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abstrakt
Šveda, Martin: Transformácia zázemia Bratislavy pod vplyvom suburbanizačných 

procesov [Dizertačná práca]. Univerzita Komenského v Bratislave. Prírodovedecká 

fakulta. Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny. Školiteľ: prof. RNDr. 

Anton Bezák, DrSc., Bratislava: PriF UK. 2012. 179 s.

V súvislosti s nárastom sociálno-ekonomickej diferenciácie spoločnosti môžeme v zázemí 

Bratislavy od druhej polovice 90-tych rokov pozorovať rozmanité prejavy procesov 

suburbanizácie, ktoré sa začali zintenzívňovať najmä po roku 2000. Prebiehajúca 

redistribúcia obyvateľstva však neznamená len vzrast počtu obyvateľov v prímest-

ských obciach, ale zahŕňa celý komplex zmien v priestorovej organizácii spoločnosti. 

Suburbanizácia prináša so sebou nové fenomény, ktoré zásadným spôsobom menia 

prímestskú krajinu. Formuje sa „prechodná“ zóna medzi mestským a vidieckym územím,  

v ktorom dochádza k rôznemu stupňu premeny pôvodného prírodného, resp. poloprí-

rodného prostredia, k formovaniu novej priestorovo-organizačnej štruktúry a k novým 

vzorcom správania jeho obyvateľov. Cieľom dizertačnej práce je zhodnotenie morfolo-

gický a funkčných aspektov suburbanizačných procesov v zázemí Bratislavy na základe 

dát o využití zeme, krajinnej pokrývke, bytovom fonde a koncentrácii špeciálnych podni-

kateľských aktivít. Súčasťou výskumu sú aj prípadové štúdie štyroch vybraných obcí  

v zázemí Bratislavy so špecifickými prejavmi suburbanizácie.  Prácu uzatvára syntetická 

časť obsahujúca vyhraničenie a charakteristiku suburbánnej zóny Bratislavy.    

Kľúčové slová: suburbanizačné procesy, Bratislava, zázemie mesta, využitie zeme, bytová 

výstavba, rezidenčná a komerčná suburbanizácia, suburbánna zóna 



- 5 -

Transformácia zázemia Bratislavy  
pod vplyvom suburbanizačných procesov

abstract
Šveda, Martin: The transformation of the Bratislava hinterland under the influence 

of suburbanization processes. [Dissertation thesis]. Comenius Univerzity in Bratislava. 

Faculty of Natural Sciences. Department of Regional Geography, Protection and Planning 

of the Landscape. Thesis supervisor: prof. RNDr. Anton Bezák, DrSc., Bratislava: PriF UK. 

2012. 179 p.

Due to an increase of socio-economic differentiation in society we can observe processes 

of suburbanization in the hinterland of Bratislava, which started to emerge in the mid 

1990‘s and intensified after 2000. The on-going redistribution of population does not 

include only the increase in number of inhabitants of the neighbouring municipalities, 

but extends to complex changes in the spatial organization of society. The suburbaniza-

tion brings new phenomena which dramatically change our perception of the suburban 

landscape.  A “transitional“ space is being formed between the urban and rural environ-

ment in which are evident various degrees of transformation of what was once a natural 

or semi-natural environment into a new spatial and organizational structure with new 

behavioural patterns of its inhabitants. The aim of this dissertation thesis is to evaluate 

the morphological and functional aspects of suburbanization processes in the hinterland 

of Bratislava by means of analysis of land use and land cover changes, housing construc-

tion and concentration of specialized business activities. Four case studies of selected 

municipalities with different manifestation of suburbanization are attached. On the 

basis of synthesis, the work is concluded by the delimitation and characterization of the 

suburban zone of Bratislava.

Key words:  suburbanization procesess, Bratislava, city hinterland, land use, dwelling 

construction, rezidential and commercial subrubanization, suburban zone
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Úvod
Zázemie Bratislavy patrí k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim regiónom Slovenska. 

Prírastok počtu obyvateľov, výstavba rozsiahlych rezidenčných areálov a komplexná 

transformácia prímestskej krajiny sú nesporným znakom prebiehajúcej suburbanizácie. V 

širšom zázemí Bratislavy, by sme len ťažko vedeli nájsť obec v, ktorá by nebola zasiahnutá 

suburbanizáciou. Rozvoj rezidenčnej, ale aj komerčnej výstavby transformujú sídelnú a 

funkčnú štruktúru zázemia Bratislavy a vytvárajú tak atraktívny priestor pre geografický 

výskum, ktorého snahou by v tejto oblasti mala byť nielen analýza rozsahu suburbanizač-

ných procesov, ale aj navrhnutie riešení a opatrení na zamedzenie nežiaducim dopadom.

Suburbanizácia je komplexný transformačný proces, ktorý sa podieľa na fyzických, 

demografických, sociálnych a funkčných premenách prostredia v zázemí veľkých miest. 

