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Case study – master plans of selected cities in Slovakia

Ľubica Vitková

Cities in Slovakia have undergone significant 
expansion since the year 1990. This expansion 
is manifested in the growth of built-up areas, 
mainly in city suburbs, in the form of mono-
functional development of individual housing 
units, construction of large industrial and logis-
tics parks and massive commercial centers. All 
of the developments mentioned above are char-
acterised by enormous “land-consumption”, 
even though there is still a large land-use po-
tential inside the cities. This potential is mainly 
present in areas which have lost their previous 
function. Very little attention is being paid to 
this problem in Slovakia, where no targeted and 
periodic analysis of inner-city built-up areas 
is underway, nor any valorisation of potentials 
and possible land-use of empty inner-city areas. 
A further problem is that areas indicated for new 
development in city master plans are generated 
on the basis of the visions or hypothetical invest-
ments of developers, instead of real needs and 
sustainable forms of urban growth.

One of the principles of land conservation 
and effective city operation is the application of 
sustainable forms of city development. A tried 
and tested form of sustainable city development 
is the concept of the compact city, achieved by 
intensification of the existing urban fabric, use 
of available areas inside the city and limited con-
struction outside the boundaries.

Optimised density of urban structures is an in-
tegral part of conceiving sustainable city growth. 
To realise the listed principles, urban fabric 

density should meet certain parameters. An op-
timal representation of these parameters could 
be the interval of minimal and maximal urban 
fabric density, which is applicable to two con-
tradictory tendencies present in Slovakia in the 
development of the natural density of the urban 
fabric. One of them is inadequate urban fabric 
density in the suburbs, the other one is non-con-
ceptual maximisation of density in some parts of 
the city. These very different density standards 
started to appear in the end of first decade of 
the new millennium in Slovakia, during the peak 
of the building boom, characterised by “land 
privatization”. And the character of master plans 
was unprepared  for these tendencies.

In the following study, I will try to evaluate 
the current state of the application of sustain-
able city growth principles in Slovakia through 
an analysis of master plans, which are the main 
mechanisms of regulation of urban develop-
ment, of selected cities. The study emphasises 
the evaluation of the approach to density regu-
lation, rate of land-use of selected cities, their 
built-up areas as well as their proposed develop-
ment areas.

One of the goals of this paper is to analyse 
the proposed “land-use” of free and transform-
able areas inside the city compared to proposed 
“land-consumption” outside the city. This paper 
also evaluates applications of land-use indica-
tors that define the future density of the urban 
fabric, in the scope of examined master plans 
in the context of international theory and praxis.

Mestá na Slovensku zaznamenali od roku 
1990 vysokú mieru expanzie, ktorá sa prejavila 
nárastom zastavaných plôch predovšetkým v ex-
travilánoch sídel formou monofunkčného rozvoja 
zameraného na individuálnu rodinnú zástavbu, 
výstavbu priemyselných a logistických parkov 
a veľkokapacitných zariadení obchodu. Uvedené 
investície sú mimoriadne náročné na spotrebu 
plôch charakteristickú nízkou intenzitou využitia 
pozemkov a vyžiadanou výstavbou dopravnej 
infraštruktúry. V porovnaní s vysokými nárokmi na 
pôdny fond pri extenzívnom rozvoji v okrajových 

polohách miest je na Slovensku stále značný 
potenciál nevyužitého územia v zastavanom 
území ich intravilánov. Ide predovšetkým o ob-
lasti, ktoré stratili svoje predchádzajúce využitie, 
ale aj územia, ktoré sú poznačené zásahmi do 
pôvodnej kompaktnej mestskej štruktúry či 
funkcionalistickým spôsobom zástavby. V te-
oretickej oblasti sa tomuto problému venuje 
na Slovensku malá pozornosť. Chýba cielená 
a cyklická analýza podielu a miery zastavanosti 
územia intravilánov miest, zhodnotenie ich poten-
ciálu a možného efektívneho využitia podložená 



dlhodobým a systematickým výskumom. Súčasne 
nové rozvojové plochy v rámci územných plánov 
miest sú generované skôr na základe vízie či 
priemetu ideových zámerov investorov ako na 
základe reálnych potrieb a udržateľných foriem 
rozvoja. Strategické materiály zamerané na rozvoj 
slovenských miest často len proklamujú efektívne 
nakladanie s pôdnym fondom a cielené využitie 
potenciálu existujúcich urbánnych štruktúr formou 
ich transformácie a intenzifikácie /1/. Pritom realita 
z hľadiska záberu pôdneho fondu v priemete na 
produkčnú kapacitu pôdy je v niektorých oblas-
tiach Slovenska už alarmujúca /2/.

Jedným z princípov ochrany pôdy, ale 
aj efektívnej prevádzky v území (spätej najmä so 
zníženými nárokmi na dopravu a rozvoj technic-
kej infraštruktúry) je uplatňovanie udržateľného 
rozvoja miest. Medzi základné charakteristiky udr-
žateľného mesta, ktoré definoval projekt ECOCITY, 
patrí: „mesto s minimálnym záberom pôdy, 
mesto priemerných hustôt, mesto s vhodne 
koncentrovaným rozvojom, mesto krátkych 

vzdialeností, mesto s rovnováhou centralizácie 
a decentralizácie, mesto ako sieť mestských štvrtí, 
mesto vyváženej polyfunkčnosti, mesto ľudskej 
mierky a urbanity, mesto pre chodcov, cyklistov 
a verejnú dopravu, mesto integrované do regiónu, 
mesto ako elektráreň obnoviteľných energii“ /3/. 
Účinnou a overenou formou udržateľného rozvoja 
je koncepcia kompaktného mesta /4/, ktorá je 
spojená s intenzifikáciou existujúcej mestskej 
štruktúry, s využívaním disponibilných plôch 
v rámci zastavaného územia a s obmedzeným 
rozsahom nových rozvojových plôch mimo 
intravilánu. 

Optimalizovaná hustota urbánnych štruktúr je 
neoddeliteľnou súčasťou koncepcie udržateľného 
rozvoja miest. Aby bolo možné uvedené princípy 
naplniť, hustota mestských štruktúr by mala 
dosahovať isté parametre, pričom za optimálne 
možno považovať ich vyjadrenie v intervale mini-
málnej /5/ a maximálnej hustoty /6/. Konštatovanie 
súvisí s dvoma protichodnými tendenciami 
prirodzeného vývoja hustoty urbánnych štruktúr, 

 Rozvoj založený na 
princípe kompaktného 

mesta, Structural Vízion: 
Amsterdam 2040. Plan 

Amsterdam, 2011, 1

Development based on the 
principle of the compact 

city, Structural Vísion: 
Amsterdam 2040. Plan 

Amsterdam, 2011, 1 
Zdroj Source: Dostupné dňa 1. 3. 2014 na http://www.amsterdamsebinnenstad.nl/binnenstad/237/structuurvisie-hoogbouw.html
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ktoré sa začínajú výrazne prejavovať v našich pod-
mienkach. S nedostatočnou hustotou zástavby 
na periférií miest /7/ a s tendenciu nekoncepčnej 
maximalizácie hustoty v niektorých mestských po-
lohách /8/. Tieto diferencované póly hustoty začali 
byť na Slovensku vypuklé na konci prvej dekády 
nového milénia, v období vrcholiaceho stavebné-
ho boomu, pre ktorý boli charakteristické prejavy 
„územnej privatizácie“. „Súkromní investori zís-
kali rozhodujúcu pozíciu v mestskom rozvoji cez 
strategické investície v území“/9/ podobne, ako 
to bolo v západnej Európe na začiatku sedem-
desiatych rokov. Na Slovensku bol tento trend 
navyše sprevádzaný niektorými prejavmi „libe-
rálno-konkurenčného kapitalizmu“. Uplatňovaný 
pôsob spracovania územných plánov sídel 
nebol uspôsobený na tieto tendencie. Jednak 
nedostatočným previazaním jednotlivých úrovní 
plánovania, od akútnej absencie územných plánov 
zón na úrovni mestských sídel po od regionálnej 
úrovne nezávislých územných plánov vidieckych 
sídel. Uvedený stav nie je uspokojivý dodnes. 
Nedostatočná funkčnosť systému plánovania sa 
prejavuje mimoriadne vypuklo v rozmáhajúcom sa 
a až nekontrolovanom suburbanizačnom rozvoji, 
ktorý je protipólom k tak žiadanému trendu udr-
žateľnosti. Andrea Bacová riešenie vidí takto: „Na 
riadenie takéhoto procesu však už nepostačuje 
klasická regulačná metodika územných plánov, 
ale je nutné nájsť spôsob koncepčného prepoje-
nia územného plánovania sídelných štruktúr na 
úrovni zóny, sídla, regiónu“ /10/. Ďalším problémom 
bola voľná regulácia územných plánov sídel, ktoré 
prevzali úlohu usmerňovania samotnej výstavby. 
Konkrétne dosahy Aktualizácie územného plá-
nu hlavného mesta SR Bratislavy z roku 1993 
Dana Drobniaková charakterizuje takto: „Mäkká 
regulácia Aktualizácie vytvorila podmienky na 
netransparentné uplatnenie nástrojov územného 
plánovania“ /11/.

