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Projekt revitalizácie Vrančovičovej ulice vzniká v rámci programu 
Metropolitného inštútu Bratislavy - Živé miesta, ktorý je zameraný na obnovu 
verejných priestorov. Ambíciou tohto programu je postupne premieňať dôle-
žité, no v súčasnosti zanedbané verejné priestory na príjemné a funkčné 
miesta, ktoré prispejú k vyššej kvalite života v Bratislave. 

Vrančovičova ulica bola historicky jadrom Lamača, hlavnou ulicou, okolo 
ktorej sa obec postupne rozrastala. Sústreďoval sa tu spoločenský, nábo-
ženský aj kultúrny život obce. Po tom ako sa Lamač stal v polovici 20. storo-
čia súčasťou Bratislavy a následne s rastom a výstavbou sídliska, význam 
Vrančovičovej ulice postupne klesal. Centrum obce aj verejného života sa pre-
sunulo na Malokarpatské námestie, okolo ktorého sa v nových stavbách 
sústredili tiež obchody a služby. Hoci Vrančovičova postupne stratila 
viaceré svoje funkcie a využitia, stále je dôležitým verejným priestorom, 
ktorý prepája viaceré body záujmu a dominanty Lamača.

Dnešný stav Vrančovičovej ulice nezodpovedá významu danej lokality. 
Poškodené a nevzhľadné betónové panely prekrývajúce potok (Fotografia 01), 
zanedbaná zeleň, okolie pamätníkov a problémy súvisiace s riešením dopravy 
si žiadajú pozornosť. Preto Metropolitný inštitút Bratislavy pripravil projekt, 
ktorý by mal riešiť tento dôležitý verejný priestor v celej dĺžke a v celom profile 
a priniesť komplexné riešenie ulice od fasády k fasáde (Obr. 1). 

Neopomenuteľnou súčasťou prípravy kvalitného zadania pre revitalizáciu je 
dôkladné oboznámenie sa s územím, pochopenie súvislostí a fungovania ulice 
a to aj z pohľadu miestnych obyvateľov a obyvateliek. Preto sme pripravili a 
realizovali komplexný proces zapojenia verejnosti, ktorého cieľom bolo 
zozbierať čo najviac názorov a podnetov, vytvoriť priestor pre diskusiu a for-
mulovať silnú spoločnú víziu pre budúcnosť ulice. Vrančovičova ulica v cen-
trálnej časti Lamača, s bohatou históriou a živými susedskými komunitami, 
má potenciál pre posilnenie lokálnej identity či hodnôt aj oživenie Lamača. 
Výstupy z participatívneho procesu predstavíme v tejto záverečnej správe.

Obr. 01 Riešené územie

Fotografie 01 Betónové 
panely prekrývajúce potok 
na Vrančovičovej ulici
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V dotazníkovom prieskume až 93 % respondentov a respondentiek uviedlo, že 
býva v Lamači (59 %) alebo priamo na Vrančovičovej ulici (34 %). 68.5 % res-
pondentov/tiek uviedlo, že žije v lokalite viac ako 11 rokov alebo celý svoj život 
(Obr. 3) a 83.9% uviedlo, že sa na ulici pohybujú každý deň alebo viackrát do 
týždňa. Aj do ďalších aktivít - susedské stretnutie, komentovaná vychádzka, 
individuálne rozhovory – sa zapojili predovšetkým obyvatelia ulice a okolia. 
Možno tak povedať, že respondenti/tky boli s lokalitou veľmi dobre obozná-
mení a poznali jej každodenné fungovanie.
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Participatívny proces, ktorý sme v projekte revitalizácie Vrančovičovej ulice 
realizovali od júna do septembra 2021, sledoval viacero cieľov. 

Zámerom bolo:
 → informovať zainteresovaných aktérov aj širokú verejnosť

          o projekte revitalizácie, 
 → získať dôležité vstupy od širšej aj odbornej verejnosti pre 

projekt revitalizácie lokality, 
 → vytvoriť priestor pre širšiu i odbornú verejnosť pri 

formovaní zadania, najmä vzhľadom na dôležitosť lokality 
          a citlivosť navrhovaných zmien,  

 → definovať silnú víziu pre Vrančovičovu ulicu.

V rámci procesu sme zrealizovali viaceré aktivity. Proces bol nastavený tak, 
aby jednotlivé metódy pomohli zmapovať, podrobne sa oboznámiť s lokalitou 
a zapojiť čo najširšie spektrum miestnych obyvateľov a iných zainteresova-
ných aktérov. Spolu sa do aktivít zapojilo a odovzdalo svoj podnet približne 
290 ľudí, z ktorých drvivú väčšinu tvorili obyvateľky a obyvatelia Lamača a 
Vrančovičovej ulice (Obr. 2). 

Obr.  02 Zastúpenie 
miestnych obyvateľov v 
dotazníkovom prieskume 
Zdroj dát: Dotazníkový 
prieskum, Poznámka: 
Otázka s možnosťou výberu 
viacerých odpovedí

Obr. 03 Ako dlho žijú 
respondenti a 
respondentky v danej 
lokalite? Zdroj dát: 
Dotazníkový prieskum

93 %
respondentov a respondentiek 
dotazníkového prieskumu býva 

priamo na Vrančovičovej ulici (34 %)
alebo v 

mestskej časti Lamač (59 %).

68,5 %
respondentov a respondentiek 

uviedlo, že žije v lokalite 
viac ako 11 rokov 

alebo celý svoj život.
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Socio-priestorové mapovanie
Ako prvý krok sme uskutočnili socio-priestorové mapovanie územia, aby sme 
sa s ním zoznámili a pochopili základné fungovanie. 

Analýzy, ktoré sme vyhotovili zahŕňali: 
 → analýzu dopravnej infraštruktúry (MHD, chodníky, parkovacie 

plochy, cyklochodníky) a bariér,
 → analýzu prevádzok,
 → analýzu osvetlenia.

Mapovanie v teréne sme robili v jeden pracovný deň a v jeden víkendový deň - 
nedeľu, v štyroch časoch počas dňa, a na troch stanovištiach (v dolnej časti, v 
strede a v hornej časti Vrančovičovej ulice). 

Pozorovania ukázali, že územie sa dá vzhľadom na atmosféru a fungovanie roz-
deliť na tri časti (Obr. 4). Dolná časť pri Hodonínskej je najrušnejšia vzhľadom 
na autobusové zastávky a cestu. V strednej časti ovplyvňuje fungovanie ulice 
križovatka s Borinskou a kostol, čo znamená väčší pohyb ľudí a vozidiel. Horná 
časť je najpokojnejšia čo sa týka pohybu ľudí, no výrazným prvkom je obra-
tisko autobusov. 

Stretnutie odborníkov a zainteresovaných aktérov
Pred otvorením participácie širokej verejnosti bolo prvým krokom stretnutie 
a vzájomná diskusia odborníkov na dopravu, architektúru a urbanizmus a 
zástupcov mestskej časti - starostu, vedúcich pracovníkov a poslancov. 
Cieľom bolo potvrdiť rozsah zadania a jeho realizovateľnosť, prediskutovať 
limity a pomenovať očakávania od projektu.

Susedské stretnutie
Verejným stretnutím sme odštartovali proces zapojenia širokej verejnosti a 
zahájili zber podnetov a dát. Na stretnutí, ktoré sa konalo vo farskej záhrade 
na Vrančovičovej ulici, bol predstavený zámer revitalizácie, možnosti a 
limity projektu a proces zapojenia verejnosti. V diskusii sme sa zamerali na 
pomenovanie problémov ulice a definovanie priorít revitalizácie.
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Fotografia 02 Susedské 
stretnutie vo farskej 
záhrade

Fotografia 03 Zber 
podnetov na mape v rámci 
susedského stretnutia

Obr.  04 Schéma troch 
hlavných častí územia

cca 50
účastníkov

73
zaznamena-

ných 

podnetov 

Autobusová
zastávka

Kostol 
sv. Margity

Obratisko 
autobusov

VrančovičovaVrančovičova
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Mapa podnetov
Mapa podnetov bola aktivita, ktorú sme začali realizovať počas susedského 
stretnutia a pokračovali sme v nej počas Malých hodov, ktoré boli skvelou prí-
ležitosťou osloviť široké spektrum miestnych obyvateľov. Využili sme veľkofor-
mátovú mapu ulice, do ktorej ľudia značili pozitívne a negatívne vnímané 
aspekty ulice, a mohli vložiť aj podnet týkajúci sa želaných zmien.

