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Úvod
Areál po bývalom cyklistickom štadióne, na ulici Odbojárov a
Kalinčiakova, v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, je už niekoľko rokov nedoriešeným problémom. Areál, po nekoncepčnom zbúraní pôvodnej stavby cyklistického štadióna, ostáva
bez reálneho a adekvátneho využitia. Súčasný stav znižuje
atraktivitu i kvalitu života v lokalite. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vníma tento stav ako veľmi problematický a považuje
nevyhnutné prijať strategické kroky, ktoré budú viesť k revitalizácií a zhodnoteniu areálu v blízkej budúcnosti.
Areál po bývalom cyklistickom štadióne je z pohľadu ďalšieho rozvoja mesta a mestskej časti veľmi atraktívnym miestom
s veľkým potenciálom katalyzovať ďalšie transformačné procesy v území. V súčasnom platnom územnom pláne mesta
Bratislavy je toto územie definované ako územie pre šport a
rekreáciu, konkrétne funkciou 401. Mestská časť chce budovať
a rozvíjať lokalitu v súlade s týmto platným územným plánom,
a vidí v tomto funkčnom zadefinovaní príležitosť ako priniesť do
lokality niektoré konkrétne chýbajúce kvality a aktivity.
Projekt revitalizácie vníma mestská časť ako strategický projekt,
ktorý zasiahne do pomerov a fungovania už existujúceho stabilizovaného územia. Z tohto dôvodu prešiel zámer širokou verejnou diskusiou. V spolupráci s laickou i odbornou verejnosťou sa definovalo zadanie pre nový priestor v mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto. Procesu kreovania vízie sa zúčastnilo
viac ako 400 ľúdí.
Záverečná správa sumarizuje výsledky procesu hľadania vízie
pre tento areál v srdci Nového Mesta. Materiál popisuje kontext
lokality, aktuálny stav areálu, ako aj výzvy a perspektívy rozvoja
tohto územia.

Základné zistenia, ktorými sa záverečná správa zaoberá, možno
kategorizovať do niekoľkých základných tématických okruhov:
•

Silno zaznieva požiadavka a podpora vytvorenia mestského
parku s bohatou, vzrastlou zeleňou, so zelenými plochami, ako súčasť siete parkov a mestskej zelene v mestskej
časti Bratislava - Nové Mesto. Tehelné pole nemá nedostatok zelene ako takej, tá však nie je buď dostatočne prístupná
obyvateľom (uzavreté športové areály), alebo nie je funkčne využiteľná pre aktivity, šport, oddych a rekreáciu (uličné
stromoradia, predzáhradky a pod.). Viaceré plochy zelene
vo vnútroblokoch sú oplotené a sú dostupné len obyvateľom niektorých domov. V lokalite je citeľná potreba kvalitných, otvorených a prístupných plôch mestskej zelene.

•

Silnými témami sú identita, charakter lokality a potenciál
rozvoja lokality v širšom kontexte. Riešenie by malo presahovať hranice areálu a nadviazať na tradíciu a myšlienky
Tehelného poľa ako lokality s vlastnou, silnou, špecifickou
identitou.

•

Najčastejšie artikulovaným problémom lokality je riešenie
statickej automobilovej dopravy. Je to veľmi citlivý a aktuálny problém v lokalite. Ukazuje sa, že riešenie dopravy bude
kľúčové a vyžiada si širšie strategické a koncepčné kroky v
širšom území a riešenie nemôže byť limitované na predmetný areál. Podpora pešej, cyklistickej dopravy, zlepšenie prepojení a vytvorenie nových v rámci územia bude
však dôležitou súčasťou riešenia tohto konkrétneho areálu.

•

Z pohľadu funkčnej náplne a aktivít v lokalite, chýbajú zariadenia a vybavenie podporujúce aktívny oddych a športové aktivity, ktoré by boli dostupné širokej verejnosti. Nový
priestor by mal priniesť vybavenie pre drobné, nenáročné
športové aktivity a vybavenie pre aktívny oddych. Areál sa
nachádza v lokalite so silným zastúpením športových zariadení, no len málo priestorov je naozaj prístupných širokej
verejnosti. Najmä seniori a mládež sú skupinami, ktorých
potreby sa berú do úvahy len v obmedzenej miere.

V priebehu niekoľkých rokov sa koncepcia využitia areálu niekoľkokrát menila, no k finálnemu rozhodnutiu, podľa ktorého
by sa postupovalo, neprišlo. Dôsledkom toho je súčasný, absolútne nevyhovujúci stav, ktorý poškodzuje tak mesto ako aj
samotných obyvateľov v lokalite. Preto chce mestská časť prijať
okamžité kroky, ktoré situáciu pomôžu riešiť v reálnom čase,
pomôžu priniesť oživenie a budú stimulom pre ekonomický,
sociálny a kultúrny rozvoj lokality.

•

Vybavenie pre aktívny oddych a šport je žiadúce doplniť
priestormi, ktoré budú vitálnou podporou kultúrneho a
spoločenského života komunity.

Prvým krokom je architektonický súťaž návrhov, ktorá má
pomôcť konkretizovať budúcu podobu areálu a vybrať najlepšie riešenie pre zhodnotenie danej lokality.

•

Vo všeobecnosti možno povedať, že požiadavky smerujú
k vytvoreniu viacgeneračného a viacúčelového priestoru,
ktorý podporí diverzitu užívateľov i aktivít v lokalite.