V nasledujúcej štúdii sa pokúsim zhodnotiť stav 
uplatňovania princípov udržateľného rozvoja miest 
na Slovensku cez analýzu vybraných územných 
plánov sídel, ako kľúčového nástroja na usmerňo-
vanie územného rozvoja. Štúdia kladie dôraz na 
zhodnotenie spôsobu regulácie hustoty, miery vy-
užitia územia sledovaných miest, ich zastavaných, 
ako aj navrhovaných rozvojových plôch. Jedným 
z cieľov práce je aj analýza predpokladaného 

využitia rozsahu voľných a transformovateľných 
plôch v intraviláne miest oproti navrhovanej 
„spotrebe“ nových plôch mimo ich zastavaného 
územia. Príspevok súčasne hodnotí uplatňovanie 
návrhových ukazovateľov intenzity využitia úze-
mia, ktoré definujú budúcu hustotu urbánnych 
štruktúr v rámci sledovaných územných plánov 
sídel v kontexte zahraničnej teórie a praxe. Pre 
potreby vyhodnotenia rozsahu rozvojových 
plôch a kapacít urbanistických štruktúr boli po-
užité územné plány vybraných miest Slovenska, 
a to v štruktúre miest nad 200-tisíc obyvateľov 
(Bratislava, Košice) /12/, vybraných krajských 
miest od 50-tisíc do 100-tisíc obyvateľov (Banská 
Bystrica, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava) /13/ a miest 
okolo 30-tisíc obyvateľov (Liptovský Mikuláš, 
Piešťany) /14/. Významným faktorom, ktorý podmie-
nil výber sledovaných miest, bola úroveň a spôsob 
spracovania ich územných plánov, ktorá umožnila 
analyzovať, porovnávať a hodnotiť vybrané aspek-
ty efektívnosti územného rozvoja cez regulatívy 
intenzity využitia územia, ale aj vyhodnocovacie 
ukazovatele a uplatnené štandardy.

EXKURZ DO HISTÓRIE REGULÁCIE HUSTOTY
V priebehu 20. storočia sa práve cez mieru 

hustoty pomenúvali základné problémy miest 
– neúnosne vysoká hustota mestských štruktúr 
na prelome 19. a 20. storočia /15/ a nízka intenzita 
rozsiahlej časti zástavby amerických miest šesťde-
siatych rokov, následne aj európskych. Uvedené 
protichodné a extrémne formy hustoty boli podne-
tom k formovaniu nových koncepcií rozvoja miest 
a ich aplikácii. Vysoká hustota z prelomu storočí 
podnietila vznik teórie funkcionalistického mesta, 
ktorá bola diskutovaná v rámci kongresov moder-
nej architektúry CIAM a sformulovaná v Aténskej 
charte z roku 1931. Nízka hustota zas stojí za teó-
riou udržateľných miest, ktorých základy položila 
Jane Jacobs v publikácii Dead and Life of Great 
American Cities z roku 1961.

Začiatky regulácie podnietila maximalizácia 
intenzity mestskej štruktúry v období liberálno-
-konkurenčného kapitalizmu. Obdobia, keď 
„developeri/maximalisti začínajú hrať prím“ /16/. Od 
polovice 19. storočia sa preto začínajú zásadnej-
šie formulovať nástroje na usmernenie výstavby 
v mestách, ktorých súčasťou boli aj zásady regu-
lácia hustoty /17/. Tie prešli vývinom, ktorý možno 
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zhrnúť do štyroch základných etáp, respektíve 
foriem. 

Regulácia hustoty sa realizovala v Európe 
v priebehu druhej polovice 19. storočia cez 
princíp stanovujúci maximálnu výšku zástavby 
a minimálnu šírku uličného profilu. Uvedené 
pravidlo sa stalo všeobecne uplatňovaným pri 
prestavbe európskych miest (Londýn, Paríž), ako 
aj v rámci nových rozvojových plánov (Viedeň, 
Berlín, Mníchov, Rím, Štokholm, Kodaň...). 
Rovnako ho aplikoval Ildefonso Cerdá pri regulácii 
Barcelony. Reinhard Baumeister na tieto tradície 
nadviazal a v roku 1880 predstavil v Nemecku 
stavebnú vyhlášku (Normalbauverordnung), 
ktorá predpisovala zásadu, podľa ktorej „výška 
zástavby nemôže presiahnuť šírku ulice“ /18/. 
Uvedený princíp regulácie pritom umožňoval 
značnú flexibilitu z hľadiska napĺňania vymedze-
ných plôch – v rámci štandardných mestských 
blokov z hľadiska ich funkčného využitia, ale aj 
miery zastavanosti a tým i hustoty urbanistickej 
štruktúry, pričom sledoval kvalitu predovšetkým 
vnútorného obrazu mesta cez jasné vymedzenie 
a komponovanie verejných priestorov.

Zónový zákon (Zoning law) z roku 1916 ako 
stavebná norma New Yorku bol už založený nielen 
na regulácii šírky ulice a výšky zástavby, ale aj na 

stanovení miery zastavanosti a objemu stavieb 
prostredníctvom „hmotovo-architektonických 
obálok“ /19/. Vďaka svojej účinnosti pri usmernení 
veľkých investícii a skvalitnení mestského prostre-
dia sa uplatňoval v rôznych variáciách v Amerike, 
ale aj v iných častiach sveta /20/. V súčasnosti 
rozvíjaná metóda slnečného obalu, ktorú formu-
loval prof. Ralph Knowles v roku 1981 v knihe 
Sun Rythm Form je založená rovnako na princípe 
vymedzenej priestorovej obálky.

Ďalším modelom usmerňovania husto-
ty je jej regulácia cez počet obyvateľov, 
respektíve bytov, ktorá je spätá s dvojdimenzi-
onálnym plánovaním (úroveň sídla), vo svojich 
začiatkoch s hnutím záhradných miest na prelo-
me storočí. Cez nižší počet obyvateľov, ktorý sa 
pohyboval okolo 75 obyvateľov/hektár a dokonca 
aj cez ekonomickú efektívnosť výstavby boli 
prezentované výhody tejto myšlienky „ideálneho 
mesta“ /21/. Plošné a normatívne plánovanie je 
však charakteristické najmä pre funkcionalistický 
princíp rozvoja miest tridsiatych – sedemdesiatych 
rokov /22/. Na Slovensku uvedená metóda bola 
spájaná od začiatku osemdesiatych rokov najmä 
s výstavbou sídlisk a s požiadavkou hustoty kom-
plexnej bytovej výstavby, ktorá mala dosahovať 
400 obyvateľov/hektár /23/. Sledovanie hustoty 
cez počet obyvateľov (bytov)/ hektár nachádza 
širšie uplatnenie aj v súčasnosti, predovšetkým 
pri vyhodnocovaní ich rozloženia v organizme 
mesta a jeho spádovom území. Je zrkadlom miery 
efektívnosti, respektíve neefektívnosti rozvoja 
a prevádzky mesta. Uplatňuje sa pri porovnáva-
cích štúdiách koncepcie rozvoja a charakteru 
urbánnych štruktúr jednotlivých miest /24/.