Dotazníkový prieskum
V júli 2021 sme realizovali dotazníkový prieskum. Otázky boli zamerané na vní-
manie súčasného stavu ako aj na víziu do budúcnosti. Zároveň sme zbierali 
dáta o pohybe po ulici, súčasných využitiach ulice a demografii. Dotazník 
mohli ľudia vyplniť online alebo v tlačenej podobe. Tlačenú verziu sme distri-
buovali počas susedského stretnutia, na Malých hodoch a do poštových 
schránok obyvateľov a obyvateliek na Vrančovičovej ulici. 

Zber podnetov na Rozálskych hodoch
Obyvatelia Lamača sa mohli s projektom oboznámiť a odovzdať svoj podnet 
pre revitalizáciu Vrančovičovej aj počas Rozálskych hodov. V infostánku mohli 
slovne aj za pomoci inšpiračných obrázkov vyjadriť svoje želanie pre ulicu a 
prispieť k formulovaniu spoločnej vízie pre budúcu podobu predmetného 
verejného priestoru.

Komentovaná vychádzka
Komentovaná vychádzka - História a budúcnosť Vrančovičovej ulice mala za 
cieľ oboznámiť účastníkov a účastníčky s históriou, dominantami, viditeľnými 
aj menej viditeľnými zaujímavosťami ulice. Počas prechádzky prebiehala s 
účastníkmi diskusia, ako premostiť minulosť a budúcnosť ulice, ako zviditeľniť 
jej hodnoty a budovať lokálnu identitu. 

Individuálne hĺbkové rozhovory
Individuálne hĺbkové rozhovory sme realizovali s miestnymi obyvateľmi a 
obyvateľkami a ďalšími aktérmi v lokalite v priebehu júla až septembra 2021. 
Rozhovory mali za cieľ získať podrobné informácie o živote ulice, susedských 
vzťahoch, programe a aktivitách, doplniť dáta získané inými metódami 
a samozrejme získať prehľad o želaných zmenách. Rozprávali sme sa s 
obyvateľmi a obyvateľkami ulice aj širšieho okolia, starousadlíkmi aj novo 
prisťahovanými, s mladšími ročníkmi i seniormi. 
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Fotografia 04 Vyjadrenie 
želaní pre ulicu pomocou 
inšpiračných obrázkov na 
Rozálskych hodoch

Fotografia 05 
Komentovaná prechádzka 
ulicou

131responden-tiek/tov

17
zapísaných 

prianí pre 

ulicu

25
účastníčok/kov

10
responden-

tiek/tov
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A Automobilový tranzit      
definuje ulicu 

       Hlavné zistenia:

 → Ulica je silným tranzitným priestorom najmä 
                           z pohľadu automobilovej dopravy. Intenzitu dopravy, 
                           a s tým súvisiace negatívne javy, ľudia vnímajú ako 
                       prekážku pobytových aktivít v rámci tohto verejného
                       priestoru. Veľká požiadavka smerovala k ukľudneniu 
                       a spomaleniu dopravy na ulici.

 → Dopravné riešenia sú robené v prospech 
individuálnej automobilovej dopravy, napriek tomu, 
že je tu nezanedbateľný podiel pešej aj cyklistickej 
dopravy.

 → Súčasné riešenie konečnej autobusových liniek 
                           a obratisko je vnímané vo všeobecnosti negatívne, 
                       na druhej strane je však obava, že zrušením konečnej 
                       zastávky sa zníži dostupnosť MHD.

 → Problémy týkajúce sa parkovania nesúvisia ani tak 
                       s nedostatkom parkovacích miest, ale skôr 
                       s vnímaním oprávnenosti parkovať na ulici. Mnohí  
                       vnímajú priestor pred svojím domom, vrátane 
                       chodníka aj cestnej komunikácie, ako svoj vlastný 
                       priestor / vjazd na pozemok a parkovanie “cudzích” 
                       vozidiel je zdrojom nespokojnosti a konfliktov.

Téma riešenia dopravy výrazne dominovala od samého začiatku procesu 
zapojenia verejnosti. Ulica je výrazným tranzitným priestorom najmä z pohľadu 
automobilovej dopravy. Na pomery veľkého mesta síce nemožno povedať, že 
by išlo o dopravne silne zaťaženú ulicu, no v kontexte malej mestskej časti 
Lamač, ide o jednu z tých frekventovanejších a na tejto obytnej ulici je doprava 
skutočne citeľná.

Obr. 05 Schéma dominánt 
územia
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Širšie vzťahy, prepojenia a automobilová doprava
Vrančovičova je situovaná na rozhraní medzi sídliskom a staršou urbanistic-
kou štruktúrou rodinných domov a pretína ju hlavné prepojenie medzi 
Malokarpatským námestím, kde sú situované obchody, služby, Kino Lamač a 
Miestny úrad, kostolom sv. Margity a významnou dominantou – kaplnkou sv. 
Rozálie (Obr. 5). V blízkosti, na Borinskej ulici sa nachádza základná škola. Na 
Vrančovičovej sa tak križujú viaceré trasy medzi dôležitými destináciami v 
rámci Lamača. 

Lamač je svojou rozlohou najmenšou bratislavskou mestskou časťou. Napriek 
tomu, že vzdialenosti medzi väčšinou dôležitých miest v rámci mestskej časti 
sú pomerne krátke, obmedzené spektrum miestnych služieb, obchodov či 
pracovných príležitostí stimuluje veľkú mobilitu v smere do centra Bratislavy, 
ktorá sa uskutočňuje predovšetkým osobnými automobilmi.

Mnohí využívajú ulicu ako spojnicu medzi sídliskom a zbernou dopravnou 
tepnou - Hodonínskou. Tranzit tak v ranných hodinách smeruje predovšetkým 
zo sídliska cez Vrančovičovu na Hodonínsku v smere do mesta, v podvečer-
ných hodinách zas opačne z Hodonínskej smerom na Studenohorskú ulicu do 
sídliska. Frekventovaná je aj trasa medzi Studenohorskou a Borinskou ulicou. 
V rámci ulice sa okrem kostola nenachádza žiadna väčšia cieľová destinácia a 
tak je väčšina dopravy tranzitného charakteru.

Dotknuté územie

Verejné priestory

Zakrytý potok

Hlavné prepojenie

Hlavná dominanta

Areál NKP

Historicky významné objekty

Vedľajšia dominanta / 
Dôležitá destinácia

Zastávka MHD
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Parametre ulice, široké priame komunikácie, ktoré umožňujú rýchlu jazdu áut, 
blízkosť fasád rodinných domov, ktorá definuje akustiku ulice, vytvárajú pros-
tredie, v ktorom pociťujú ľudia diskomfort, cítia sa atakovaní rýchlosťou, zne-
čistením a hlukom. V dotazníkovom prieskume, v otvorenej otázke, uviedlo 
dopravu medzi problematickými aspektami ulice takmer 20 % respondentov. 
V individuálnych rozhovoroch, na susedskom stretnutí ako aj počas komento-
vanej prechádzky, väčšina zapojených ľudí videla v intenzívnej doprave pre-
kážku pre akékoľvek pobytové aktivity.

"...hustá a rýchla doprava 
vytvára veľkú hlučnosť, 
prašnosť a je jednou z hlavných 
prekážok ďalšieho využitia 
ulice na iné účely (oddych, 
prechádzka, posedenie, a 
pod.) a zbytočne výrazne 
znižuje celkovú kvalitu 
bývania a života."

- Obyvateľ Vrančovičovej ulice, respondent dotazníkového prieskumu

Opatrenia na upokojenie a spomalenie dopravy označilo v dotazníkovom 
prieskume, ako skôr dôležité alebo veľmi dôležité pre budúcnosť ulice, 55 % 
respondentov. Medzi respondentmi, ktorí uviedli, že bývajú priamo na ulici, 
boli opatrenia na upokojenie dopravy ešte žiadanejšie, ako dôležitú prioritu to 
označilo až 73 % opýtaných. Ľudia zapojení do procesu prinášali najrôznejšie 
nápady a podnety ako dopravu obmedziť, spomaliť a upokojiť - napr. spomaľo-
vacie prahy, vytvorenie pešej zóny, obmedzenie odbočenia z/na 
Studenohorskú ulicu, zúženie vozovky, zníženie povolenej rýchlosti, zabráne-
nie priamočiareho prejazdu áut. Medzi miestnymi však silne zaznela aj požia-
davka na zachovanie vjazdu automobilov pre obyvateľov ulice.

