracovali s miestnym združením Blumentálska partia, 
ktorého cieľom je zvyšovať kvalitu života v zóne Blumentál. V spolupráci 
s nimi sa nám podarilo dosiahnuť nielen väčšiu legitimitu u obyvateľov a náv
števníkov susedstva, ale dosiahnuť i príjemnejšiu atmosféru na susedských 
stretnutiach, keďže sme ako mestská inštitúcia spolupracovali s miestnymi, 
ktorí v komunite požívali dôveru.
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Zelené mesto prepája urbanizované prostredie s prírodným. Je genetickou 
stopou okolitej krajiny, jej prírodných daností a hodnôt, od environmentál
nych až po estetické. 

Východiská mesta:
Zeleň je dôležitá a neoddeliteľná súčasť mesta. Mestskú krajinu so zeleňou 
dnes vnímame ako súbor zastavaných a nezastavaných území, ktoré spája 
environmentálna udržateľnosť, znižovanie uhlíkovej stopy a adaptácia na 
klimatickú zmenu. Posilňovanie mestotvornosti, prepojenie zelene na okolitú 
krajinu, podpora biodiverzity a ochrana prírodnej krajiny v meste sú úlohami 
rozvoja miest v 21. storočí. Preto nepovažujeme za dôležitú len kvantitu, ale aj 
komplexnosť a vzájomnú súčinnosť zelených priestorov.

Na čo sme sa v procese zamerali:
Skúmali sme, ktoré priestory verejnosť využíva a ako vníma prítomnosť 
či neprítomnosť zelene. Pozreli sme sa aj na to, ako ľudia hodnotia súvisiace 
environmentálne aspekty (hlučnosť, zatienenie ulice, znečistenie ovzdušia, 
iné). Problémové miesta a lokality, viažuce sa k zeleni i k environmentálnym 
a dopravným aspektom, sme skúmali cez online dotazník, aj v priamej interak-
cii s verejnosťou. 

Starostlivé mesto ponúka vitálne mestské prostredie; kladie dôraz na socia
lizáciu, spoločenské aktivity a na mestský dizajn v ľudskej mierke. 
 
Východiská mesta:
Kvalita verejných priestorov môže celkovo ovplyvniť zdravie a životy ľudí – 
každý rok ich zomrie na cestách na celom svete viac ako 1,2 milióna. Aj hluk 
a znečistenie ovzdušia majú dopady na zdravie ľudí. Podobne dôležitými  
faktormi pri tvorbe bezpečného prostredia sú aj prehľadnosť priestoru a jeho 
osvetlenie, ktoré u ľudí ovplyvňujú vnímanie bezpečnosti a ich využívanie 
verejných priestorov. 

Vitálne mestské prostredie umožňuje zdravý pohyb v exteriéri, socializáciu 
a spoločenské aktivity. Možnosti interakcie medzi ľuďmi potláčajú pocit 
samoty a posilňujú sociálnu kontrolu. 

Mnohým negatívnym javom je možné predchádzať systémovým riešením ulíc. 
Na mikroúrovni vnímame ako dôležitý mestský dizajn v ľudskej mierke 
a tvorbu verejného mobiliáru, na makroúrovni je to zase vytváranie a prepája-
nie siete rôznorodých verejných priestorov, od zelených verejných priestorov 
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Čisté mesto je mestom, kde starostlivosť o verejné priestory nadväzuje na ich 
tvorbu či revitalizáciu.
 
Východiská mesta:
Vytvorenie kvalitného verejného priestoru je základným predpokladom jeho 
úspešnosti – nastavenú kvalitu je však nutné zachovať aj v priebehu nasledu-
júcich rokov, pretože starostlivosť o verejné priestory ovplyvňuje ich funkč-
nosť. Vzhľadom na rozmanitosť prvkov sa musí pozornosť venovať rozličným 
témam – zeleni, mobiliáru, technickej infraštruktúre, povrchom či odpadom. 
Priestor by mal svojím dizajnom údržbu primárne zjednodušovať 
a minimalizovať. 

Na čo sme sa v procese zamerali:
Prostredníctvom online nástrojov, ale aj priamej komunikácie na stretnutiach 
a prechádzkach sme spolu s občanmi a občiankami mapovali konkrétne  
problémy verejného priestoru. Mnohé podnety (z oblasti dopravy, zelene 
a verejných priestorov) sa týkali aj údržby a celkovej starostlivosti o priestor.

cez kompletne riešené ulice až po ihriská a športoviská pre rôzne skupiny 
obyvateľov a obyvateliek. 

Na čo sme sa v procese zamerali:
Zisťovali sme, kam ľudia chodievajú a ktoré priestory im umožňujú interakciu 
a spoločné trávenie voľného času. Podnety, týkajúce sa rozvoja zdravia, 
vitality a posilnenia bezpečnosti pri užívaní verejných priestorov, sme skúmali 
prostredníctvom dotazníka i na osobných a susedských stretnutiach či na 
tematických vychádzkach. 

Diskusie priamo na miestach, ktoré sme skúmali, sa stali významným zdrojom 
detailných informácií o užívateľskom správaní a prežívaní ľudí (vo vzťahu 
k verejným priestorom). Všetky skúmané témy (dopravnú bezpečnosť, klima-
tický komfort, bezpečný verejný priestor s vhodným dizajnom a reguláciou 
svetelných zdrojov) sme skúmali a posudzovali v spoločnom kontexte. 

Atraktívne mesto dokáže vyvolávať pozitívny vzťah ľudí k miestu, tento vzťah 
je sprevádzaný trvalou dôverou. 
 
Východiská mesta:
Atraktívne mesto je miestom zážitku a pestrosti. Kvalitný verejný priestor sa 
stáva obývačkou, ihriskom, relaxačným kútom, koncertnou sálou a miestom 
spoločenského života. Ovplyvňuje charakter štvrte a prispieva k socioekono-
mickej stabilite. Podmienkou takéhoto vzťahu je silná identita (genius loci) 
mesta vo všetkých mierkach, autentickosť lokálnych prejavov a hodnotná 
architektúra. Mesto by si malo svoju historickú, prírodnú i kultúrnu identitu 
chrániť, aby sa s ním mohli ľudia identifikovať a byť naň hrdí. Prirodzenou 
súčasťou verejného priestoru je aj umenie. Súčasťou identity sú aj prvky verej-
ného priestoru – mobiliár, dlažba a drobná architektúra, ktoré spoločne tvoria 
vizuálny a emocionálny zážitok. Typy mobiliáru a povrchov pomáhajú priestory 
zjednocovať, členiť a podporovať ich prirodzené kvality. 

Na čo sme sa v procese zamerali:
V rozhovoroch so seniormi a seniorkami sme skúmali, ako ľudia vnímajú cha-
rakter ulice a čo pre nich symbolizuje jej identitu. V dotazníku sme zisťovali, 
ako posudzujú verejné priestory nielen prostredníctvom environmentálnych 
kvalít, ale aj vnímaním atraktivity či rušivých vizuálnych podnetov (vizuálny 
smog). Súčasťou stretnutí a prechádzok bolo skúmanie histórie a diverzity 
priestorov, prítomnosti umenia v lokalite, otázky uplatnenia ľudskej mierky či 
prehľadnej orientácie v priestore. 
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