Najrozšírenejším princípom regulácie hustoty 
sú kvantitatívne metódy a ukazovatele, ako vý-
sledok vedeckého prístupu /25/. Jedným z prvých 
priekopníkov, ktorý uvedenú metódu aplikoval, bol 
Anton Hoening. Pri regulácii hustoty Berlína v roku 
1925 použil regulatív založený na usmernení 
rozsahu podlažnej plochy zástavby a zastavanosti 
pozemku. Tento princíp ďalej rozvíjali významní ar-
chitekti svojej doby Le Corbusier, Walter Gropius, 
Raymond M. Hood, Roland Rainer a ďalší, pri-
čom ich hlavným cieľom bolo skúmanie vzťahu 
medzi formou zástavby, optimalizáciou hustoty, 
rozsahom voľných plôch a kvalitou prostredia. 
Je príznačné, že zdokonaľovanie kvantitatívnych 

Regulácia hustoty cez 
stanovenie šírky ulice 

a výšky zástavby. Plán 
Barcelony od Ildefonso 

Cerdá (1859)

Regulation of density 
through establishing street 
width and building height. 

Plan of Barcelona by 
Ildefonso Cerdá (1859)

Zdroj Source: Dostupné dňa 1. 3. 2014 na http://densityatlas.org/casestudies/profile.php?id=92
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Princíp regulácie hustoty stanovením šírky ulice, 
výšky zástavby a objemu stavieb prostredníctvom 
„priestorových obálok“ – Zónový zákon (Zoning law) 
z roku 1916 ako stavebná norma New Yorku. Pohľad na 
New York, diagramy, Evolution of The Setback Building

The principle of density regulation through establishing 
street width, building height and structural volume 
based on the “spatial envelope” – the New York City 
Zoning Law of 1916 as a construction standard

Metóda slnečného obalu – regulácia objemu 
prostredníctvom „priestorových obálok 
podľa Ralpha Knowlesa z roku 1981

The “sun envelope” method – regulation of volumes using 
the “spatial envelope”, by Ralph Knowles from 1981

Usmernenie hustoty cez počet obyvateľov 
a stanovený rozsah územia

Management of density through number of 
inhabitants and delimitation of land extent 

Zdroj Source: Dostupné dňa 1. 3. 2014 na http://www.studyblue.com/notes/note/n/arch-381-final/
deck/4864984

Zdroj Source: HOWARD, Ebenezer: Garden City of Tomorrow: 
A Piesceful Path to real reform; London, Swan Sonnenschein&CO 
1898, tabuľka 25

Zdroj Source: Dostupné dňa 1. 3. 2014 na http://www.lowtechmagazine.com/2012/week12/
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ukazovateľov a vývoj vedeckých – matematických 
metód /26/. pre reguláciu hustoty sa realizoval 
predovšetkým v krajinách a mestách s najväčšou 
hustotou osídlenia (v Amerike, symptomaticky 
v New Yorku, v Holandsku – v Amsterdame, 
Anglicku a Nemecku). Uvedené kvantitatívne 
metódy vo všetkých etapách vývoja sú úzko 
previazané na fyzické trojdimenzionálne formy 
mestských štruktúr (úroveň zóny). Na úrovni 
územných plánov sídel zohrávajú predovšetkým 
strategický význam pre rozloženie základných 
objemov a foriem štruktúr v organizme mesta.

HODNOTENIE REGULÁCIE HUSTOTY 
V ÚZEMNÝCH PLÁNOCH MIEST 
NA SLOVENSKU

V trhovej ekonomike sa v územných plánoch 
sídel, predovšetkým však v územných plánoch 
zón venuje zvýšená pozornosť regulatívom 

intenzity využitia územia, nakoľko sú jedným 
z hlavných nástrojov na usmernenie efektívneho 
územného rozvoja. Vzhľadom na akútnu absenciu 
územných plánov zón v podmienkach Slovenska 
sa preto pozornosť sústreďuje na ukazovatele 
hustoty v rámci územných plánov sídel. Uvedené 
konštatovanie potvrdzuje aj architekt Hrdý pre 
situáciu v Bratislave. „Niet pochýb, že najmä pre 
chýbajúce územné plány zón na seba zobral 
územný plán mesta ambíciu dôslednejšie zregu-
lovať najmä rozvojové územia.“ /27/ Na Slovensku 
súčasne chýba metodika pri uplatňovaní uvede-
ných ukazovateľov na úrovni územných plánov 
sídel /28/. Jej absencia sa prejavuje využívaním 
rôznej škály druhov návrhových ukazovateľov 
hustoty, ich nejednotnou terminológiou a rôznou 
záväznosťou voči regulovanému územiu (na po-
zemok, funkčnú plochu, na urbanizačný obvod). 
Tieto skutočnosti znejasňujú a často až deformujú 
praktické uplatňovanie regulatívov intenzity využitia 
územia v praxi. Územné plány sídel pri koncipovaní 
kvantitatívnych ukazovateľov v rôznej miere premie-
tajú ich väzby na stabilizované územia, rozvojové 
územia, charakter funkčných plôch, polohu v rámci 
sídla a charakter urbanistickej štruktúry. Súčasne sa 
v našej územnoplánovacej praxi pri stanovení hod-
nôt kvantitatívnych ukazovateľov v nedostatočnej 
miere uplatňujú adekvátne ekonomické a mate-
matické metódy (ekonomické rozbory, prognózy...) 
ako podklad na ich objektívnejšie stanovenie, cez 
predpokladaný rozsah potrieb a z nich odvode-
ných kapacít jednotlivých funkčných systémov. 
Nevyhodnocuje sa dôsledne ani potenciál a vývoj in-
tenzity využitia zastavaného územia našich sídel /29/.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti si predložený 
príspevok dal za cieľ analyzovať uplatňované regu-
latívy intenzity využitia územia v rámci územných 
plánov vybraných sídel z rôznych aspektov: z hľa-
diska spôsobu vymedzenia regulovaného územia, 
druhov regulatívov intenzity využitia územia a ich 
hodnôt.

UKAZOVATELE HUSTOTY – TERMINOLÓGIA
Východiská

Pre reguláciu hustoty, rovnako ako aj pre 
vyhodnocovanie intenzity využitia územia sídel sú 
v súčasnosti najzásadnejšie a najviac frekventova-
né dva základné ukazovatele, a to v celosvetovom 
meradle. Sú nimi Index zastavaných plôch (Izp) 

Schéma Waltera Gropiusa 
z roku 1930 ilustrujúca 

vzťah medzi výškou 
budov, preslnením 

a potrebou plôch

Scheme by Walter Gropius 
from 1930, illustrating the 
relation between building 

height, sunlight access 
and necessary area

Zdroj Source: Berghauser, Pont, Meta – Haupt, Per: Spacematrix; 
Space, Density and Urban Form. Rotterdam, Nai Publishers 2010, s. 55
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– (Ground space index – GSI) a Index podlažných 
plôch (Ipp) – (Floor space index – FSI, Floor spa-
ce ratio – FSR, Floor area Ratio – FAR) /30/. K nim 
pristupujú ďalšie, spresňujúce ukazovatele, ako 
je: Podiel zelených plôch (Pzp) či Podiel voľných 
plôch (Pvp) – (Tare – T), výška zástavby vyjadrená 
v metroch alebo definovaná Priemerným počtom 
podlaží (Ppp) – (Building height – L) či Počtom 
nadzemných podlaží a Počtom podzemných 
podlaží. Rovnako sa zvykne uplatňovať Index 
stavebného objemu (Iso) /31/.