Obr. 06 Akým spôsobom 
sa ľudia po Vrančovičovej 
ulici zvyknú pohybovať? 
Zdroj dát: Dotazníkový 
prieskum, Poznámka: 
Otázka s možnosťou 
výberu viacerých odpovedí
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Pešia a cyklistická doprava
Okrem automobilovej dopravy má ulica aj významný podiel pešej a cyklistickej 
dopravy. V dotazníku sme zisťovali akým spôsobom sa zvyknú respondenti po 
ulici pohybovať. 87 % respondentov uviedlo, že sa zvyknú pohybovať po ulici 
peši a 35 %  uviedlo, že sa zvyknú pohybovať na bicykli (Obr. 6). Dáta z dotaz-
níka nám tak potvrdili aj pozorovania z terénu.

Drvivá väčšina 
respondentov/tiek 
má ulicu zažitú z 
pozície chodca.

Vrančovičova je však aj 
silným tranzitným 
priestorom pre 
automobilovú dopravu.
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Napriek tomu, je riešenie ulice silne orientované na automobilovú dopravu – 
vstupy do ulice nie sú riešené v prospech peších, sú nespojité a nerešpektujú 
prirodzené pešie ťahy. Priechody pre chodcov sú len v dolnej časti a v strede 
ulice pri kostole (Obr. 7). Križovanie ulice na iných miestach je tak nie celkom 
bezpečné a bariérové a peší majú problém sa dostať z jednej strany na druhú.

Chodníky po oboch stranách ulice sú však pomerne veľkorysé a bez význam-
nejších bariér a tak mnoho ľudí zvykne trasu po Vrančovičovej radiť do svojich 
prechádzkových okruhov. 68 % respondentov uviedlo v dotazníku, že sa sem 
chodí prechádzať (Obr. 11). Neoficiálna pešia trasa vedie v dolnej časti ulice aj 
stredovým pásom, po paneloch, ktoré prekrývajú koryto potoka. Tu však peší 
musia čeliť bariéram a nástrahám v podobe nerovností, poškodeného betóno-
vého povrchu či dokonca hlbokých dier. Viacerí v dotazníkovom prieskume aj 
v osobných rozhovoroch tento priestor popisovali ako nebezpečný. 

Požiadavky v oblasti podpory pešej dopravy sa týkali vytvorenia pešej trasy - 
promenády v stredovom páse, možnosti prechádzať z jednej strany ulice na 
viacerých miestach, nielen pri kostole, a zlepšenia bezpečnosti chodcov na 
hornom konci pri hasičskej zbrojnici.

Na Vrančovičovej sa nenachádza oficiálna cyklotrasa, napriek tomu je často 
využívaná cyklistami alebo ľuďmi na kolobežkách. Alternatívne spôsoby 
dopravy ako bicykel, kolobežka, skateboard v dotazníkovom prieskume 
uviedlo viac ako 40 % respondentov ako spôsob, ktorým sa zvyknú po 
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Vrančovičovej ulici pohybovať (Obr. 6). Stretnúť tu možno nielen dospelých, 
ale na chodníkoch často aj deti na bicykloch, kolobežkách či odrážadlách. 
Vybudovanie cyklotrasy však ľudia neradia medzi hlavné priority revitalizácie 
(len približne 40 % respondentov v dotazníkovom prieskume). Hoci bezpeč-
nosť cyklistov považujú za dôležitú a zvýšenie bezpečnosti vidia v opatreniach 
na upokojenie dopravy.

Konečná a obratisko MHD
Na hornom konci ulice, pri objekte bývalej pošty a hasičskej zbrojnice, je situ-
ovaná zastávka MHD (Obr. 8). Je to konečná liniek 23, 30, 63, 123 a zastávka 
autobusu 130 a nočnej linky N37. Konečná a obratisko zaberajú v podstate 
väčšinu verejného priestoru v tejto časti ulice. Na konečnej zvykne čakať nie-
koľko autobusov naraz, zoradených na vozovke popri chodníku smerom na 
Cestu na Klanec. Miestni sa sťažujú na hluk bežiacich motorov a zápach. 
Autobusy tvoria bariéru, ktorá zas sťažuje pohyb cyklistov. V priestore obra-
tiska úplne chýbajú chodníky. 

V dotazníkovom prieskume existenciu obratiska označilo ako jeden z hlavných 
problémov ulice 12% respondentov a presun obratiska ako prioritu videlo 
35% respondentov. Viacerí v dotazníku aj v osobných rozhovoroch videli príle-
žitosť využiť tento verejný priestor na iné aktivity, ako predpolie obnovenej 
pošty a požiarnej zbrojnice. Na druhej strane však bola jasne artikulovaná 
obava, že keby sa konečná liniek posunula na Podháj a zrušila by sa zastávka, 
znížila by sa dostupnosť MHD pre miestnych obyvateľov.

Obr. 08 Mapa 
infraštruktúry MHD v 
lokalite, Zdroj dát: vlastný 
prieskum

Obr.  07 Mapa peších trás 
a priechodov pre chodcov, 
Zdroj dát: vlastný prieskum
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Parkovanie
Téma parkovania sa v otvorenej otázke v dotazníkovom prieskume objavila v 
prvej päťke najčastejšie spomínaných problémov. Na Vrančovičovej však bol 
problém formulovaný skôr v zmysle oprávnenosti parkovať na ulici, či nároku 
na verejný priestor, ako nedostatku parkovacích miest. 

Na Vrančovičovej sa parkuje pozdĺžne popri vozovke po oboch stranách ulice 
(Fotografia 6). Väčšinou parkovacie miesta využívajú miestni obyvatelia, ktorí 
parkujú na ceste pred svojimi nehnuteľnosťami. Nespokojnosť s možnosťami 
parkovania na ulici vyjadrilo približne 40 % miestnych obyvateľov. Vnímaný 
problém však skôr vzniká, ak tu zaparkujú nerezidenti a zaberú miesto rezi-
dentom alebo zablokujú vjazd rezidentom na pozemok. Ľuďom vadí aj parko-
vanie na chodníkoch. Parkovanie na chodníku však nevzniká ani tak v 
dôsledku nedostatku parkovacích miest, ale ako výsledok predstavy majiteľov 
nehnuteľností o efektívnejšom využití priestoru ulice na parkovanie.

Hoci mnohí by radi videli ulicu úplne bez parkujúcich áut, zo strany miestnych 
zaznievala intenzívne požiadavka na zachovanie parkovacích miest na ulici. Z 
pohľadu riešenia statickej dopravy treba brať do úvahy špecifikum tohto 
územia, ktoré tvorí zástavba rodinných domov, ktoré sú situované na pozdĺž-
nych parcelách osadené radením vedľa seba, tzv. dlhé domy. Ich dvory vznikli 
predelením pôvodných spoločných hospodárskych dvorov a nie vždy priesto-
rovo umožňujú parkovanie vozidla na pozemku. Väčší nápor na parkovanie 
vzniká len v čase omší. Vtedy zvyknú autá parkovať aj na dláždenej ploche v 
strede ulice pred kostolom.
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      Odporúčame:

 → Realizovať opatrenia na zníženie intenzity tranzitu 
                       a upokojenie dopravy, ktoré prispejú k vyššej 
                       bezpečnosti, zníženiu hlukového zaťaženia 
                       a zlepšeniu kvality ovzdušia.

 → Z pohľadu riešenia a ukľudnenia dopravy na 
Vrančovičovej riešiť dopravne aj okolité ulice, 
nadväzujúce komunikácie. Napríklad napojenie cez 
križovatku na Hodonínsku a riešenie cyklotrasy 

                       na Borinskej.

 → Sústrediť sa na riešenie ulice predovšetkým ako 
pešieho priestoru - kontinuitu, bezpečnosť, 
bezbariérovosť a atraktivitu peších trás.