•

Otvorenosť, verejnosť a prístupnosť sú kvality, ktoré by mali
byť charakteristické pre novovzniknutý priestor.
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História
Riešený areál, nachádzajúci sa na ulici Odbojárov a Kalinčiakova, v lokalite Tehelné pole, slúžil od 50-tych rokov až do roku
2010 ako priestor cyklistického štadióna. Cyklistický štadión
Vlastimila Ružičku vznikol ako jedno zo športovísk športovo-rekreačného komplexu Tehelné pole, ktorý sa začal budovať v roku 1939 ako náhrada za športoviská v Petržalke, ktorú
v tom čase obsadilo Nemecko. Hlavným architektom projektu
Tehelné pole bol Kamil Gross, ktorého vízia bola vybudovať,
na vtedajšom východnom okraji mesta, moderné športovo-rekreačné zázemie pre celú Bratislavu. Po futbalovom štadióne
a atletickom štadióne (otvorené v roku 1940), bolo neskôr dobudované moderné letné kúpalisko s troma bazénmi a skokanskou vežou, zimný štadión, tenisové kurty a závodná cyklistická
dráha. Národný cyklistický štadión Vlastimila Ružičku bol dostavaný a uvedený do prevádzky v roku 1952 ako prvá cyklistická
dráha svojho druhu na Slovensku.

V súvislosti s rekonštrukciou Zimného štadióna bol zámer na
pozemku vybudovať veľkokapacitné podzemné garáže, ktoré
by doplnili kapacitu parkovacích miest v podzemných garážach
rekonštruovaného Zimného štadióna. Tento zámer sa však nakoniec nerealizoval, pretože lokalita bola vyhodnotená len ako
podmienečne vhodná na umiestnenie takejto stavby. Hlavné
mesto SR Bratislava od zámeru upustilo a areál, v tejto atraktívnej lokalite s bohatou históriou a jedinečným charakterom,
ostal nevyužitou, opustenou plochou.
V roku 2013 boli pozemky zverené do správy MČ Bratislava Nové Mesto za účelom vybudovania mestského športparku.

Tehelné pole so svojimi športoviskami, a predovšetkým futbalovým štadiónom, bolo miestom celomestského a národného
významu. Odohrali sa tu mnohé pamätné športové podujatia.
Zápasy dokázali naplniť 50 tisícové hľadisko futbalového štadióna. Tehelné pole bolo miestom nielen športového života, ale aj
miestom spoločenského vyžitia v Bratislave, obľúbené miesto
rekreácie a voľnočasových aktivít, kde sa stretávali mnohí Bratislavčania nielen z okolia ale celého mesta. Ľudia sem chodili
sledovať nielen zápasy, ale aj tréningy futbalistov, tenistov, stretávali sa na kúpalisku, vychýrená zmrzlina „v Jame“, na ktorú sa
stáli rady.
Cyklistický štadión bol zbúraný v rámci projektu rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu. Uvoľnená plocha po
asanácií cyklistického štadióna bola dočasne využitá pre účely
umiestnenia zariadenia staveniska a skládok materiálu susednej
stavby. Po ukončení stavby bol areál využitý ako dočasné parkovisko počas Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2011.
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Súčasný stav a Kontext
Objekt bývalého cyklistického štadióna sa nachádza v katastrálnom území Bratislava – Nové Mesto. Vlastníkom nehnuteľností
a to konkrétne pozemkov parc. č. 11280/1, 11280/34, 11280/35,
11280/46, 11280/48, 11280/54, 11280/55, 11280/56, 11280/57
je Hlavné mesto SR Bratislava. Pozemky riešeného územia
správe mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Severná časť riešeného územia susedí s areálom Národného
tenisovým centra. Na severo-východe časť pozemku hraničí
s areálom s administratívnymi budovami. Západná hranica je
tvorená areálom Tenisového klubu Slovan Bratislava. Ulica Kalinčiakova oddeľuje areál od letného Kúpaliska Tehelné pole,
Zimného štadióna a Farmaceutickej fakuty UK. Ulica Odbojárov od zástavby bytových domov. Rozloha riešeného územia
je 1,76 ha.
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy z r. 2007, v znení
zmien a doplnkov stanovuje pre dané územie, ktorého súčasťou sú zmieňované pozemky, funkčné využitie územia: šport,
telovýchova a voľný čas ako územie športu stabilizované, číslo funkcie 401. Funkcia 401 definuje plochy prevažne areálového charakteru s využitím pre šport, tvorené krytými a otvorenými zariadeniami (štadióny, haly, plavecké bazény), športovými
ihriskami slúžiace pre organizovanú telovýchovu, výkonnostný
šport, amatérsky šport a územia slúžiace športovým aktivitám
vo voľnom čase.
V súčasnosti je areál bývalého cyklistického štadióna neupravovaný a neudržiavaný, zarastajúci postupne burinami a náletovými drevinami. Pozemok je po okrajoch zarovnaný s vyhĺbeninou v strede - na mieste stavby bývalého cyklistického
štadióna. Pozemok je oplotený a nie je prístupný verejnosti.
Súčasný stav prispieva k výraznej bariérovosti v územia. Vstup
do areálu z ulice Odbojárov je vsúčasnosti využívaný pre zásobovanie susedného objektu - Národného tenisového centra.
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Na pozemku sa nachádza stavba - sociálno-prevádzková budova, skolaudovaná v rokoch 1997 - 1998. Budova je dvojpodlažná, má 1 nadzemné podlažie (prízemie) a 1 podzemné podlažie
(suterén), ktoré je polozapustené. Zastavaná plocha objektu je
467,4m2. Objekt sa v súčasnosti nevyužíva, vybavenie vnútorných priestorov je značne poškodené. Znovuuvedenie do prevádzky si vyžiada rozsiahlu rekonštrukciu.
Areál leží v atraktívnej lokalite v širšom centre Bratislavy. Územie
je dobre dostupné a dobre dopravne napojené na centrum
mesta. Areál je v území s viacerými športovými zariadeniami
celomestského a nadmestského významu, s komplexnou občianskou vybavenosťou, leží v tesnom dotyku hneď niekoľkých
obytných súborov. Dominujú zariadenia pre šport a rekreáciu
- Národné tenisové centrum, Zimný štadión Ondreja Nepelu,
Tenisový klub Slovan, futbalový štadión vo výstavbe.