V niektorých krajinách sa významnejšie začínajú 
presadzovať, avšak až na zonálnej úrovni ďalšie 

ukazovatele: ukazovateľ hustoty prepojení – Index 
prepojení (Network density – N), ktorý stanovuje 
dĺžku komunikácií na regulovanom území, menej 
frekventovaný je Index funkčných plôch (Ifp), ktorý 
vyhodnocuje všetky funkčné plochy (plochy pod-
lažné, voľné, funkčné plochy na strechách, pod 
objektom a podobne) na regulovanom území /32/.

V menšej miere sa v súčasnosti uplatňuje 
v rámci regulácie hustoty ukazovateľ počtu oby-
vateľov/bytov či zamestnancov/návštevníkov na 
regulovanú územnú jednotku. Tento ukazovateľ 
nachádza širšie uplatnenie pri vyhodnocovaní 
miery hustoty.

Mesto

Regulatívy

Po et nadzemných 
podla í 

Pnp

Index zastavaných 
plôch Izp

Index podla ných 
plôch 

Ipp

Podiel zelených 
plôch

Podiel vo ných 
plôch

Pzp

ÚPN Liptovský 
Mikuláš, r. 2011

Výška zástavby Koeficient 
zastavanosti

ÚPN Pieš any, r.1998 Maximálna výšková 
hladina

Koeficient 
podla ných plôch

ÚPN B. Bystrica,          
r. 2011

Po et nadzemných 
podla

enelez leidoPainavatsaz areiM

ÚPN Trnava, r. 2010 Priemerná 
os

Index zastavaných 
plôch

Index podla ných 
plôch

Koeficient zelene

ÚPN Tren ín, r. 2012 Po et nadzemných 
podla

enelez leidoPainavatsaz areiM

ÚPN Prešov, r. 2013                Po et podla í Zastavanos  
pozemku

ÚPN Nitra, r. 2003                   Koeficient zastavania Index podla ných 
plôch

ÚPN Košice, Lokalita 
Šaca, r. 2014 

Po et nadzemných 
podla

Koeficient 
zastavanosti

Koeficient 
zastavanosti 
objektmi a 
spevnenými 
plochami *

ÚPN Bratislava,            
r. 2012

Po et podla í Index zastavaných 
plôch

Index podla ných 
plôch

Koeficient zelene

Porovnanie rôznej 
terminológie pre jednotlivé 
druhy regulatívov intenzity 
využitia územia vo 
vybraných územných 
plánoch slovenských miest. 
Poznámka: *definuje sa 
tzv. koeficient využitia 
územia, ktorý predstavuje 
podiel zastavaných 
a spevnených plôch.

Comparison of various 
terminologies for different 
types of regulations for 
intensity of land use in 
selected zoning plans 
from Slovak cities. Note: 
* this ‘coefficient of use’ 
defines the area covered 
by the share of built-up 
and paved areas.
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Uvedené ukazovatele sú založené na princípe 
regulácie rozsahu plôch, objemov (dĺžky, výšky, 
počtu bytov/obyvateľov/zamestnancov) na regu-
lovanej územnej jednotke. 

Hodnotenie
V rámci vyhodnocovaných územných plánov 

slovenských miest sa stretávame s uplatňovaním 
štandardných druhov regulatívov intenzity využitia 
územia, ale s odlišnou terminológiou pre ten istý 
druh regulatívu a s rôznou mierou exaktnosti 
zadefinovania ich významu v textovej časti. 

Pre jednoznačné pochopenie významu 
jednotlivých druhov regulatívov v rámci analýz 
územných plánov sledovaných sídel je vhodné 
poukázať na odlišne použitú terminológiu pre ten 
istý druh návrhových ukazovateľov voči v práci 
zadefinovanej terminológii: 
Index zastavaných plôch (Izp): koeficient za-
stavanosti (Kz), koeficient zastavania (KZ), miera 
zastavania, index zastavaných plôch (IPZ), zasta-
vanosť pozemku, koeficient zastavanosti objektmi 
(KOZ),
Index podlažných plôch (Ipp):koeficient podlaž-
ných plôch (KPP), rozsah podlažných plôch,
Podiel zelených plôch (Pzp): podiel zelene, 
koeficient zelene (KZ),
Počet nadzemných podlaží (Pnp): výška 
zástavby, výšková hladina stavieb, podlažnosť, 
priemerná podlažnosť.

V našej praxi sa stretávame aj s istými osobi-
tosťami. V rámci doplnkov územného plánu mesta 
Košice z roku 2010 sa použil neštandardný ukazo-
vateľ – koeficient využitia územia funkčných plôch. 
Ten je charakterizovaný ako koeficient zastavanosti 
objektmi a spevnenými plochami. Z významového 
hľadiska je takáto definícia problematická, lebo 
plochu nie je možné zastavať spevnenou plo-
chou, len objektom. Cieľom takto definovaného 
ukazovateľa bola regulácia maximálneho rozsahu 
zastavaných a spevnených plôch s funkčným 
využitím (komunikácie, parkoviská, pešie ťahy).

UKAZOVATELE HUSTOTY A 
REGULOVANÁ ÚZEMNÁ JEDNOTKA
Východiská

V súčasnosti sa pri definovaní kvantitatívnych 
parametrov hustoty všeobecne podceňuje ich dô-
sledná špecifikácia voči hraniciam regulovaného 

územia, ku ktorým sa vzťahuje. Hustotu najmä 
v rámci územných plánov sídel je nevyhnutné 
exaktne definovať voči územiu brutto alebo netto. 
Hustota vo vzťahu k mierke, k spôsobu a rozsahu 
vymedzenia regulovaného či bilancovaného úze-
mia výrazne líši. 

Cieľom regulácie územia je pozemok. Ten 
je však možné účinne regulovať len z úrovne 
územného plánu zóny (ÚPN-Z). Pričom základom 
regulácie na uvedenej úrovni je stanovenie jeho 
funkčného využitia, miery, spôsobu a charakteru 
zastaviteľnosti. Pozemok v rámci regulačného 
plánu ÚPN-Z je zväčša súčasťou základnej regu-
lovanej skladobnej jednotky – bloku alebo jeho 
časti. Pre reguláciu hustoty je podstatný spôsob 
vymedzenia a dôsledná charakteristika uvede-
ných skladobných prvkov:
– Blok – predstavuje základnú skladobnú jednot-
ku mestskej štruktúry. Tvorí ho súbor pozemkov 
s rovnakými, respektíve príbuznými vlastnos-
ťami (hmotovo-priestorovými, funkčnými...) 
vymedzených ich vonkajšími hranicami. Blok je 
charakteristický najmä pre tradičné mesto ako 
súčasť mestskej mriežky. Blok možno vymedziť 
aj v urbanistickej štruktúre modernistického 
mesta ako skladobnú jednotku rovnakých alebo 
podobných vlastností... Rovnako ho môže tvoriť 
aj nezastavané územie (napr. park, námestie).
– Pozemok – predmet majetkových vzťahov vyme-
dzený hranicou /33/.

Na úrovni zóny sa reguluje zástavba na plochu 
netto – na pozemok, alebo súbor pozemkov, na 
jednotku dôsledne viazanú na majetkovoprávne 
vzťahy a na cielený účel, spôsob a formu využitia.

Územie na účely regulácie hustoty je v rámci 
územných plánov sídel a ich regulačných plánov 
členené na identifikovateľné jednotky, na ktoré sa 
vzťahujú stanovené regulačné zásady. Základom 
regulácie na úrovni sídla je optimálne urbanizačná 
jednotka, ako súbor blokov zastaviteľných a ne-
zastaviteľných (parkov, námestí) vrátane uličnej 
siete, ktorá jednotlivé bloky sprístupňuje. Nie je 
však výnimkou, že územný plán sídla reguluje 
štvrť, respektíve istú oblasť ako celok. V závislosti 
od mierky regulovanej skladobnej územnej jed-
notky sa mení podiel voľných plôch. Platí zásada, 
že podiel voľných plôch sa oproti plochám zasta-
vaným zväčšuje so zväčšujúcou sa jednotkou. To 
ovplyvňuje hodnotu hustoty, ktorá sa prirodzene 
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so zväčšujúcou sa územnou jednotkou vzhľadom 
na väčší rozsah voľných plôch znižuje. Preto pre 
korektnosť regulácie intenzity využitia územia na 
úrovni sídla je osobitne dôležitý spôsob vymedze-
nia bilancovaných území a ich charakteristika /34/:
– Obvod (oblasť, štvrť) je tvorený súborom 
zastavaných, respektíve zastaviteľných urbani-
začných jednotiek a nezastavaných, respektíve 
nezastaviteľných urbanizačných jednotiek (parky, 
športoviská a územia prírodných plôch či doprav-
ných plôch) /35/.
– Urbanistická jednotka (vymedzená časť urbanis-
tickej štruktúry) predstavuje súbor blokov a ulíc 
s homogénnym charakterom. Hranice urbanizač-
nej jednotky prechádzajú stredom ulíc. Tam, kde 
ulice nie sú, hranicu urbanizačnej jednotky tvoria 
hranice pozemkov /36/.