 → Doplniť chýbajúce priechody pre chodcov najmä 
                       v dolnej časti Vrančovičovej a na hornom konci.   
                       Vytvoriť ďalšie miesta, ktoré umožnia bezbariérový 
                       a komfortný prechod z jednej strany ulice na druhu.

 → Riešiť ulicu aj z pohľadu bezpečnosti cyklistov. 
Nemusí ísť nutne o vybudovanie plnohodnotnej 
cyklotrasy, ale opatrenia na celkové ukľudnenie 
dopravy, ktoré vytvoria bezpečný priestor aj pre 
cyklistov. 

 → Riešiť presun obratiska autobusov a zastávok tak, 
aby bola do najmenšej možnej miery znížená 
dostupnosť MHD pre obyvateľov.

Fotografia 06 Parkovanie na 
chodníku
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B Vidiecka atmosféra a silná  
historická pamäť miesta 

       Hlavné zistenia:

 → Historická stopa je jednou z najsilnejšie vnímaných 
hodnôt Vrančovičovej ulice. Pozostatky pôvodnej 
architektúry a urbanizmu, odkazy na historické 
udalosti a tradície tvoria identitu ulice.

 → Ulicu v súčasnosti mnohí popisujú cez charakter 
                           a atmosféru. Zachovanie vidieckej, tichej, pokojnej, 
                       rodinnej atmosféry ľudia považujú za veľmi dôležité.

 → Hoci ulica stratila pôvodné významy aj využitia, 
mnohí ju stále vnímajú ako dôležitý priestor, ktorý 
prepája starý a nový Lamač, priestorovo ako aj 
historicky.

 → Na ulici sa nachádzajú viaceré národné kultúrne 
pamiatky, pamätihodnosti mestskej časti aj menej 
viditeľné stopy histórie. Ľudia majú vzťah k tomuto 
miestu, cítia hrdosť a chcú, aby sa historická stopa 
zachovala, posilnila a zviditeľnila.

 → Bývalá pošta s hasičskou zbrojnicou, stará fara 
                           a bývalý hostinec Pantl sú tri historicky dôležité 
                       objekty, v súčasnosti opustené a zanedbané, čo ľudia 
                       vnímajú veľmi citlivo a kriticky. Ľudia v nich však vidia 
                       príležitosť prinavrátiť niektoré stratené funkcie 
                       (kultúrne a spoločenské), doplniť historický ráz obce 
                       a vytvoriť nové destinácie v rámci ulice.

Najviac na Vrančovičovej ľudia oceňujú jej atmosféru (Obr. 9). Tú popisujú ako 
dedinskú, kľudnú či rodinnú. Páči sa im, že si zachováva špecifický ráz vidiec-
keho sídla, “starého” Lamača, že má “svoje čaro s kúskom histórie”. V otvore-
nej otázke v dotazníkovom prieskume špecifický charakter a atmosféru, ako 
vnímané pozitívum či hodnotu, uvádza až 36 % respondentov.

Obr. 09 Čo sa ľuďom na 
Vrančovičovej ulici páči a 
čo vnímajú ako problém? 
Zdroj dát: Dotazníkový 
prieskum, Poznámka: 
Otvorená otázka, 
zobrazené sú najčastejšie 
okruhy odpovedí

Architektúra
Historickú hodnotu ľudia spájajú s fragmentami zachovanej pôvodnej vidiec-
kej architektúry, historickými objektami a urbanizmom ulice. Približne tretina 
respondentov uvádza, že sa im páčia pôvodné nízke domy, kostol, pomníky a 
pamätníky. Vrančovičova bola na začiatku 90tych rokov vyhlásená za pamiat-
kovú zónu. Tá mala zabrániť rozsiahlym asanáciám pôvodnej zástavby a ochrá-
niť historické centrum Lamača. Napriek tomu však prebehlo viacero 
necitlivých až drastických rekonštrukcií a zásahov do architektúry pôvodných 
domov, a tak bola v roku 2008 pamiatková ochrana zrušená. Stále sa tu však 
nachádzajú domy, na ktorých možno vidieť ako vyzerala zástavba kedysi. Dlhé 
úzke domy situované na pozdĺžnych parcelách osadené radením vedľa seba, 
so spoločnými hospodárskymi dvormi.

Čo sa ľuďom na 
Vrančovičovej ulici páči?

Čo ľudia vnímajú ako 
najväčšie problémy ulice?



Revitalizácia 
Vrančovičovej 
ulice 28 - 29

Zi
st

en
ia

 a
 o

dp
or

úč
an

ia

Pamiatky, pamätihodnosti a body záujmu
Na ulici sa nachádza kostol sv. Margity, postavený medzi rokmi 1947 – 1951 
podľa návrhu architekta Harminca, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou 
(Obr. 10). Okrem kostola je národnou kultúrnou pamiatkou aj súsošie Krista s 
raneným vojakom - pomník padlým v I. a II. svetovej vojne, ktorý sa nachádza 
pred kostolom na Vrančovičovej ulici. Ďalej sa na Vrančovičovej nachádzajú aj 
viaceré pamätihodnosti mestskej časti - soška sv. Floriána na objekte bývalej 
hasičskej zbrojnice, pieta pri kostole a dva pomníky prusko-rakúskej bitky. 
Menej viditeľnými historickými stopami sú dom Valentína Martku, ktorý ozna-
čuje nenápadná pamätná tabuľa a dom, v ktorom sa kedysi nachádzala škola.
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“(Vrančovičova v budúcnosti 
bude miesto, kde)... bude jasne 
vidieť, že sa nachádzame v 
pamiatkovej zóne, že tu na 
nás dýcha história, že toto 
je najkrajšia časť Lamača, 
ktorá je prezentovaná 
okrem architektúry domov 
aj drobnou architektúrou, 
dlažbou, pamätníkmi, 
zeleňou.”

- Obyvateľ Lamača, respondent dotazníkového prieskumu

Okrem toho je dôležité obrátiť pozornosť na trojicu objektov - bývalú hasičskú 
zbrojnicu s poštou, starú faru a hostinec Pantl (Fotografie 07, 08, 09). Nie sú to 
síce objekty zaujímavé z pohľadu pamiatkovej ochrany, no sú podstatné z 
pohľadu histórie Vrančovičovej ulice. Tieto objekty sú v súčasnosti opustené, 
bez funkčnej náplne a chátrajú. Mnohí účastníci a účastníčky participatívneho 
procesu si však obnovu ulice spájajú práve s obnovou týchto objektov. Ich 
rekonštrukcia a naplnenie novými funkciami silno rezonovala nielen v dotazní-
kovom prieskume, v ktorom až 80 % respondentov považuje ich obnovu za 
dôležitú, ale aj v osobných rozhovoroch, stretnutiach či počas komentovanej 
prechádzky. Ľudia v rekonštrukcii nevyužívaných objektov vidia príležitosť pri-
navrátiť niektoré stratené funkcie (kultúrne a spoločenské), doplniť historický 
ráz obce a vytvoriť nové destinácie v rámci ulice.

Účastníci/čky na Vrančovičovej a okolí vnímajú tieto viditeľné aj menej vidi-
teľné fragmenty histórie a tradícií, ktoré spoluvytvárajú identitu a obraz tohto 
miesta. Vo vyjadreniach cítiť až nostalgiu po starom spôsobe života a hodno-
tách. Ľudia cítia silnú väzbu na Lamač a Vrančovičovu ulicu, sú hrdí na dedič-
stvo a históriu a chcú pociťovať hrdosť pri pohľade na ulicu aj v budúcnosti.

Obr. 10 Schéma 
národných kultúrnych 
pamiatok, pamätihodností a 
zaujímavostí v mestskej 
časti Zdroj dát: www.lamac.
sk
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Ľudia chcú, aby sa k historickej stope pristupovalo citlivo, aby sa zachovala a 
ideálne posilnila a zviditeľnila. Viac ako polovica respondentov v dotazníko-
vom prieskume (52 %) uviedla, že ďalšie zviditeľnenie histórie a zaujímavosti 
považujú za dôležité. V participatívnom procese sa viackrát objavili podnety 
na vytvorenie lamačského múzea alebo pamätnej izby, osadenie informač-
ných tabúľ alebo vytvorenie náučného kultúrno-historického chodníka. Aj 
okolia pamätníkov, by mali byť upravené tak, aby pôsobili dôstojne a repre-
zentatívne. Príležitosť pre odkazy na históriu a tradície ľudia vidia napríklad aj 
v prístupe k novej výsadbe, ktorá môže odzrkadľovať vinohradnícku a poľno-
hospodárku históriu Lamača (konkrétne boli spomenutá lipa či vinič).