Pre lokalitu je typická pestrá a dobre vyvážená skladba užívateľov. Ide o lokalitu so značným podielom bývania a zároveň
s vybavenosťou lokálneho aj celomestského významu. Okrem
obyvateľov, do lokality denne prichádzajú študenti VŠ aj ZŠ,
ktoré sú situované v tesnej blízkosti riešeného areálu, a návštevníci viacerých športových zariadení a klubov v území. V lokalite
existuje silná komunita seniorov s aktívnym denným centrom
na Športovej ulici.

Súčasný stav. Areál po bývalom cyklistickom štadióne je v súčasnosti nevyužívaný pozemok, oplotený, neprístupný verejnosti.
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Vybavenosť v rámci lokality
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ciele a rámce
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto pristupuje k revitalizácií
areálu bývalého cyklistického štadióna so zámerom naplniť
niekoľko základných cieľov. Nový verejný priestor v mestskej
časti Bratislava - Nové Mesto by mal byť realizovaný so zámerom vytvoriť:

Revitalizácia areálu je želaná v čo najkratšej možnej dobe. Realizácia projektu podmienená nasledujúcimi rámcami:
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

otvorený, nediskriminujúci verejný priestor, prístupný širokej verejnosti,
atraktívny priestor, ktorý zvýši kvalitu bývania a kvalitu života v lokalite,
aktívny, živý priestor, poskytujúci príležitosti a aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám, rešpektujúc rôznorodosť užívateľov a ich schopností,
priestor pre celoročné využitie,
stimul pre sociálny a ekonomický rast a rozvoj lokality ako
aj celého mesta,
priestor, ktorý bude podporovať zdravý životný štýl - aktívny
oddych, pohyb, priestor na rekreáciu a sociálnu interakciu,
priestor, ktorý pomôže budovať lokálnu komunitu a upevňovať väzby v rámci nej,
plochu mestskej zelene, ktorá pomôže plniť environmentálne a ekologické funkcie v území,
priestor, ktorý pomôže prepojiť ďalšie miesta v rámci lokality a bude vitálnou podporou cyklistickej a pešej dopravy.

•

•

•
•

•
•
•
•

pozemky v areáli po bývalom cyklistickom štadióne boli v
roku 2013 zverené do správy MČ Bratislava - Nové Mesto,
podmienkou zverenia bola realizácia náhradnej výsadby
a teda aj zrealizovania prvej etapy projektu do konca roku
2015, časová realizovateľnosť výsledného návrhu je teda dôležitá,
funkčno-prevádzkové a priestorové riešenie územia je limitované zdrojmi a súčasnými finančnými možnosťami mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Podstatná časť projektu
bude financovaná cez Nórsky finančný mechanizmus výzva: Prispôsobenie sa zmene klímy,
súčasťou riešenia musia byť opatrenia týkajúce sa manažmentu dažďových vôd (podmienka financovania projektu cez výzvu Nórskeho finančného mechanizmu)
funkčné využitie areálu je dané územným plánom a to
konkrétne ako územie pre šport, telovýchovu a voľný čas,
areál sa nachádza v stabilizovanom území s množstvom
existujúcich zariadení a prevádzok lokálneho i celomestského významu a projekt musí rešpektovať a reflektovať širšie
vzťahy v lokalite,
nový vybudovaný priestor má mať verejný charakter, musí
byť prístupný širokej verejnosti,
projekt sa bude realizovať v etapách,
návrh bude obstaraný formou architektonickej súťaže,
projekt musí rešpektovať výsledky z participatívneho plánovania, ktoré prebehlo v súvislosti s týmto projektom.
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Proces
Pri projektoch týkajúcich sa verejných priestorov, a obzvlášť pri
projektoch takéhoto významu a veľkosti, je dôležité precízne
zadefinovanie budúcich funkcií, vybavenia, aktivít a programu.
Od správneho nastavenia závisí celkové fungovanie, úspešnosť,
udržateľnosť a atraktivita verejného priestoru.
Hľadanie podoby verejného priestoru je komplexný proces, v
ktorom nie sú dôležité len architektonické či technické parametre stavby, dôležitým aspektom je samotný človek a jeho
vzťah k danému priestoru. Preto pri projekte nového verejného
parku mestská časť zvolila prístup založený na širokej otvorenej spolupráci. Bola snaha hľadať odpovede na otázky ohľadne podoby a fungovania parku so všetkými zainteresovanými stranami - obyvateľmi, odbornou verejnosťou, lokálnymi
podnikateľmi, inštitúciami a organizáciami. Tieto aktivity boli
vyvýjané v snahe nájsť spoločnú víziu ako predpoklad pre vytvorenie kvalitného zadania.
Samotný proces bol motivovaný niekoľkými cieľmi:
• vytvorenie silnej spoločnej vízie pre nový verejný park zameraný na šport, rekreáciu a aktívne trávenie voľného času,
ako základný predpoklad pre vytvorenie úspešnej destinácie v rámci lokality a mesta,
• vytvorenie strategických partnerstiev s relevantnými stakeholdermi - lokálnou komunitou, organizáciami a inštitúciami, pri realizovaní nového verejného priestoru,
• získanie širokej verejnej podpory pre zámer a realizáciu
projektu, získanie mandátu od občanov pre realizáciu zmien
• vytvorenie krátkodobej aj dlhodobej stratégie pre rozvoj
lokality, ktoré vychádzajú so skutočných aktuálnych potrieb
v lokalite.
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Za týmto účelom mestská časť organizovala počas obdobia
máj 2013 - február 2014 sériu verejných stretnutí s obyvateľmi, s predstaviteľmi lokálnych organizácií, inštutúcií, podnikateľského sektora a odborníkmi z oblasti dopravy, architektúry
a urbanizmu. Paralelne sa realizovali prieskumy verejnej mienky
a dotaznikový prieskum. Nadviazala sa spolupráca s Fakultou
architektúry STU, Ústavom urbanizmu a územného plánovania,
a jej študentami, ktorí vo svojich semestrálnych prácach riešili
danú lokalitu. Zorganizované boli dve stretnutia s odborníkmi
na dopravu a architektúru a urbanizmus, s ktorými sa konzultovalo zadanie súťaže. Do procesu tvorby zadania sa doteraz
podarilo zapojiť viac ako 400 ľudí.
Všetky zozbierané podnety, nápady a inšpirácie, či už od odbornej alebo laickej verejnosti, predstavovali vstupy pre spracovanie zadania architektonickej súťaže.