Ukazovatele hustoty na úrovni územných plá-
nov sídel sa vzhľadom na charakter regulovaných 
územných jednotiek definujú na plochu brutto. 
Je štandardné, že uvedené jednotky (vymedze-
né funkčné plochy či priestorovo homogénne 
jednotky) sa regulujú ako celok, teda vrátane ko-
munikácií, verejnej zelene, ďalších druhov voľných 

plôch a všetkých objektov na danom území, a to 
bez ohľadu na majetkovoprávne vzťahy.

Pre rozvojové územia, respektíve územia trans-
formácie (vymedzené ako urbanizačné obvody 
alebo urbanizačné jednotky) by mali regulatívy 
intenzity využitia územia z úrovne územných plá-
nov sídel predstavovať východisko pre stanovenie 
hustoty využitia územia v nižšom stupni územ-
noplánovacej dokumentácie, konkrétne v rámci 
územného plánu zóny.

Hodnotenie
Vymedzené územia – regulované územné 

jednotky majú v rámci analyzovaných územných 
plánov sídel rôzny charakter a formu. Zásady 
a regulatívy priestorového usporiadania 
a funkčného využívania územia sa viažu buď 
na funkčne a priestorovo homogénne jednotky 
rôznej veľkosti, alebo na urbanizačné obvody, či 
iné formy vymedzených organizačných územných 
jednotiek. V slovenskej územnoplánovacej praxi 
a v rámci hodnotených územných plánov sídel 
sú stanovené regulatívy intenzity využitia územia 
v rámci vymedzených regulovaných jednotiek 

Schéma obvodu 
ako plocha brutto 
pozostávajúca 
z urbanistických 
jednotiek, ktoré 
predstavujú súbor blokov 
a ulíc s homogénnym 
charakterom

Scheme of the 
neighbourhood as 
gross area, consisting 
of separate urban units 
of grouped apartment 
blocks and streets with a 
homogeneous character

Zdroj Source: BERGHAUSER, Pont, Meta – HAUPT, Per: Spacematrix; Space, Density and Urban Form, Rotterdam, Nai Publishers 2010, s. 103
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UKAZOVATELE HUSTOTY, FUNKCIA A FYZICKÁ 
FORMA URBÁNNYCH ŠTRUKTÚR
Východiská

Jedným z problémov pri definovaní hustoty 
býva slabšia previazanosť medzi kvantitatívnym 
vyjadrením hustoty zástavby a fyzickou formou 

(urbanistický obvod, funkčná plocha, priestoro-
vo-funkčné celky, areál) zadefinované s rôznou 
mierou dôslednosti voči nim ako celku (brutto). 
V niektorých prípadoch územné plány sídel 
dokonca priamo regulujú najmenšie skladobné 
jednotky – blok a pozemok (netto).

uvítaluger atondoHaktondej ánmezú ánavolugeRotseM

netto brutto

ÚPN Liptovský 
Mikuláš, r. 2011

ottenkomezoP

ÚPN Prešov, r. 2013 ottenláera ,komezoP

ÚPN B. Bystrica,          
r. 2011

Funk otturbyhcolp én

ÚPN Nitra, r. 2003 Priestorovo funk otturbyklec én

ÚPN Košice/Girbeš,  
r. 2011

otturbynóz énavolugeR

ÚPN Košice/VŠA,         
r. 2011

Urbanistické bloky ako pozemok netto

ÚPN Bratislava,            
r. 2012

otturbeimezú énezdemyV

urbánnych štruktúr. Dôvodom zanedbávania 
uvedeného vzťahu bolo uplatňovanie dvojdimen-
zionálneho princípu plánovania počas niekoľkých 
desaťročí, ktorý kládol dôraz predovšetkým na 
rozmiestňovanie funkčných plôch v území. 

S nástupom liberalizácie územného rozvoja 
v západnej Európe na prelome sedemdesiatych 
a osemdesiatyh rokov 20. storočia (na Slovensku 
v deväťdesiatyh rokoch) sa zásadný podiel 
výstavby presúva na súkromný sektor. Štátna, re-
gionálna, ale aj mestská úroveň plánovania, začína 
plniť v západnej Európe predovšetkým strategický 
význam a stanovuje základnú koncepciu územ-
ného rozvoja s cieľom harmonizovať jednotlivé 
úrovne. Pozornosť sa presúva na reálne projekty, 
ktoré prestávajú byť zavŕšením plánovacieho 
procesu, ale stávajú sa jeho integrálnou súčasťou, 
či dokonca jeho iniciátorom. Tlak investorov, 
napĺňanie línie udržateľného rozvoja miest a zod-
povednosť architektov za kvalitu navrhovanej 
urbanistickej štruktúry a mestského prostredia 
viedli k obnoveniu záujmu o skúmanie vzťahu 

medzi intenzitou a formami zástavby. Mnoho ar-
chitektonických ateliérov a výskumných tímov 
publikuje teoretické práce zamerané na možnosti 
zvýšenia kvality urbánnych štruktúr pri vyšších 
hustotách, respektíve optimalizovaných hustotách 
zástavby. Výsledky svojich výskumov architekti 
súčasne aplikujú na reálne projekty, a tak ich 
účinnosť overujú nielen na matematických mo-
deloch, ale priamo v praktickom živote. Výskum 
a teoretický diskurz v tejto oblasti je stále aktuálny, 
dokonca naberá na intenzite, rovnako ako sa 
stáva naliehavejším efektívnejší a kvalitnejší rozvoj 
mestských sídel /37/. Analýzy hustoty sa realizujú 
aj v rámci oddelení územného rozvoja mnohých 
európskych miest. Príkladom je spracovaná štúdia 
Formy sídelných štruktúr pre rozvoj mesta, ktorá 
podrobne analyzuje vybrané lokality a investície 
realizované v rozsahu mestského bloku z hľadiska 
ich hustoty vo vzťahu k forme a typu zástavby /38/. 
Je prirodzené, že skúmanie urbánnych štruktúr 
diferencovanej hustoty sa realizuje v trojdimenzi-
onálnej rovine a viaže sa priamo na územné plány 

Porovnanie regulácie 
rôzneho typu územnej 
jednotky vo vybraných 

územných plánoch 
sídel na Slovensku.

Comparison of regulation 
of various types of 

zoning units in selected 
zoning plans from 

Slovak municipalities.

12
XLV III, 2014, 1 – 2



ĽUBICA VITKOVÁ Princíp regulácie hustoty ako cesta 
k udržateľnému rozvoju miest The principle of density 
regulation as a way towards sustainable city growth

zón, z ktorých sa reguluje a usmerňuje investičná 
výstavba. Dôsledné overovanie vzťahu hustoty 
a jednotlivých foriem zástavby sa zákonite v ob-
jektivizovanej miere premieta aj do programovania 
územného rozvoja na úrovni mesta a tým aj do 
územných plánov miest.

V rámci územných plánov vybraných miest 
v zahraničí je preto v súčasnosti štandardom, že 
kvantitatívny parameter hustoty je previazaný nie-
len na spôsob funkčného využitie územia, ale aj na 
charakter a formu zástavby, ktorá sa významnou 
mierou podieľa na efektívnosti urbánnych štruktúr. 