        Odporúčame:

 → Revitalizáciu riešiť tak, aby bol zachovaný charakter 
a historický ráz ulice. 

 → Pracovať s pamäťou miesta a historickou stopou 
ulice, podporiť ich a zviditeľniť, napr. úpravou okolia 
pamätníkov, vytvorením náučného chodníka / trasy, 
informačnými panelmi, použitím zaujímavých 
artefaktov, dlaždíc a pod. 

 → Rešpektovať pamäť miesta, no revitalizáciou vytvoriť 
aj nové identifikačné znaky, ktoré budú novou 
pamäťovou vrstvou, prispejú k jedinečnej identite 

                           a rozpoznateľnosti tohto priestoru.

 → Riešiť opustené objekty, ich funkcie a využitia, tak 
aby podporili historický ráz a identitu miesta. 
Zamerať sa na kultúrno, spoločenské a komunitné 
využitia, ktoré prispejú k oživeniu ulice 

                           a prinavráteniu charakteru centra obce.

 → Cielene pracovať na budovaní silnej identity ulice, 
podporovať hrdosť obyvateľov a ich väzby na toto 
miesto realizovaním aktivít, cez ktoré budú môcť 
spoločne spoznávať miesta štvrte a ich históriu.
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Fotografia 08 Stará fara

Fotografia 09    Požiarna 
zbrojnica

Fotografia 07 Bývalý 
hostinec Pantl
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C Miesta či dôvody zastaviť 
sa a pobudnúť chýbajú

       Hlavné zistenia:

 → Okrem tranzitu, je tu možno vidieť len veľmi málo 
pobytových aktivít. Chýbajú príležitosti aj miesta, 
kde by sa ľudia mohli zastaviť, oddýchnuť 

                           a pobudnúť. 

 → Väčšina aktivít vo verejnom priestore sa sústreďuje 
okolo kostola, ktorý je jedinou väčšou destináciou 

                           v rámci ulice.

 → Z pohľadu želaných aktivít, ľudia vidia ulicu najmä 
ako priestor pre oddych, prechádzky a posedenie.

 → Ľudia vnímajú potenciál ulice aj pre kultúrno-
spoločenské využitia, vedia si predstaviť 
príležitostné akcie a podujatia, no priestory pre 
program vidia skôr v obnovených objektoch (stará 
pošta - zbrojnica, stará fara, Pantl). 

 → Charakter prípadných kultúrnych a spoločenských 
využití a podujatí by mal byť iný ako tých, ktoré majú 
svoje miesto na Malokarpatskom námestí, mali by 
rešpektovať pokojný a obytný charakter tejto ulice.

Aktivity a využitia - súčasnosť a minulosť
Využitia verejného priestoru na Vrančovičovej nie sú veľmi pestré. Dominuje 
tranzit, nielen automobilový, ale aj peší, cyklistický. Vrančovičova je síce na 
prechádzkových trasách obyvateľov Lamača, no okrem kostola je tu len málo 
cieľových destinácií, či dôvodov a príležitostí sa zastaviť a pobudnúť. Priestor 
okolo kostola ožíva v čase omší, je tu väčší pohyb, ľudia sa zastavia, pozdravia 
známych, porozprávajú sa. Okrem tých niekoľkých momentov počas dňa, ulica 
pôsobí prázdno, stretnúť tu možno ľudí venčiacich psov, prechádzajúcich sa 
ľudí, občas rodičov s kočíkmi, zopár ľudí zvykne čakať na zastávke autobusov 
pri hasičskej zbrojnici.
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Obr. 11 Aké iné aktivity, 
okrem presunu medzi 
miestami, zvyknú ľudia v 
priestore ulice robiť? Zdroj 
dát: Dotazníkový prieskum, 
Poznámka: Otázka s 
možnosťou výberu 
viacerých odpovedí

V minulosti mala Vrančovičova bohatšie významy a využitia. Ako centrum 
malej vidieckej obce bol verejný priestor na ulici zároveň priestorom kde mal 
svoje miesto spoločenský, náboženský aj kultúrny život. Ulica ponúkala celé 
spektrum obchodov a služieb - kostol, fara, požiarna zbrojnica, škola, pošta, 
potraviny, lekár, zubár, krajčírka, kultúrny dom, hostinec. Vo verejnom 
priestore sa konali náboženské procesie, svadobné a pohrebné sprievody. 
Kultúrny dom býval na hornom konci ulice (na začiatku Rajtákovej) a bol 
miestom tanečných zábav a divadelných predstavení. Stará pošta bola sku-
točným centrom obce, odtiaľ sa hlásili všetky dôležité oznamy do obecného 
rozhlasu. Hostinec Pantl na dolnom konci bol zas miestom stretnutí. V otvore-
ných dvoroch bolo možno vidieť zabíjačky, ktoré boli tiež spoločenskou 
udalosťou. 

Tieto významy, využitia a aktivity sa časom zredukovali. Spolu s výstavbou síd-
liska sa vybudovalo aj nové centrum obce, kam sa postupne presunuli 
obchody a služby. Dnes na Vrančovičovej možno nájsť už len kostol, faru, 
kaderníctvo, jednu reštauráciu a penzión (Obr. 12).

Prechádzam sa 

Kočíkujem dieťa

Čakám na zastávkach MHD

Navštevujem obchody a služby

Venčím psa

Stretávam sa tu so susedmi a známymi

Pozorujem život na ulici

Nevyužívam ulicu na žiadnu ďalšiu aktivitu

Chodím si sem posedieť, oddychovať

Iné

Jediná lavička na ulici je v stredovom páse v priestore pred kostolom. Len 
zriedka na nej niekoho vidieť sedieť. Občas vidieť ľudí, ktorí pracujú na svojich 
predzáhradkách, skrášľujú alebo udržiavajú okolie svojich domov – pri 
mnohých domoch sú viditeľné prejavy spoluvlastníctva verejného priestoru.
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Aj kultúrno-spoločenské podujatia sa časom zredukovali. Vo farskej záhrade 
sa konajú raz za rok Malé hody (Fotografia 10), ktoré párkrát mali presah do 
uličného priestoru, a pravidelne sa každý rok v októbri koná uniformovaný 
sprievod ako pripomienka prusko-rakúskej vojny. Okrem toho majú príleži-
tostne čiastočný presah do uličného priestoru aj výstavy, tento rok to bola 
výstava Harmincove chrámy.
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Fotografia 11 
Rekonštrukcia historickej 
udalosti Bitka pri Lamači, 
2021 Zdroj: Facebook 
stránka Lamač - oficiálna 
stránka mestskej časti 
Bratislava - Lamač

Obr. 12 Mapa prevádzok, 
Zdroj dát: vlastný prieskum

Vhodné spektrum aktivít a podujatí
V rámci participatívneho procesu sme zisťovali aké aktivity a programová 
náplň by bola vhodná pre Vrančovičovu ulicu v budúcnosti (Obr. 13). Ľudia 
vidia túto ulicu ako vhodný priestor najmä pre oddych, prechádzky a posede-
nie (76 %). Ako veľmi vhodné a skôr vhodné pre ulicu označili aj spomienkové 
a historické podujatia (66 %) a malé kultúrne a spoločenské podujatia ako 
napríklad Malé hody, výstavy, príležitostné trhy (63 %). 

Medzi obyvateľmi z Vrančovičovej bola síce podpora predstavy akýchkoľvek 
aktivít a podujatí v priestore ulice mierne slabšia, no nedá sa povedať, že by 
boli obyvatelia proti akémukoľvek programu či aktivitám. Ako vhodné videli 
spomienkové a historické podujatia (58 %), výstavy (58 %) a aj komunitné a 
susedské aktivity (56 %). Veľký dôraz však kládli na zachovanie charakteru 
pokojnej obytnej ulice, ktorý by mali aktivity aj príležitostné podujatia rešpek-
tovať. Všeobecná zhoda bola na tom, že ulica nie je vhodná pre veľké, masové 
a hlučné podujatia ako koncerty a zábavy.