Zrealizované aktivity
zapojenia verejnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verejná diskusia
Dotazníkový prieskum
Plánovacie stretnutie s verejnosťou
Hlasovanie verejnosti
Stretnutie podnikateľov
Stretnutie občianských iniciatív a neziskových organizácií
Spolupráca s FA STU
Stretnutie odborníkov na dopravu
Stretnutie odborníkov na architektúru a urbanizmus
Stretnutie zástupcov bytových domov v lokalite

Výzvy a príležitosti
Cieľom procesu plánovania so zapojením odbornej i laickej verejnosti bolo zistiť aktuálne pociťované potreby v danej lokalite a identifikovať problematické miesta a nedostatky. Zároveň
sa zisťovalo to, ako verejnosť vníma lokalitu, kvalitu života v nej
a ako ľudia vidia jej ideálny rozvoj a príležitosti do budúcnosti.
Najväčšími vnímanými výhodami lokality sú poloha lokality v
rámci mesta, jej dostupnosť, a to najmä MHD. Veľkou výhodou
je dostupnosť služieb, voľnočasových a športových aktivít.
Ľudia oceňujú najmä charakter lokality, atmosféru, tiché, pokojné zákutia, ľudskú mierku zástavby - ulice a vnútroblokové
priestory.
Nedostatkami lokality sú jednoznačne parkovanie, podmienky za akých je umožnené a celkový dopad nekoncepčnosti súčasnej parkovacej politiky. Veľkými mínusmi sa ukázali aspekty
ovplyvňujúce obraz lokality, ako napríklad čistota prostredia,
stav chodníkov, stav mestskej zelene, opustenosť a zanedbanosť viacerých priestorov v lokalite. Tieto aspekty vplývajú
na pociťovaný komfort pri užívaní miesta a teda ovplyvňujú aj
aktivity, ktoré sa na danom mieste odohrávajú. Aktivity sa tak
často limitujú len na tie nevyhnutné.
Celkovo však analýza územia ukazuje veľký potenciál, kvality
a mnohé príležitosti. Poloha lokality, jej historická stopa a jedinečná atmosféra vytvára ideálne predpoklady k vytvoreniu
jedného z najatraktívnejších verejných priestorov pre všetky
vekové a sociálne skupiny v území. Nový priestor by mal vyťažiť maximum z lokálneho potenciálu - z polohy v rámci mesta,
zo sociálneho kapitálu, existujúcej vybavenosti, bohatej histórie
a tradície. Vzniká tu jedinečná príležitosť vytvoriť priestor, ktorý bude prirodzene lákať najmä obyvateľov z blízkeho okolia
a ľudí, ktorí sem denno-denne prichádzajú za zamestnaním,
vzdelaním a voľnočasovými aktivitami. Projekt je príležitosťou
zvýšiť kvalitu bývania a života v lokalite.
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Projekt je veľkou výzvou a zároveň príležitosťou vytvoriť prvú
realizáciu podobného rozsahu, významu a funkcie v Bratislave
za posledné desaťročia. Okrem funkcií športu a rekreácie, má
projekt priniesť nové plochy mestskej zelene, ktorých úlohou
bude plniť významné environmentálne funkcie v území. Projekt
má priniesť inovatívne riešenia a byť príkladom dobrej praxe
osobitne v oblasti tvorby, dizajnu a udržateľného manažmentu
zrážkových vôd.
Získané poznatky z procesu tvorili hodnotný informačný základ pre zostavenie zadania pre nový verejný priestor v mestskej
časti. Výzvy a príležitosti pre novovznikajúci priestor, vytvorené
na základe poznatkov zo zapojenia odbornej aj laickej verejnosti, sú ďalej špecifikované v nasledujúcich kategóriách:
•
•
•
•
•
•
•

verejný priestor
mestská zeleň
aktívny oddych a šport
spoločenský priestor
obraz, charakter a identita
doprava a prepojenia
partnerstvá a komunity

Čo sa Vám v lokalite bývalého cykloštadióna páči?

detske
dostupnost ihrisko
blizkost (4)

atmosfera (3)

moznosti
pokoj

(6)

(7)

klud (3)

lokalita (5)
mhd (5)
namestie (7) nova (5) park (3)

stadion
zelen

(9)

(12)

(6) priestor (3) priestranstvo (3)

volne (3)

doba (5)

(9)

(8)

kupalisko

Na mieste / v lokalite bývalého cyklistického štadióna by som určite
privítal(a) keby vzniklo:

sportoviska

stromy (5)

(15)

zimny

stvrt (3)

ticho

(8)

aktivity (10) bufet (3) cas (4) citaren (3) deti (8) detske (9) dom (4)

garaze ihrisko kaviaren
kurty
lavickami
oddych
parkovisko
plochy
podzemne
pre priestor
psov relax
sport sportove
draha (4) fitness (5)

(12)

(6)

(11)

(7)

(6)

neporiadok (3)

oplotenie (4)

sucasny (4)
zimny (4)

chodnikoch

(8)

hlucnost (3)

parkovanie

priestor
vela

(11)

(10) vystavba (3)

spina (4)