KUREK, Ondrej – KRIŠTEK, 
Tomáš: Zlaté piesky, 
Bratislava. Ateliérový 
projekt, FA STU Bratislava, 
2009/2010, vedúca práce: 
Vitková, Ľubica. Overenie 
nástrojov regulácie 
z úrovne časti sídla po 
zonálnu dimenziu

KUREK, Ondrej – KRIŠTEK, 
Tomáš:  “Zlaté piesky, 
Bratislava”. Atelier project, 
Faculty of Architecture, 
Slovak Technical University, 
Bratislava, 2009/2010, 
project supervisor: Ľubica 
Vitková. Verification of 
the tools for regulation 
on the level of settlement 
section within a single 
zonal dimension
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Teplice, Hradec Králové, České Budejovice). 
„Regulačný plán sa musí venovať len a práve 
priestoru mesta. Musí stanoviť hranice blokov, 
uličné a stavebné čiary, mieru ich otvorenosti 
voči verejnému priestoru, výškovú hladinu alebo 
intenzitu zastavania, ale predovšetkým nedotknu-
teľnosť a formu verejných priestorov /41/.

Hodnotenie
Nedôslednosť regulácie hustoty v rámci 

územných plánov sídel na Slovensku deformuje 
ich praktické uplatňovanie. Problematický je 
predovšetkým vzťah regulatívov hustoty voči 
regulovanému územiu a absencia väzby na formy 
urbánnych štruktúr. Vo väčšine sledovaných 
územných plánov sídel sa indexy intenzity vyu-
žitia územia vzťahujú len na funkčné typy území. 
„Navyše, regulácia územia cez funkčné plochy, 
bez definovania jasných parametrov hmotovo-
-priestorovej štruktúry, je paradoxom aj vzhľadom 
na fakt, že kým funkčné využitie sa môže relatívne 

Územné plány európskych miest majú štandard-
ne definované charakteristické formy zástavby, 
na ktoré sa stanovené regulatívy viažu, často aj 
s grafickým vyjadrením ich charakteristickej formy. 
Ako príklad môže slúžiť koncepcia územného 
plánu mesta Brna, v ktorej sú pre územie mesta 
stanovené základné typy štruktúr: kompaktná, voľ-
ná, rodinná kompaktná, rodinná voľná, areálová. 
Uvedené typy štruktúr sú definované tak pre sta-
bilizované, ako aj rozvojové územia. Sú súčasťou 
kódu regulovanej územnej jednotky spolu s jej 
funkčným využitím a indexmi intenzity zástavby /39/. 
Stanovenie „sídelných tkanív umožňuje aj na úrov-
ni územného plánu mesta diferencovať priestorovú 
štruktúru“ /40/. Ešte zásadnejší je prístup k tvorbe 
územných plánov Romana Kouckého. Ten narába 
s minimálnym počtom regulačných prvkov, ale 
ich účinok pre rozvinutie charakteru mesta a jeho 
štruktúry je zásadný, predovšetkým vďaka jasné-
mu vymedzeniu verejných priestorov a povýšeniu 
základnej symboliky toho-ktorého mesta (Liberec, 

KUREK, Ondrej – KRIŠTEK, 
Tomáš: Zlaté piesky, 
Bratislava. Ateliérový 

projekt, FA STU Bratislava, 
2009/2010, vedúca práce: 
Ľubica Vitková. Overenie 

nástrojov regulácie 
z úrovne časti sídla po 

zonálnu dimenziu

KUREK, Ondrej – KRIŠTEK, 
Tomáš:  “Zlaté piesky, 

Bratislava”. Atelier project, 
Faculty of Architecture, 

Slovak Technical University, 
Bratislava, 2009/2010, 

project supervisor: Ľubica 
Vitková. Verification of 
the tools for regulation 

on the level of settlement 
section within a single 

zonal dimension
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často a jednoducho meniť, fyzická štruktúra zostá-
va stabilná aj niekoľko desiatok rokov“ /42/. Pritom 
hodnota regulatívu pre ten istý druh funkčnej 
plochy je závislá práve od typu urbanistickej 
štruktúry, ktorá vychádza z charakteru a významu 
lokality, jeho potenciálu, ale i realizovateľnosti 
vzhľadom na hodnotu pozemkov. Hodnoty regu-
latívov hustoty sú tým nástrojom, ktorým možno 
sledovať a strážiť osobitý charakter štvrte, obvodu, 
či dokonca celého mesta. Rovnako ako ich 
úrovňou možno usmerňovať strategickú formu 
rozvoja mesta. Napríklad nižší index podlažných 
plôch v Piešťanoch (ÚPN z roku 1998) odrážal 
kúpeľný charakter mesta a dôslednú konštrukciu 

regulatívu na plochu brutto. V návrhu zmien 
a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany 
sa však už index podlažných plôch vypúšťa, 
vzhľadom na ich reguláciu na úrovni zón. Územný 
plán Banskej Bystrice, ktorý deklaruje uplatnenie 
princípu kompaktného mesta, stanovuje výrazne 
vyššie hodnoty sledovaných indexov intenzity 
využitia územia v porovnaní s regulatívmi hustoty 
iných miest. V rámci hodnotených územných 
plánov sa charakteristika formy zástavby zväčša 
vzťahovala na väčšie oblasti, prípadne konkrétne 
lokality. Výnimku predstavuje Územný plán 
Bratislavy a Liptovského Mikuláša. V Bratislave je 
forma zástavby charakterizovaná bezprostredne 

Mesto/funk né 
vyu itie

Málopodla ná bytová
zástavba

Zmiešané územie

bývania a ob ianskeho
vybavenia

Plochy ob ianskeho vybavenia

Regulatívy Pnp Izp Ipp Pzp Pnp Izp Ipp Pzp Pnp Izp Ipp Pzp

ÚPN Liptovský 
Mikuláš, r. 2013*

4 0,30 2 a  6 0,3

0,5

2 a  6 0,8

ÚPN Pieš any,        
r. 1998**

4 0,4 6 0,6

1,2

Ur í zonálna dokumentácia

ÚPN Pieš any, akt. 
r. 2013

4 Ur í zonálna
dokumentácia

6 Ur í zonálna
dokumentácia

Ur í zonálna dokumentácia

ÚPN B. Bystrica,  
r. 2011***

4 0,60 0,30 5+ 0,55

0,60

0,30 2 a  25 0,60

0,65

0,30

0,25

ÚPN Trnava,           
r. 2010

4 0,30 1,1 0,25 4 0,35 2,1 0,35 5  6 0,36 1,8 0,25

ÚPN Prešov,           
r. 2013*

4 0,30 2+ 0,25 2 + 0,50

ÚPN 
Košice/Girbeš,        
r. 2011

3,02,103,04

0,4

1,2

1,7

0,50 2

ÚPN Bratislava,  
r. 2012

4 0,27

0,30

1,1

1,1

0,30

0,25

0,25

0,38

0,42

3,0

3,6

3,6

0,30

0,25

0,25

0,30

0,60

3,3

3,6

0,30

0,10

Porovnanie intenzity využitia 
územia vo vybraných 
územných plánoch miest 
na Slovensku. Poznámka: 
Dvojice/trojice uvedených 
údajov predstavujú 
maximálnu hodnotu 
regulatívov v odlišných 
polohách mesta, *údaje 
netto, **miera zastavania 
odvodená zo stanoveného 
Ipp a výšky podlaží, 
***cielená koncepcia 
formovania kompaktného 
mesta sa premieta do 
vyšších hodnôt regulatívov.