Celkovo možno zhrnúť, že kultúrne a spoločenské využitia by mali mať na 
Vrančovičovej svoje miesto, no ich typ a charakter by mal byť iný ako tých, 
ktoré majú svoje miesto na Malokarpatskom námestí.

Fotografie 10 Malé hody, 
2020, Zdroj: www.lamac.sk
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Za najvhodnejšie 
aktivity pre novú 
podobu 
Vrančovičovej ulice 
po avizovanej revita-
lizácii ľudia považujú 
oddychové aktivity či 
rôzne historické, 
spomienkové, kul-
túrne a spoločenské 
podujatia.

Za najmenej vhodné 
aktivity ľudia pova-
žujú športové aktivity 
a aktivity a podujatia 
pre deti.

veľmi vhodné + skôr vhodné  
úplne nevhodné + skôr nevhodné 

neviem povedať + ani vhodné ani nevhodné

Oddych, pobudnutie a socializácia
Vrančovičovu vidia ľudia v budúcnosti predovšetkým ako priestor vhodný pre 
posedenie, oddych a pobudnutie. Ulicu vidia prevažne ako priestor pre nefor-
málne osobné stretnutia, miesto, kde sa pôjdu poprechádzať, stretnú 
známych, priateľov či susedov a budú môcť s nimi prehodiť zopár slov či pode-
batovať na lavičke v tieni. 

V súčasnosti sa tu nachádza len jedna lavička, a hoci zazneli aj obavy, že s 
novými lavičkami prídu aj posedávajúci ľudia s nežiadúcimi prejavmi správa-
nia, vo všeobecnosti možno povedať, že prevládol silný dopyt po vytvorení 
miest na oddych a posedenie. Až 76 % respondentov a respondentiekv dotaz-
níkovom prieskume označilo lavičky za dôležitú alebo veľmi dôležitú zmenu 
pre revitalizáciu ulice (66 % respondentov a respondentiek vo vzorke obyvate-
ľov Vrančovičovej). Aj v otvorenej otázke, v ktorej sme sa dopytovali na víziu, 
resp. želania pre ulicu, sa v každej druhej odpovedi špecificky uvádzalo, že by 
bolo želané vytvoriť miesto pre posedenie, oddych, pobudnutie, či lavičku. 
Vytvorenie miest na sedenie považovali za dôležité z pohľadu rodín s deťmi, 
stretávanie mladých a najmä seniorov a senioriek, ktorí majú problém dlhú 
Vrančovičovu prejsť bez zastavenia a oddychu. Lokalita okolo Vrančovičovej 
ulice má pomerne vysoký podiel obyvateľov a obyvateliek nad 65 rokov, tj. 27 – 
35 %, pričom bratislavský priemer je 18,5 %.  

Vrančovičova je stabilné susedstvo, s mnohými rodinami, ktoré tu žijú generá-
cie a viaceré sú rodinne spriaznené. Aj preto niektorí používajú pri opise ulice 
slovo rodinná.  Susedia sa poznajú, niektorí sa zvyknú navzájom navštevovať, 
zdravia sa na ulici, zastavia sa a porozprávajú. Susedia ani ich stretnutia nie sú 
organizované, aktívna komunita existuje okolo kostola (OZ sv. Margity). 
Nadväzovanie kontaktov medzi starousadlíkmi a novšími obyvateľmi ulice nie 
je vždy jednoduché. Tí, ktorí tu majú vybudované vzťahy a žijú tu celý život 
nevyjadrovali potrebu sa socializovať v rámci verejného priestoru, mnohí novší 
však uvádzali, že by radi mali priestor a príležitosť stretnúť sa so susedmi aj v 
rámci ulice. V prieskume tí, ktorí uvádzali, že tu žijú kratšiu dobu, patrili do 
mladšej vekovej kategórie a zároveň častejšie uvádzali, že by radi videli ulicu 
ako priestor pre malé kultúrne a spoločenské podujatia, komunitné a sused-
ské akcie.

Obr. 13 Ako ľudia hodnotia 
vhodnosť uvedených aktivít 
pre novú podobu 
Vrančovičovej ulice po 
avizovanej revitalizácii? 
Zdroj dát: Dotazníkový 
prieskum

oddych a posedenie historické a spomienkové 
podujatia

kultúrne a spoločenské 
podujatia

výstavy

komunitné a susedské 
aktivity

poznávacie a vlastivedné 
prechádzky

športové aktivity aktivity a podujatia 
pre deti
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Priestor pre deti
V rámci prieskumu sme zisťovali aj potenciál ulice vo vzťahu k deťom. Kedysi 
bola táto ulica zároveň priestorom, ktorý patril aj hrám detí. Najmä pamätníci 
v rozhovoroch spomínajú na časy, keď ulici nedominovali automobily a hrávali 
sa ako deti v potoku, pretekali sa na drevených kárach a v zime sánkovali. 
Dnes už ulica túto funkciu neplní a ani obyvatelia nepovažujú tento priestor za 
úplne vhodný pre aktivity a podujatia pre deti. Nevedia si to predstaviť najmä 
kvôli intenzívnej doprave, ktorú považujú za nebezpečnú. V súvislosti s 
možným umiestnením herných prvkov sa objavili aj obavy, že by to mohlo rušiť 
pokojný charakter obytnej ulice. 

Na druhej strane, ľudia by boli radi, keby bola ulica bezpečným, podnetným a 
zaujímavým priestorom aj pre deti. Nemusí ísť zrovna o ihrisko v tradičnom 
ponímaní. Jeden z nápadov, ktorý v tejto súvislosti odznel, bol zaintegrovať 
systém malých prekážok či priehrad do obnoveného vodného toku a tak 
vytvoriť atraktívny priestor aj pre deti.

Sieť destinácií a verejných priestorov
Na ulici sa nachádzajú tri opustené objekty - stará pošta s bývalou požiarnou 
zbrojnicou, stará fara a bývalý hostinec Pantl. Zaujímavé bolo, že ľudia spájali 
ich obnovu s návratom služieb a kultúrno - spoločenských funkcií do priestoru 
ulice. Rekonštrukcia a nájdenie novej náplne pre tieto objekty boli jednou z 
najsilnejšie zaznievajúcich požiadaviek. Pre tieto objekty sa opakovali nápady 
ako kaviareň, komunitný priestor, trh, knižnica, klub dôchodcov, centrum 
voľného času, galéria, informačné centrum, múzeum, pamätná izba.

Tieto objekty síce nie sú súčasťou aktuálneho projektu rekonštrukcie, no 
obnova a nájdenie vhodného funkčného využitia bude kľúčové pre dobre fun-
gujúcu, atraktívnu a úspešnú Vrančovičovu ulicu. Objekty so svojou novou 
funkčnou náplňou by mali zároveň nájsť svoj odraz aj v riešení verejných 
priestorov, ktoré ich obklopujú. Mali by mať vytvorené svoje predpolie, rozhra-
nie, ktoré umožní, prezentáciu či prenesenie aktivít z interiéru do exteriéru. 
Vytvorenie reprezentatívnejšieho predpolia si pýta aj kostol, tú časť ulice ľudia 
vnímajú ako centrálny, živý a najdôležitejší priestor ulice. Ak má Vrančovičova 
ambíciu byť skutočným rozšírením centra Lamača, bude potrebovať práve 
takúto sieť aktívnych desitnácií, verejných priestorov a využití.
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      Odporúčame:

 → Revitalizáciou vytvoriť novú vrstvu pobytovej kvality, 
vnímať ulicu ako živé centrum mestskej časti. 

 → Vytvoriť príjemný priestor pre prechádzky, posedenie 
a pobudnutie. Sprostredkovať miesta, ktoré budú 
stimulovať neformálne stretávanie a posilnenie 
susedstva.  Umiestniť lavičky, miesta na sedenie, 
ktoré umožnia oddych osamote, ale aj v skupinkách 
s možnosťou vzájomnej socializácie.

 → Pri vytváraní vrstvy využití a aktivít myslieť na všetky 
skupiny užívateľov, seniorov, mladých, rodiny aj deti. 
Napriek tomu, že ihrisko nie je želaným prvkom, by 
mala byť ulica stále bezpečným, zaujímavým 

                           a podnetným priestorom aj pre deti.