(32)

stadion (5)

mladych (3)

piknik (3)

(6)

(6) prvok (4)

(11)

(13)

tenisove (6) tk (3)
verejny (6) vodny (4) volny (4)

stromy (3)

(21)

verejnost (4)

vybeh (7) zahrada (3)

zelen

(21) zona (5)

Na mieste / v lokalite bývalého cyklistického štadióna by som určite
nechcel(a) aby vzniklo:

hluk (5) jama (4) malo (4) nedostatok (3)
nepriechodnost (3)
neupraveny (6) nevyuzity (6)

cyklostadion (4)

prasnost (4)

burina (3)

(7)

parkovacie (4)

(23)

slovan (3)

sportovisko

(12) zona (3)

miesto (4)

(76)

(12) posedenie (3)

(7)

Čo sa Vám v lokalite bývalého cykloštadióna nepáči?

budova (3)

petang (3)

(15)

vsetkych (3) vstup (4)

(12)

miesta (4)

park

(15)

travnate (5) verejne (5)

aut

(17)

planovana (3)

stav (7)

zanedbany (7) zburany (4)

administrativny
budovy (8)

hotel

nakupne
obchody

(43)

(9)

polyfunkcny (7)
stadion (5) vysoka (5)

dom

(12)

kancelarie (6)

ihrisko (3)

(12)

byty

bytovka (7)

bytova (3)

centrum

budova

(13)

(26)

komplex (4)

obchodne

restauracia (4)

zastavba

(26)

garaze (5)

parkovisko

priestor (3)

(15)

(12)

(37)

sportovisko (5)

(17)
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verejný priestor
Vytvoriť kvalitný a atraktívny verejný priestor, prístupný širokej verejnosti.
Požiadavka na verejný charakter priestoru bola verejnosťou
jasne formulovaná. Verejný, prístupný, otvorený, nezastavaný,
bezplatný, pre všetkých, boli charakteristiky, ktoré zazneli v súvislosti s predstavou budúceho využitia priestoru. Citeľné boli
obavy zo zahusťovania lokality, čo sa týka fyzického priestoru,
počtu obyvateľov aj dopravy, straty verejnosti a prístupnosti.
Kvalitné verejné priestory sú v Bratislave „nedostatkovým tovarom“. To platí aj pre lokalitu Tehelné pole. Súčasná výstavba
a celkovo tvorba mesta ako takého je pomerne jednostranne
orientovaná. Vznikajú polyfunkčné komplexy, orientované na
administratívu, obchod a bývanie. Stavia sa pre určitú sociálnu
vrstvu, s určitým špecifickým životným štýlom. Pre mnohé skupiny v spoločnosti ostávajú tieto priestory neprístupné. Verejný priestor, verejný záujem, či verejnoprospešné stavby sú obmedzené na nevyhnutné minimum. Rozmer bežného človeka
v meste, aktuálne fyzické, psychické, sociálne potreby, sú len
málokedy skutočne zohladnené. Tento stav a jeho dôsledky sú
jasne čitateľné v postoji verejnosti k novej výstavbe.
Verejné priestory sú jedným z hlavných faktorov, ktoré ovplyvňujú kvalitu života a rozvoj mesta. Kvalitné verejné priestory,
pomáhajú budovať komunitu, podporujú lokálnu ekonomiku,
propagujú zdravý životný štýl a poskytujú užívateľský komfort,
sú typické dobrou dostupnosťou, podporujú sociálnu interakciu a diverzitu užívateľov. Kvalitné verejné priestory sa vyznačujú aspektami ako sú sociálna rovnosť, prístupnosť pre všetkých,
tolerancia odlišnosti a nediskriminujúca kontrola. Tento projekt
je príležitosťou vytvoriť nový kvalitný verejný priestor v Bratislave, pre ktorý budú typické práve tieto zmienené kvality.

•
•
•
•
•
•
•
•

otvorenosť
verejnosť
prístupnosť
bezbariérovosť
sociálna inklúzia
diverzita
nediskriminujúca kontrola
atraktivita
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Mestská zeleň
Vytvoriť priestor s bohatou, vzrastlou zeleňou a zelenými
plochami, ako súčasť siete parkov v MČ.
Najčastejšie vyslovenou požiadavkou bolo vytvorenie priestoru, parku s kvalitnou vzrastlou zeleňou a zelenými plochami.
Toto zistenie sa nedá interpretovať ako reakcia na nedostatok
zelene ako takej. Bola to skôr reakcia na nedostatok kvalitnej
zelene, kvalitných verejných priestorov a zelene prístupnej širokej verejnosti, funkčne využiteľnej pre šport a rekreáciu. V lokalite a v dobrej pešej dostupnosti nie je mestský park, ktorý
by poskytoval adekvátne kvality a benefity. Najbližší priestor s
funkciami mestskej zelene a vybavením pre šport a rekreáciu
je obľúbený areál Kuchajdy. Tento priestor však kapacitne nie je
schopný pokryť potreby mestskej časti.
Ďalším neopomenuteľným aspektom je úloha mestskej zelene ako významného prvku vplývajúceho na kvalitu životného
prostredia, biodiverzitu, kvalitu ovzdušia a mikroklímu v meste.
Zeleň treba vnímať ako prvok plniaci mnohé environmentálne
a ekologické funkcie. V dobe zvyšujúcich sa priemerných nameraných ročných teplôt je nevyhnutné vnímať zelené plochy
ako významný nástroj regulácie mestskej mikroklímy. Plochy
zelene v kombinácií s vodnými plochami majú kľúčový význam
aj pre hospodárenie so zrážkovou vodou, nakoľko odvádzajú
zrážkovú vodu z okolitých chodníkov a spevnených plôch.
Okrem toho možnosť kontaktu s prírodným prostredím je
jedným z hlavných indikátorov kvality života v meste. Sú jednoznačne preukázané benefity mestskej zelene - vplyv na fyzické zdravie, psychickú pohodu a sociálnu kohéziu. Napriek
tomu sa tejto téme v projektoch venuje len malá pozornosť.
Revitalizácia tohto areálu je príležitosťou v tomto smere prispieť
ku kvalitnejšiemu životnému prostrediu v Bratislave.
•
•
•
•

výsadba vzrastlej zelene a plôch zelene
podpora biodiverzity
regulácia mikroklíny
manažment zrážkových vôd

V kombinácií so zeleňou, veľa podnetov smerovalo k prvkom súvisiacim s využitím vody, fontáne, vodnej ploche či brodisku pre deti.