Comparison of the intensity 
of land use in selected 
zoning plans in Slovak 
municipalities. Note: Paired/
triplet data represent 
the maximum value of 
regulation in different areas 
of the city, * net values, 
** construction density 
derived from set floor 
numbers and floor height, 
*** targeted conception 
of formation of compact 
cities reflected in higher 
regulation values.
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na regulatív intenzity využitia územia a regulovanú 
plochu (intenzívna zástavba mestského typu, 
zástavba mestského typu, rozvoľnená zástavba, 
zástavba formou výškových objektov a pod.). 
V textovej časti Územného plánu Liptovského 
Mikuláša sú zas prezentované možnosti intenzity 
využitia územia jednotlivých lokalít s rôznym 
funkčným a priestorovým charakterom. Pre zob-
jektívnenie regulácie hustoty a regulácie vôbec 
je žiaduce, aby bola previazaná s charakterom 
priestorovej formy, na ktorú sa vzťahuje. Minimálne 
v základnej priestorovej forme (kompaktná blo-
ková zástavba, pavilónová zástavba), optimálne 
prostredníctvom jednoduchého, ale komplexného 
kódu, ktorý postihuje celkový charakter územia 
(z hľadiska funkčného využitia, formy zástavby 
a intenzity využitia). 

TRANSFORMÁCIA ZASTAVANÝCH 
A ZÁBER NOVÝCH PLÔCH
Východiská

Spôsob vyhodnocovania efektívnosti sídelných 
štruktúr sa optimálne realizuje prostredníctvom už 
uvádzaných ukazovateľov hustoty, predovšetkým 
cez Index zastavaných plôch, Index podlažných 
plôch, respektíve cez hustotu obyvateľov/bytov 
na hektár. Súčasne je potrebné sledovať aj vývoj 
miery zastavanosti jednotlivých urbanizačných 
jednotiek, ktorých hranice sú stabilné v priebehu 
istých časových intervalov. Rovnako dôležité 
je cyklické vyhodnocovanie spotreby plôch na 
rozvoj v intraviláne mesta, osobitne v jeho zasta-
vanom území a na voľných plochách, ako aj v jeho 
spádovom území. Ako príklad je vhodné uviesť 
prístup k zhodnoteniu možných variantov rozvoja 
a tým potenciálu územného plánu spracovaného 
pre mesto Liberec, architektonickou kanceláriou 
Koucký. Jedna z analýz sledovala vývoj počtu 
obyvateľov a rozsah zastavaných plôch na jed-
ného obyvateľa. Dodržanie nastúpeného trendu, 
lineárneho rastu, by predstavoval neúmernú 
spotrebu plôch. Prepočet nákladov na výstavbu 
poukázal, že „extenzívny rozvoj by mohol byť pre 
mesto kritický“ /43/.

Hodnotenie
Vyhodnocovanie efektívnosti mestských štruk-

túr na úrovni sídla sa realizovalo v rámci skúmanej 
vzorky sídel len v dvoch prípadoch. Ako súčasť 

analytickej časti územného plánu Bratislavy pro-
stredníctvom vývoja hustoty obyvateľov a v rámci 
územného plánu Nitry cez zmeny intenzity využitia 
územia, konkrétne prostredníctvom koeficientu 
zastavaných plôch a indexu podlažných plôch. 
V prípade, že sa miera intenzity využitia územia 
vyhodnocuje prostredníctvom len jedného uka-
zovateľa, analýzy nemajú dostatočnú výpovednú 
hodnotu. Preto je dôležité, aby sa fyzická hustota 
urbanistických štruktúr cyklicky skúmala prostred-
níctvom súboru ukazovateľov, rovnako ako cez 
vyhodnocovanie disponibilných plôch a rozlože-
nie rozsahu podlažných plôch jednotlivých funkcií 
v intraviláne mesta a optimálne až jeho zázemia. 
Len prostredníctvom sledovania a vyhodnocova-
nia relevantnej bázy údajov možno usmerňovať 
realizáciu koncepcie udržateľného mesta /44/.

Analýza územných plánov našich sídel za-
znamenala nárast regulovanej hustoty, súčasne 
však potvrdzuje tendenciu zvyšovania rozsahu 
plôch vymedzených na rozvoj mimo zastavaného 
územia, čo má vplyv na zvýšený záber pôdy 
a neefektívnu prevádzku miest. Z dostupných 
údajov sú zrejmé značné rozdiely medzi po-
merom záberu pôdneho fondu v zastavanom 
a nezastavanom území v sledovaných mestách 
a ich územných plánoch. Významný podiel záberu 
pôdneho fondu v prospech zastavaného územia 
oproti záberu pôdneho fondu mimo zastavaného 
územia sa prejavil jedine v územnom pláne mesta 
Banská Bystrica, ktorý postavil svoj územný 
rozvoj na uvádzanom kompaktnom princípe 
a tento svoj zámer aj jednoznačne dodržal. Naopak, 
rozvoj, ktorý zaberá takmer výlučne plochy mimo 
zastavaného územia, je charakteristický pre mestá 
Trnava a Liptovský Mikuláš. Obidve mestá však 
počítajú s výraznejšie menším celkovým záberom 
pôdneho fondu oproti ostatným sledovaným 
mestám. Uvedená analýza sa viaže výlučne na 
záber poľnohospodárskej pôdy, závisí preto od 
rozsahu jej disponibilných plôch v jednotlivých 
mestách a predovšetkým v ich zastavanom území, 
a tým môže výskum skresľovať. Je na škodu, že 
sa v rámci územných plánov slovenských miest, 
respektíve ich územnoplánovacích podkladov 
nevyhodnocuje rozsah recyklovateľných území 
v porovnaní so záberom nových plôch v intravi-
lánoch miest. Cenným a nasledovaniahodným 
príspevkom je v tomto smere spracovaná štúdia 
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od Rocharda Pouša a Tomáša Hlásneho pre 
Útvar hlavného architekta mesta Banská Bystrica 
a pre zhotoviteľa nového Územného plánu mesta 
Banská Bystrica /45/.

ZÁVER – CESTY K EFEKTÍVNEJ KONCEPCII 
ROZVOJA SLOVENSKÝCH MIEST

Mesto je zložitý a dynamicky sa vyvíjajúci 
organizmus, ktorý je potrebné vnímať pri usmer-
ňovaní jeho rozvoja ako ekonomický, sociálny 
a kultúrny fenomén. Preto sa žiada uvedené 
zložky rozvíjať a programovať vo vzájomnej sym-
bióze z hľadiska ich rovnovážneho rozmiestnenia 
v organizme mesta, v ich optimálnej proporcii, 
hmotovo-priestorovom riešení, čo by sa malo 
premietnuť aj na cielenom formovaní vnútorného 
i vonkajšieho obrazu mesta.

Zastavané územie Slovenska je v súčasnosti 
späté predovšetkým s problémami vyvolanými 
suburbanizáciou, živelnosťou výstavby, pretrváva-
júcou funkcionalistickou fragmentáciou mesta na 
funkčné zóny a neúmerným rozvojom niektorých 
druhov veľkokapacitných komerčných investícií 
(predovšetkým obchodných centier) na vonkaj-
šom obvode miest.

Z hľadiska efektívneho rozvoja miest je vhod-
né podporovať princípy kompaktného mesta, 
založeného na rovnomernejšom rozložení oblastí 
práce, vybavenosti a bývania v ich organizme 
a optimalizovať hustotu mestských štruktúr, ktorá 
podporí rozvoj integrovanej dopravy, rovnako ako 
peší pohyb. Cesta efektívneho rozvoja nie je mož-
ná bez transformácie existujúcich nefunkčných 

častí miest. Mestské samosprávy by mali postih-
núť uvedenú stratégiu svojho rozvoja a prijať ju 
ako základnú metódu tvorby svojich územných 
plánov. 

Verejné plánovanie je poznačené trhovým prin-
cípom, ako následkom verejnej krízy financovania 
na jednej strane a verejným vlastníctvom množ-
stva nehnuteľností na strane druhej. Tento princíp 
prináša novú formu kooperácie medzi investormi 
a verejnými inštitúciami. Sídla v tomto procese 
predstavujú aktívne subjekty pri riešení územných 
a mestských problémov. územný plán sídiel je 
nástroj, ktorý má v tomto smere byť nápomocný 
obidvom stranám. Predstavuje strategický doku-
ment programujúci celkovú koncepciu rozvoja 
sídla aj so stanovením predpokladaných optimali-
zovaných kapacít a intenzít urbanistickej štruktúry 
vo väzbe na funkčné systémy, formu zástavby. 
Mimoriadne potrebné je cielené, často súbežné 
riešenie vytypovaných rozvojových lokalít v sú-
činnosti s dotknutými subjektmi či potenciálnymi 
investormi.