 → Program a príležitostné podujatia koncipovať 
                       s rešpektom a prihliadnutím na historický a obytný  
                       charakter ulice. Program a aktivity by nemali byť tie 
                       z Malokarpatského námestia, ale mali byť ich 
                       rozšírením a doplnením. 

 → Kultúrno - spoločenská funkcia by mala byť súčasťou 
ulice, vnímať potenciál návratu týchto funkcií nie 
však v zmysle veľkých, hromadných podujatí. 

 → Vnímať obnovu nevyužívaných objektov a ich 
naplnenie vhodnými funkciami, programom 

                       a aktivitami, ako súčasť budovania siete destinácií 
                       v rámci ulice a okolia, bez ktorej sa ako centrum 
                       nezaobíde.
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D Túžba po príjemnom a   
udržiavanom priestore

      Hlavné zistenia:

 → Zelený pás v strede vnímajú ľudia ako dôležitú 
súčasť ulice a kladú veľký dôraz na jeho zachovanie, 
obnovu a ochranu vzrastlých stromov. Ľudia by radi 
videli doplnenie výsadby, a to najmä stromov, 
ktorých úlohu vnímajú nielen z estetického ale aj 
ekologického a environmentálneho hľadiska.

 → Súčasné prekrytie potoka betónovými panelmi je 
vnímané ako jeden z hlavných problémov ulice 

                       a ľudia požadujú tento havarijný stav riešiť.

 → Obnovenie pôvodného potoka s hlbokým korytom, 
tak ako bol pred zakrytím, je vnímané mierne 
kontroverzne. Avšak možno povedať, že myšlienka 
vodného prvku v nejakej forme, je niečo na čom sa 
našla zhoda naprieč spektrom respondentov.

 → Ľudia vnímajú vodný prvok ako niečo čo prispeje 
                       k atraktivite priestoru, lepšej mikroklíme a pomôže 
                       vytvoriť príjemné, zmyslovo podnetné prostredie.

 → Ľudia vyjadrovali obavy ohľadne schopnosti 
samosprávy starať sa a udržiavať nový verejný 
priestor po rekonštrukcií. Dôraz kládli na riešenia, 
ktoré nebudú vyžadovať veľkú údržbu a starostlivosť.

To ako ulica na ľudí pôsobí, či je príjemná, zelená, čistá, udržiavaná alebo bez-
pečná, je dôležitým faktorom, ktorý rozhoduje o úspechu verejného priestoru. 
Aj v prípade Vrančovičovej ulice sa viaceré zistenia týkali týchto kvalít.
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Fotografia 12 V dolnej 
časti ulice sa pozitívne 
hodnotenia zelene týkali 
konkrétnych vzrastlých 
stromov

Zeleň
Zeleň bola jedným z najviac oceňovaných aspektov ulice. V odpovediach na 
otázku „Čo sa Vám na Vrančovičovej ulici najviac páči?“ (Obr. 9) 28 % respon-
dentov uviedlo zeleň, výsadbu, alebo viac špecificky stromy, lipa, agát, či 
upravené predzáhradky. Zeleň tak bola jedným z troch najoceňovanejších 
aspektov, ktoré ľudia na ulici vnímajú.

Ulicou vedie stredový pás zelene, vyskytli sa aj pomenovania ako alej, park 
alebo parčík. Charakter zelene sa však pozdĺž ulice líši. V hornej je zeleň 
bohatšia, s väčším počtom vzrastlých stromov a kríkov. V lete menej vysychá. 
Dolná časť ulice je už na prvý pohľad menej zelená. Zeleň prerastá cez odha-
lené betónové panely, stromov je tu menej. Tento rozdiel vnímajú aj ľudia a 
pozitívne hodnotenia zelene skôr lokalizujú v hornej časti ulice.

V dotazníkovom prieskume sme sa ľudí pýtali ako hodnotia súčasný stav a 
množstvo zelene. Až 64 % respondentov uviedlo, že sú skôr nespokojní alebo 
veľmi nespokojní so súčasnou starostlivosťou o zeleň. 66 % vyjadrilo nespo-
kojnosť aj s množstvom zelene (Obr. 14).

Výsadbu novej zelene, predovšetkým stromov, vníma ako prioritu pre revitali-
záciu drvivá väčšina, takmer 90 % respondentov (Obr. 16). Trvalkové záhony 
považuje za dôležité 73 % ľudí zapojených do dotazníkového prieskumu.
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So zeleňou si asociujú príjemný priestor pre prechádzky a pobudnutie a 
vnímajú aj environmentálnu funkciu zelene v rámci ulice. Respondenti popiso-
vali ulicu ako priestor kde chýba na peších trasách tieň a v letných mesiacoch 
vie byť veľmi horúca (Obr. 15).
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Obr. 16 Ako ľudia 
hodnotia dôležitosť 
aspektov pre revitalizáciu? 
Zdroj dát: Dotazníkový 
prieskum, Poznámka: 
Odpovede respondentov/
tiek, ktorí/é označili 
možnosť „Neviem“ nie sú v 
grafe zahrnuté

Za najväčšiu prioritu ľudia považujú 
nové stromy, lavičky a služby v objektoch.

Bezpečnosť v nočných hodinách

Stav chodníkov

Osvetlenie vo večerných hodinách

Vybavenie zastávok MHD

Podmienky pre peších

Úprava okolia pamätníkov

Stav ciest

Dostupnosť služieb

Čistota verejných priestorov

Možnosti parkovania

Podmienky pre cyklistov

Starostlivosť o zeleň

Množstvo zelene

Možnosti sedeniaObr. 14 Ako sú ľudia 
spokojní s rôznymi 
aspektami priestoru? Zdroj 
dát: Dotazníkový prieskum

Voda
Jednou z veľkých tém, ktorá sa počas procesu zapojenia často opakovala, 
bola aj téma obnovy potoka. Vrančovičova mala otvorený potok, ktorý tiekol 
stredom ulice, ten bol zatrubnený, t.j. prekrytý betónovými panelmi. V súčas-
nosti je prekrytie, najmä v dolnej časti ulice, v havarijnom stave a je teda na 
mieste otázka ako sa s týmto elementom vysporiadať v rámci revitalizácie 
priestoru. Až 31 % respondentov uviedlo v dotazníku v otvorenej otázke 
súčasný stav potoka ako jeden z najpálčivejších problémov ulice. Prekrytie 
popisujú ako neestetické, rozbité, nebezpečné.

V procese participácie sme zisťovali názory verejnosti na tento aspekt revitali-
zácie. Téma je vnímaná mierne kontroverzne. Hoci v dotazníkovom prieskume 
až 71 % opýtaných považuje vytvorenie vodného prvku alebo obnovenie 
potoka za skôr dôležitú alebo veľmi dôležitú pre revitalizáciu ulice, menšiu 
podporu bolo vidieť zo strany ľudí, ktorí priamo na ulici bývajú - zo vzorky oby-
vateľov Vrančovičovej ulice považuje vytvorenie vodného prvku alebo obnovu 
potoka za dôležitú 55 % opýtaných (Obr. 17). 

Obr. 15 Mapa analýzy 
teploty povrchov Zdroj dát:  
Atlas hodnotenia 
zraniteľnosti a rizík 
nepriaznivých dopadov 
zmeny klímy na území 
hlavného mesta SR 
Bratislavy (2020)
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V individuálnych rozhovoroch sme sa snažili preskúmať dôvody. So skepsou 
vnímajú najmä obnovenie potoka v pôvodnej dĺžke a rozsahu ako bol pred 
prekrytím. Majú obavy zo znečisťovania, potkanov a neschopnosti samo-
správy udržiavať tento typ infraštruktúry. Obavy a podnety niekoľkých miest-
nych smerovali aj k tomu, aby obnovený potok dokázal zvládnuť aj prípadné 
prívalové zrážky, ktoré vnímali ako hrozbu.

Vo všeobecnosti však myšlienka vodného prvku v priestore ulice (nie nutne 
potoka v jeho podobe pred prekrytím) mala pomerne širokú podporu. Ľudia 
vnímajú vodný prvok ako niečo čo prispeje k atraktivite priestoru, lepšej mik-
roklíme a pomôže vytvoriť príjemné, zmyslovo podnetné prostredie. Okrem 
myšlienky potoka, boli spomenuté aj iné vodné prvky ako jazierko, fontána, 
pitná fontánka či rozprašovač vodnej hmly.
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V porovnaní so všetkými respondentmi/tkami dotazníkového 
prieskumu, obyvatelia/ky Vrančovičovej ulice považujú 
vytvorenie vodného prvku alebo obnovenie potoka za menej 
dôležité pre revitalizáciu ulice.