Tanner Spring Park, Portland, OR. 2005
Vybudovaný ako súčasť stratégie manažmentu
dažďových vôd a mikroklímy v meste.

19

analýza zelene
Plocha zelene občianskej
vybavenosti
Parkovo upravená plocha
zelene
Vnútrobloková
a medzibloková zeleň
Plocha mestskej zelene
(bez parkovej úpravy)
Alejová výsadba, stromoradia
Riešený areál
Plocha vo výstavbe
(Národný futbalový štadión)
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aktívny oddych a šport
Vytvoriť viacero priestorov s vybavením pre rôzne športové
aktivity, ktoré budú využívané viacerými generáciami.
V súvislosti s funkčnou náplňou a aktivitami preferencie ukazujú v prospech vybavenia pre aktívny oddych a šport. Areál je
situovaný v lokalitite orientovanej na šport, no tieto zariadenia
nie sú voľne prístupné a otvorené širokej verejnosti. V lokalite sú
športové kluby, zariadenia pre vrcholový šport, vlastné športoviská má aj Základná škola Kalinčiakova, no užívanie zariadení a
priestorov je podmienené členstvom alebo vstupným.

sa zozbieralo naozaj množstvo nápadov a podnetov, z ktorých
cítiť silnú potrebu priniesť do lokality nie veľké oficiálne športoviská a štadióny, ale práve drobné zariadenia a vybavenie otvorené a prístupné širokej verejnosti - rôznym sociálnym a vekovým kategoriám.

Obmedzený prístup k športovým a pohybovým aktivítam majú
najmä seniori a staršia mládež. Vhodné je vytvoriť a posilniť príležitosti práve pre tieto skupiny. Novovytvorený priestor by mal
ponúknuť spektrum drobných aktivít, ktoré by podporili diverzitu užívateteľov.
Otvorená trávnatá plocha, ktorá umožňujúca rôzne športové
aktivity, lezecká stena, fitness prvky, mini golf, bežecká dráha,
tenisové kurty, baby tenis, plážový volejbal, či priestory pre skupinové cvičenia (joga, tai-či, pilates a pod.) sú len niektoré zo
spektra možností, ktoré boli menované ako atraktívne aktivity z
pohľadu verejnosti vhodné pre riešený priestor.
Silno zaznela aj podpra vytvorenia priestoru, ktorý by bol atraktívny pre prechádzky. Aj chôdzu treba vnímať ako formu aktívneho oddychu a odporúča sa podporiť vytvorenie priestorov,
ktoré túto aktivitu budú stimulovať.
Veľká požiadavka smerovala aj na vytvorenie detského ihriska,
ktoré by podporilo pohybové aktivity tých najmenších. Trampolína, lanová dráha, bludisko, či dopravné ihrisko boli špecifické nápady a inšpirácie v súvislosti s aktivitami pre deti.
Možnosť aktívneho oddychu a športových aktitív je veľmi dôležitá z pohľadu zdravotného stavu obyvateľstva. V tejto súvislosti
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Frekvencia pojmov v otázke
možných športových aktivít a
vybavenia nového priestoru.

•
•
•

kombinácia viacerých priestorov s vybavením pre aktívny
oddych a drobné športové aktivity
priestory a aktivity otvorené a prístupné širokej verejnosti
športové aktivity určené rôznym sociálnym a vekovým
vrstvám
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spoločenský priestor
Vytvoriť priestor, ktorý umožní prepájanie sociálnych a vekových vrstiev v území, priestor ktorý bude vitálnou podporou pre rozvoj vzťahov a komunít.
Cieľom je vytvoriť miesto, ktoré naozaj poskytne spektrum aktivít a bude prepájať nielen dané územie ale aj ľudí, ktorí lokalitu
využívajú. Namiesto vytvorenia monofunkčného areálu pre určitú limitovanú skupinu užívateľov sa očakáva vytvorenie viacfunkčnej a viacgeneračnej destinácie, ktorá bude organizovaná
okolo dobre fungujúcich verejných priestorov.
Vybavenie pre aktívny oddych a šport sa preto odporúča vhodne vyvážiť a doplniť priestormi, ktoré podporia stretávanie sa,
pobudnutie, skupinové aktivity, vzájomnú interakciu a rozvoj lokálnych komunít. Požiadavky a podnety smerovali k vytvoreniu
priestorov a príležitostí pre drobné spoločenské aktivity - malé
pódium pre komorné koncerty, priestor pre pikniky, občerstvenie či malú kaviareň, kde sa dá posedieť, priestor pre letné kino,
tanečné večery, umenie, letnú čitáreň a iné.
Pre lokalitu je typická pestrá skladba užívateľov, dobre vybalansované sociálne zloženie a diverzita obyvateľov. Predpokladanou dominantnou skupinou užívateľov nového priestoru budú
predovšetkým lokálni obyvatelia, no priestor by mal byť atraktívny, otvorený a prístupný aj pre návštevníkov, ktorí denno-denne
prichádzajú do lokality za vzdelaním, prácou alebo aktivitami v
okolitých zariadeniach.