Medzi základné problémy územných plánov 
a územnoplánovacieho procesu na Slovensku 
patrí: uvádzaná chýbajúca stratégia rozvoja mesta 
ako východiskový dokument, absencia sledovania 
a exaktného vyhodnocovania ekonomických ana-
lýz a expertíz územia. Územné plány sú viac víziou 
ako odrazom reálneho rozvoja – ponuka plôch na 
rozvoj často výrazne prevyšuje potenciálny dopyt 
a to bez stanovenia priorít rozvoja. Prezentované 
diferencovane spracované regulatívy hustoty 
sledovaných územných plánov majú vplyv na ich 

Záber pôdneho fondu pod a návrhu ÚPN SÚ

Podiel medzi
záberom

PF v zastavanom
a mimo zastavané

územie

V zastavanom
území

v ha

Mimo
zastavaného
územia v ha

Spolu

v ha

ÚPN Trnava, r. 2010 1 : 99 0,32 10,2 10,5

ÚPN B. Bystrica,                
r. 2011

2,3 : 1 2 047,25 846,29 2 893,5

ÚPN Nitra, r. 2003 1 : 3 311,00 943,39 1 254,39

ÚPN Liptovský Mikuláš,  
r. 2011

3 : 97 3,28 343,05 346,33

Porovnanie záberu 
poľnohospodárskej pôdy 
vo vybraných mestách 
Slovenska v členení na 
záber plôch v zastavanom 
území a mimo 
zastavaného územia.

Comparison of the 
occupied arable land in 
selected municipalities in 
Slovakia divided between 
occupied area in and 
outside the built-up area.
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rôznu interpretáciu a využívanie. Malá miera schvá-
lených územných plánov zón (ktoré exaktnejšie 
definujú regulatívy pre rozvoj na danom území) 
vedie k vydávaniu stavebných povolení na stavby 
z úrovne územných plánov sídel, ktoré na tento 
účel nie sú koncipované a dostatočné. Navyše sú-
časný spôsob spracovania územných plánov vedie 
k ich permanentnej aktualizácii formou doplnkov, 
ktoré sú odrazom skutočnosti, že súkromný sek-
tor diktuje ich podobu. Ten je v predstihu pred 

pripravenosťou verejnej správy a jej základného 
nástroja – územných plánov sídel. 

Zásadnou otázkou je preto vývoj metodiky 
územných plánov sídel. Načrtnuté problémy si 
vyžadujú nové prístupy. Jednou z ciest je posun 
metodiky územných plánov sídel smerom k zjed-
nodušeniu ich nástrojov sledujúcich koncepciu 
a priority. Nástroje regulácie na úrovni sídla by 
mali slúžiť predovšetkým ako rámec pre územno-
plánovaciu dokumentáciu nižšieho stupňa.

HIANÍK, Igor – WINKOVÁ, Nikol: Transformácia 
zóny Bratislava III, Preddiplomový projekt, 

FA STU Bratislava, 2011/2012, vedúca práce: 
Vitková, Ľubica. Overenie nástrojov regulácie 

z úrovne časti sídla po zonálnu dimenziu

HIANÍK, Igor – WINKOVÁ, Nikol:  “Transformation of 
the Bratislava III Zone”, Pre- diploma project, Faculty 

of Architecture, Slovak Technical University, Bratislava, 
2011/2012, project supervisor: Ľubica Vitková. 

Verification of the tools for regulation on the level of 
settlement section within a single zonal dimension

Modelovanie regulácie 
cez diferencovanú výšku 

zástavby v závislosti 
od hierarchie lineárno-

uzlovej sústavy. Aplikácia 
koncepcie kompaktného 

mesta – koncentrácia 
výšky a hustoty okolo 

centier a hlavných 
líniových priestorov

Modelling of regulation 
through differentiated 

height levels in 
correspondence to 
the hierarchy of the 

linear-node apparatus. 
Application of the 

concept of a compact 
city – concentration 

of height and density 
around centres and 
main linear spaces

Modelovanie regulácie územia cez diferencované 
šírky uličného profilu v závislosti od ich hierarchie

Modelling of urban regulation through differentiated widths 
of street profiles in correspondence to their hierarchy 
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Modelovanie transformácie územia cez 
reguláciu rôznych typov plôch

Modelling of the transformation of 
urban areas through regulation of 
various types of built surfaces 

Modelovanie transformácie územia cez reguláciu 
základných typov priestorových štruktúr

Modelling of the transformation of 
urban areas through regulation of 
basic types of spatial structures 
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1 
Vláda SR v rámci Zásad štátnej pôdnej politiky (2001) 

deklaruje, „... že pôda SR ... je a zostane základňou envi-
ronmentálneho, ekologického, ekonomického a sociál-
neho potenciálu Slovenska, a preto musí byť starostlivo 
ochránená pred poškodením a neodôvodneným znižo-
vaním jej výmery a objemu“. 

2 
„Únosnosť (produkčná kapacita) pôd je už v tomto 

smere vyčerpaná v krajoch Bratislavskom, Trenčian-
skom a Žilinskom. Najmä do týchto krajov by sa preto 
mala orientovať stratégia ochrany orných pôd pred ne-
žiaducimi zábermi“. Vilček, Jozef: Potenciály a paramet-
re kvality poľnohospodárskych pôd Slovenska. In: Geo-
grafický časopis 63, 2011, 2, s. 133.

3 
Pozri viac Pifko, Henrich: Základy a obrysy udrža-

teľného mesta. In: ŠPAČEK, Robert – PIFKO, Henrich: 
Rukoväť udržateľnej architektúry. Bratislava, SKA 2013, 
s. 138 – 139.

4 
Model kompaktného mesta presadzuje ekonomické 

riešenie najmä z hľadiska úspor plôch, energií a surovín. 
Preto je spätý s vyššou hustotou zástavby, s recyklova-
ním území a budov. Pre kompaktné mesto je typická kon-
trastná a rôznorodá štruktúra z hľadiska intenzity, funkcie 
a foriem zástavby. Mestské územie je organizované do 
prstencov s vyššou hustotou okolo jadier a pásov, po-
zdĺž významných komunikácií. Takéto usporiadanie je 
podmienené príťažlivosťou centier, respektíve nosných 
verejných priestorov, ktoré sú založené na pešej dostup-
nosti a podpore mestskej hromadnej dopravy. Hlavnými 
stavebnými prvkami tejto koncepcie sú: hustota, poly-
funkčnosť, priestorová a ekologická kvalita prostredia. 
Bližšie pozri: VITKOVÁ, Ľubica: Kvantitatívne parametre 
urbanistických štruktúr. Bratislava, Road 2008, s. 18 – 19 
a Urban Task Force: Towards an Urban Renaissance. 
London, Routledge 1999, s. 23 – 27.

5 
Minimálne hodnoty pre zabezpečenie udržateľného 

rozvoja sa pohybujú v rozpätí od 80 do 100 obyvateľov/ 
ha. Pozri HNILIČKA, Pavel: Sídelní kaše. Brno, ERA21 
2005, s. 63 – 64.

6 
Maximálna hustota zástavby závisí od množstva pod-

mieňujúcich faktorov. Medzi najdôležitejšie patrí: forma 
urbanistickej štruktúry, cena pozemkov vzhľadom na 

polohu, funkčné využitie územia, veľkosť pozemkov, hy-
gienické požiadavky, únosnosť dopravného zaťaženia. 
Pozri podrobnejšie – VITKOVÁ, Ľubica: Analýza používa-
ných urbanistických ukazovateľov intenzity využitia úze-
mia mesta. Ed. Vitková, Ľubica: Kvantitatívne parametre 
urbanistických štruktúr. Bratislava, Road, 2008, s. 9 – 16.

7 
Hustota mestských častí Bratislavy (ich zastavaného 

územia) sa pohybuje od 9,0 po 18,5 obyvateľa /hek-
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