“(Vrančovičova v budúcnosti 
bude miesto, kde....) sa dá 
oddychovať na lavičkách v 
tieni stromov, za žblnkotania 
vody, s kávičkou v ruke.”

- Obyvateľ Lamača, respondent dotazníkového prieskumu

Čistota a údržba
Téma čistoty bola skôr okrajovou témou.  V súvislosti s čistotou sme identifiko-
vali len dva okruhy problémov a súvisiacich podnetov. Ľudia vnímajú kriticky 
nedostatok odpadkových košov, a to najmä v súvislosti s venčením psov. Druhý 
okruh sa týkal riešenia kontajnerových stojísk. V súčasnosti sa na ulici nachá-
dzajú štyri miesta s kontajnermi na separovaný odpad. Ich okolie býva často 
znečistené, čo vnímajú negatívne najmä ľudia žijúci na ulici. Tí v prieskume 
označili riešenie kontajnerových stojísk ako jednu z top priorít revitalizácie 
(viac ako 75%  respondentov bývajúcich na ulici to označilo za veľmi dôležité, 
alebo skôr dôležité) - nádoby na separovaný odpad by radi ponechali, no poža-
dujú preriešiť ich formu (napr. spomenuté boli podzemné kontajnery) a 
umiestnenie.

Viac ako téma čistoty, bola diskutovaná téma údržby a starostlivosti o verejné 
priestory. Ľudia vo všeobecnosti neboli spokojní s úrovňou starostlivosti o 
zeleň a spomínali aj nedostatočnú zimnú údržbu. Komentáre na spôsob údržby 
sa objavili vždy pri diskusií o nových prvkoch, ktoré by mali po revitalizácií pri-
budnúť. Ľudia vnímali s veľkou skepsou schopnosť samosprávy sa o tieto nové 
prvky postarať, nakoľko vnímajú neschopnosť postarať sa o súčasné vybavenie 
ulice. Ich podnety a požiadavky preto smerovali k riešeniam, ktoré budú nená-
ročné na údržbu a starostlivosť.

Bezpečnosť
Bezpečnosť je dôležitým aspektom každého verejného priestoru. Preto sme 
skúmali aj to či sa ľudia cítia v priestore ulice bezpečne. Väčšina responden-
tov vyjadrila spokojnosť s bezpečnosťou ulice v nočných hodinách ako aj s 
nočným osvetlením. Ak sa spomínali obavy súvisiace s bezpečnosťou, tak len 
v súvislosti s automobilovou dopravou a havarijným stavom prekrytia potoka.

Obr. 17 Porovnanie 
vnímania dôležitosti 
vytvorenia vodného prvku – 
obyvatelia/ky Vrančovičovej 
vs. všetci respondenti/tky,  
Zdroj dát: Dotazníkový 
prieskum

Všetci respondenti a 
respondentky

Obyvatelia a obyvateľky 
Vrančovičovej
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       Odporúčame:

 → Zachovať zeleň v priestore ulice, revitalizovať plochy 
zelene a vytvoriť funkčné zelené priestory využiteľné 
pre aktivity obyvateľov aj návštevníkov. 

 → Uvažovať s vodným prvkom ako súčasťou riešenia 
novej podoby ulice. Vodný prvok riešiť tak, aby boli 
zodpovedané obavy miestnych obyvateľov.

 → Zvýšením množstva zelene, v kombinácií s vodným 
prvkom a vodozádržnými opatreniami, zlepšiť 
mikroklimatické podmienky ulice a vytvoriť zmyslovo 
príjemné a podnetné prostredie.

 → Zlepšiť čistotu ulice osadením siete odpadkových 
košov a riešením kontajnerových stojísk v rámci 
ulice tak, aby neboli rušivým prvkom a zdrojom 
znečistenia. 

 → Zamerať sa na riešenia s prihliadnutím na možnosti 
samosprávy sa o nové priestory a prvky starať 

                           a udržiavať ich.
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Vízia pre Vrančovičovu ulicu
Vízia sa snaží zachytiť esenciu budúcej podoby ulice a opísať smery a línie, na 
ktoré by sa mala revitalizácia zamerať. Vízia vznikla vyabstrahovaním podne-
tov a predstáv ľudí, ktoré s nami zdieľali v dotazníku, počas verejných stretnutí 
i osobných rozhovorov: 

Vrančovičova ulica v budúcnosti by mala byť súčasťou centra Lamača, mala 
by byť silným prepojením medzi lokalitami aj komunitami, medzi novým a 
starým, sídliskom a dedinou, medzi históriou a súčasnosťou. 

Mala by byť príjemným, vítajúcim miestom, pevne zapísaná do mapy obľúbe-
ných miest a trás Lamačanov. Prejdú sa tu pod korunami stromov, budú si 
môcť sadnúť v tieni na lavičku, oddýchnuť si, podebatovať so susedmi a 
známymi. Budú tu tienisté i slnečné miesta, zrak a zmysly poteší pekná 
výsadba a atmosféru bude v pozadí dotvárať žblnkot vody.

Ulica by si mala zachovať svoj pokojný charakter, byť miestom, kde je pohoda 
bývania, no nie v zmysle vyprázdnenia ulice a utlmenia aktivít. Mala by byť 
miestom, kde bude vidieť ľudí, deti, mladých i seniorov, jednotlivcov i páry či 
skupinky. Ulica bude poskytovať dôvod sa zastaviť a stráviť chvíľu. Malé a prí-
ležitostné formáty podujatí vo verejnom priestore a pravidelnejšie programy 
sústredené do obnovených objektov prinavrátia ulicu na mapu kultúrno-spo-
ločenského života a oživia ulicu. Obnovené historické objekty podporia iden-
titu a historický ráz ulice a vytvoria sieť živých a atraktívnych destinácií v rámci 
ulice.

Novou ulicou bude prechádzať menej áut, obmedzí sa tranzit aj rýchlosť. 
Lamač ako mestská časť krátkych vzdialeností bude na tejto ulici preferovať 
nemotorové spôsoby dopravy. Peší sa budú cítiť bezpečne pri prechode cez 
ulicu. Na druhú stranu ulice budú môcť prirodzene a bezbariérovo prejsť na 
viacerých miestach. Cyklisti aj ľudia na kolobežkách budú bez problémov pre-
chádzať ukľudnenou ulicou. 

Pocit historického centra by mal byť umocnený rôznymi prvkami - v zeleni, 
odkazmi v dlažbe, v drobnej architektúre či v obnovených objektoch. Úprava 
ulice by mala rešpektovať pamäť miesta, no zároveň priniesť nové identifi-
kačné znaky, ktoré budú prestavovať novú vrstvu histórie ulice. Ľudia budú 
cítiť silné spojenie s týmto miestom a budú naň hrdí. Bude skutočným srdcom 
Lamača.
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O sekcii mestských štúdií a participácie

Sekcia mestských štúdií a participácie Metropolitného inšti-
tútu Bratislavy aktívne zapája obyvateľov a relevantných 
aktérov cez participatívne procesy do zámerov a projektov 
mesta, či už ide o úpravu verejného priestoru, investičné pro-
jekty 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 najrôznejšieho a užitočného množstva vedo-
mostí a pohľadov do riešenia komplexných otázok mesta.  

Cieľom participatívneho procesu je zisťovanie potrieb, zvýše-
nie kvality prijímaných zámerov, ale tiež posilnenie vzťahu 
verejnosti k mestu a konkrétnym priestorom. Kancelária par-
ticipatívneho plánovania sa usiluje o zapojenie širokého 
spektra ľudí, aj skupín, ktoré nepočuť pri bežnom plánovaní, 
hlavne ženy, deti, starších ľudí, ľudí so špecifickými potre-
bami, cudzincov a ďalších. Participatívne plánovanie je priere-
zová disciplína, v ktorej silne rezonujú súčasné megatrendy, 
ako sú napríklad klimatická zmena a sociálne nerovnosti.  

Kancelária tiež systematizuje vedomosti o participatív-
nom plánovaní a ich zavádzaní do plánovacej praxe.
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