•

•
•

priestory, ktoré podporia aktivity smerujúce stretávanie
sa, pobudnutie, vzájomnú interakciu a rozvoj komunít v
lokalite
prepájanie sociálnych vrstiev a vekových kategórií
vyváženie priestorov pre športové aktivity priestormi pre
drobné, nenáročné spoločenské aktivity

Frekvencia pojmov v otázke možných ďalší aktivít a
vybavenia nového priestoru
(okrem športových).

25

26

Obraz, charakter a identita
Vytvoriť priestor, ktorý nadviaže na širší kontext a blízkosť
zaujímavých zón. Vytvoriť úspešnú a atraktívnu destináciu v
rámci mesta s vlastnou špecifickou identitou.

odstrániť tmavé, neprehľadné zákutia, zanedbané miesta, kde
sa kumulujú neželané aktivity. Projekt je tak veľkou príležitosťou
prispieť k zlepšeniu obrazu tejto lokality.

Poloha areálu v rámci Bratislavy a mestskej časti Nové Mesto,
ako aj diverzita funkcií, využití a rôznorodosť potenciálnych
užívateľov v dotknutom území, predstavujú značný potenciál
pre vytvorenie a rozvoj areálu ako úspešnej, živej, špecifickej a
atraktívnej destinácie v rámci lokality.
Lokalita sa môže hrdiť pestrosťou, diverzitou svojich užívateľov
(vekové rozvrstvenie) aj diverzitou funkcií. Táto bohatosť a rôznorodosť je veľmi veľkým pozitívom, silnou stránkou a treba ju
rozvíjať a podporovať.

Identita a atmosféra nevznikajú samotnou fyzickou štruktúrou,
ale sa utvárajú v procese užívania. Do veľkej miery teda závisí
od ponúknutých aktivít, spektra užívateľov, ktorých priestor pritiahne a spôsobu akým budú ľudia tento priestor využívať.

V minulosti sa s Tehelným poľom spájala silná identita. Bolo to
nielen miesto športových podujatí celometského a celoštátneho významu, ale i miesto stretnutí, pobudnutia, sociálnej interakcie, kultúrneho a spoločenského vyžitia. Bolo to živé miesto
spájajúce sa so zážitkami. Tento charakter sa do značnej miery
stratil, na škodu mesta aj obyvateľov, ktorí sa s týmto súčasným
priestorom až natoľko neidentifikujú.

Riešenie priestoru by malo vyťažiť maximum z lokálneho potenciálu - zo sociálneho kapitálu, existujúcej vybavenosti, bohatej histórie a tradície, nadviazať na existujúcu tradíciu rekreačných zón v území.

•
•
•

•

nadviazať na existujúcu tradíciu športových a rekreačných zón
rozvíjať existujúce kvality a identitu lokality
využiť existujúci sociálny kapitál, existujúcu vybavenosť
a bohatú históriu ako východiskový bod pre budovanie
špecifickej identity
prispieť k zlepšeniu celkového obrazu miesta

Obyvatelia a návštevníci však stále hodnotia atraktivitu lokality
viac pozitívne ako negatívne. Oceňujú to, že v lokalite sú tiché
a pokojné miesta, existujúcu zeleň, príjemnú atmosféru. Celková atraktivita lokality je ovplyvnená dostupnosťou, polohou
voči centru mesta, dostupnosťou voľnočasových a športových
aktivít, občianskou vybavenosťou v lokalite, celkovou mierkou
zástavby a pod.
Obraz lokality je však silno poznačený nedokončenými projektami, zanedbanými a opustenými plochami, slabou údržbou
verejných priestorov a čistotou, podmienkami na parkovanie a
pod. Obyvatelia a návštevníci hodnotia lokalitu ako bezpečnú,
hoci aj tu vidia možnosti zlepšenia - zlepšiť nočné osvetlenie
ulíc, zlepšiť viditeľnosť a prehľadnosť lokality, nevytvárať, resp.
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Doprava a prepojenia
Kocepčne a strategicky pristupovať k riešeniu dopravných
problémov. Podporiť zavedenie a dôsledné dodržiavanie
parkovacej politiky, zlepšiť prístupnosť pre peších a cyklistov; zabezpečiť bezbariérovosť a posilniť prepojenia v území.
Otázka dopravy a to tak statickej ako aj dynamickej je veľmi
diskutovanou témou v tejto lokalite. Koncentrácia hneď niekoľkých športových zariadení celomestského a nadmestského významu spôsobuje výrazné problémy so statickou aj dynamickou dopravou.
V pôvodnom koncepte urbanistického riešenia lokality s funkčným zameraním na šport a rekreáciu sa nerátalo s takým rozsiahlym zaťažením individuálnou automobilovou dopravou.
Práve naopak, pri koncepte sa rátalo s využitím mestskej hromadnej dopravy a pešej dopravy. Už v minulosti bola ostatná
doprava regulovaná a vjazd osobnou automobilovou dopravou
počas podujatí bol obmedzený. V súčasnosti sa tak nedeje a
pri veľkých podujatiach je situácia so statickou dopravou v lokalite kritická, a to najmä z pohľadu rezidentov. Napriek tomu,
že sa v pešej dochádzkovej vzdialenosti nachádza okrem státia
na uliciach ďalších 5997 parkovacích miest na parkoviskách, či
v parkovacích domoch potenciálne využiteľných pre návštevníkov lokality, obsadenie parkovacích miest v uliciach v okolí
štadiónov počas podujatí, znemožňuje parkovanie rezidentom,
čoho následkom je ich veľká frustrácia.
Pri búraní cyklitického štadióna bol zámer vybudovať veľkokapacitné podzemné garáže. Od tohto zámeru sa upustilo z viacerých dôvodov - finančných, dopravno-kapacitných možností
lokality, inžiersko-geologického posudku, ktorý vyhodnotil lokalitu len ako podmienečne vhodnú na umiestnenie stavby.

garáže nevyrieši problémy s dopravou v lokalite. Pre riešenie
situácie s parkovaním v lokalite bude kľúčové presadenie a dodržiavanie parkovacej politky, zavedenie rezidenčného parkovania, zlepšenie pešej a cyklistickej dostupnosti a infraštruktúry
podporujúcej alternatívne spôsoby dopravy, posilnenie a zlepšenie služieb mestskej hromadnej dopravy. Odporúčané sú riešenia, ktoré budú prispievať k znižovaniu zaťaženia lokality individuálnou automobilovou dopravou a rozvíjať potenciál lokality
predovšetkým z pohľadu pešej a cyklistickej dopravy.
Lokalita je výborne obslúžená mestskou hromadnou dopravou.
Z tohto treba vyťažiť maximum. Respondenti hodnotia toto ako
jednu z mála naozaj veľkých predností a výhod lokality. V pešej
dostupnosti sú zastávky MHD obslúžené 20 linkami autobusov,
trolejbusov a električiek. Z centra mesta sa dá do lokality prepraviť do 10min. V pešej dostupnosti sa nachádzajú aj nástupišťa medzimestskej dopravy s pravidelnými linkami do celého
regiónu.
Napriek nespornému potenciálu lokality z pohľadu rozvoja pešej, cyklilstickej dopravy a využívania MHD, sa veľký podiel dopravy realizuje práve individuálnou automobilovou dopravou.
Malý podiel pešej a cyklistickej dopravy je určite dôsledkom aj
neexistujúcej alebo slabej infraštruktúry, ktorá by podporila práve tieto mäkké spôsoby dopravy. Lokalita má veľké rezervy z
pohľadu pešej dopravy - stav chodníkov je hodnotený podpriemerne, na mnohých parkujú autá a znemožňujú pohodlný pohyb chodcov v lokalite, na mnohých miestach sú bariéry,
ktoré bránia pohybu alebo ho značne sťažujú.

Akokoľvek ukazuje sa, že riešenie si vyžiada komplexnejší prístup a strategickejšie kroky, samotné vybudovanie parkovacej
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Ďalším aspektom, ktorý ovplyvňuje dostupnosť a dopravu v
lokalite sú chýbajúce prepojenia. Územie umiestnením Národného tenisového centra, zbúraním a uzatrvorením areálu bývalého cyklistického štadióna, uzatvorením peších trás po vybudovaní Hotela Club, stratilo mnohé prepojenia, ktoré prepájali
dané územie. Jednotlivé zariadenia na Tehelnom poli sa teraz
rozvíjajú izolovane, bez kontextu a prepojenia na ostatné miesta v lokalite.
Areál po bývalom cyklistickom štadióne je jednou z príležitostí
ako zlepšiť prepojenia a previazanosť územia. Nový priestor by
mal fungovať ako spojovací element medzi jednotlivými existujúcimi prevádzkami v území (TK Slovan, NTC, Kúpalisko Tehelné pole, ZŠ Kalinčiakova a ostatné), mal by posiľniť existujúce
trasy a prepojenia v lokalite a vytvoriť nové.

•
•
•
•
•

5 min

rozvíjať podmienky pre pešiu a cyklistickú dopravu
zabezpečiť bezbariérovosť
prepojiť existujúce prevádzky a zariadenia
vytvoriť nové pešie prepojenia v území
vytvoriť riešenia, ktoré nebudú prispievať k zaťaženiu
lokality individuálnou automobilovou dopravou

Slabé a chýbajúce prepojenia v území - nevyužívaný a uzavretý areál po bývalom cyklistickom štadióne tvorí bariéru v území. Chýbajú
viaceré prepojenia, jednotlivé prevádzky a zariadenia sa rozvíjajú
izolovane, nie sú dobre dostupné.

Podpora pešej a cyklistickej dostupnosti, zvýšenie
komfortu, bezpečnosti, zabezpečenie bezbariérovosti a kontinuity trás bude dôležité pre rozvoj
lokality.
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10 m

Obslúženosť Lokality MHD

Zastávka električky
Zastávka autobusov /
trolejbusov

5 min

Prímestská hromadná
doprava

10 min
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Partnerstvá a komunity
Podporiť vytváranie strategických partnerstiev pri budovaní,
spravovaní a programovaní areálu s lokálnymi komunitami,
existujúcimi inštitúciami a zariadeniami v území.
Pre dosiahnutie úspešného vybudovania a fungovania nového
areálu bude dôležitá a nápomocná podpora nielen samosprávy, ale aj občianského a podnikateľského sektora. Preto je žiadúce podporiť a aktívne pristupovať k vytváraniu strategických
partnerstiev, ktoré pomôžu priestor tvoriť, udržiavať, programovo napĺňať i manažovať.
V lokalite sú aktívne viaceré občianskej iniciatívy, združenia,
kluby, organizácie a inštitúcie v oblasti vzdelávania, športu, životného prostredia a kultúry, ktoré môžu ponúknuť kvalitné a
zaujímavé aktivity. Riešenie by malo vytvoriť priestor pre rozvoj
takýchto aktivít a vzájomnú spoluprácu.
Dôležité bude aj aktívne zaangažovanie existujúcich prevádzok
a zariadení v území, ktoré môžu pomôcť spravovať a manažovať
určité vybavenie alebo priestory v rámci riešeného územia. V
snahe naplniť cieľ prepojiť územie a existujúce zariadenia, bude
nutná kooperácia aktívit a záujmov susediacich prevádzok a
zariadení. Záujem o prevádzkovanie niektorých aktivít, v rámci
nového priestoru, doteraz prejavili Národné tenisové centrum,
Tenisový klub Slovan a Tenisový klub Lokomotíva Bratislava.

•
•

vytvoriť priestor pre rozvoj aktivít lokálnych komunít,
riešiť program a manažment v spolupráci s komunitami,
lokálnymi prevádzkami a inštitúciami
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