Jej podstatou je vnútroregionálna redistribúcia obyvateľstva, ktoré však neznamená 

len nárast počtu obyvateľov v prímestských obciach, ale zahŕňa komplexné zmeny  

v priestorovej organizácii spoločnosti v okolí miest. Suburbanizácia prináša so sebou nové 

fenomény, ktoré zásadným spôsobom menia náš pohľad na prímestskú krajinu. Formuje 

sa „prechodný“ priestor medzi mestským a vidieckym prostredím, v ktorom dochádza k 

rôznemu stupňu premeny pôvodného prírodného (resp. poloprírodného) prostredia a k 

formovaniu novej priestorovo-organizačnej štruktúry. 

Táto práca zachytáva niektoré základné prejavy suburbanizácie v zázemí Bratislavy. 

Vzhľadom na rozsiahly záber potrebný pre zachytenie prejavov suburbanizácie v jej 

rôznorodých podobách, v tejto práci sa venujeme predovšetkým zmenám v krajinnej 

pokrývke  a fyzickým premenám prostredia suburbánnych obcí. Nezaoberáme sa tak 

demografickými ako aj  sociálnymi prejavmi suburbanizácie, ktoré si vyžadujú osobitný 

prístup a spracovanie.  

Zameranie sa na fyzické premeny krajiny pod vplyvom suburbanizácie vyplýva aj z 

pomerne slabého pokrytia tejto témy v domácej literatúre, ktorá ešte nestačila dostatočne 

reagovať na túto novú výskumnú oblasť. Väčšina prác zaoberajúcich sa témou suburba-

nizácie sa sústreďuje najmä na zachytenie redistribúcie obyvateľstva medzi jadrovým 

mestom a jeho zázemím, prípadne štruktúrnym zmenám v demografických ukazovate-

ľoch. Dopady suburbánneho rozvoja na prímestskú krajinu sú pritom pomerne značné 

a pretvárajú krajinu v dlhodobej perspektíve.  Vysoká dynamika zmien za hranicami 
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kompaktnej mestskej zástavby prináša viacero negatívnych dopadov, na ktoré je vhodné 

upozorniť už v ich počiatkoch a zabezpečiť tak zdravý (trvalo udržateľný) rozvoj subur-

bánnych lokalít. 

V úvodnej kapitole práce prinášame pohľad na fenomén suburbanizácie v prostredí 

postsocialistických krajín. V ďalšej kapitole si všímame ukotveniu pojmu suburbánnej 

zóny prostredníctvom porovnania s viacerými koncepciami členenia zázemia mesta 

v zahraničnej literatúre. Najväčší priestor venujeme analytickej časti, ktorej úlohou 

je zachytiť rôznorodé formy transformácie vidieckej krajiny v zázemí Bratislavy pod 

vplyvom suburbanizačných procesov. Všímame si zmeny v krajinnej pokrývke (resp. vo 

využité zeme), komerčnú a rezidenčnú výstavbu a zmeny v sídelnej  a funkčnej štruktúre 

sídiel. Na záver analytickej časti približujeme v časti s charakterom prípadovej štúdie 

(case study) rôznorodé prejavy suburbanizácie v zázemí Bratislavy prostredníctvom 

detailnejšej sondy do štyroch vybraných obcí. Záverom predkladáme čiastkovú syntézu 

poznatkov na základe ktorej vyhraničujeme suburbánnu zónu Bratislavy. 
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ciele práce
Cieľom práce je preskúmať a zhodnotiť vybrané formy a prejavy rezidenčnej  

a komerčnej suburbanizácie v zázemí Bratislavy v ostatnom decéniu na základe zmien 

vo využití zeme, krajinnej pokrývke, bytovom fonde a koncentrácii špecifických podni-

kateľských aktivít. Súčasne je cieľom práce vymedziť a charaterizovať suburbánnu zónu 

Bratislavy. 
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suburbanizácia v kontexte 1. 

postsocialistických miest
Proces suburbanizácie môžeme chápať ako transformáciu sociálneho a fyzického 

prostredia z vidieckeho na (pred)mestské, suburbánne (Sýkora 2003). Tento proces sa 

najčastejšie spája s migráciou obyvateľov miest do vidieckeho zázemia, v ktorom hľadajú 

príjemnejšie a zdravšie prostredie pre život (Ouředníček 2003, Sýkora 2003, Matlovič 

2004). Jeho podstatou je teda vnútroregionálna redistribúcia obyvateľstva, ktorá však 

neznamená len nárast počtu obyvateľov v prímestských obciach, ale zahŕňa komplexné 

zmeny v priestorovej organizácii spoločnosti v okolí miest. Presun obyvateľov je spre-

vádzaný relokáciou ľudských aktivít prostredníctvom výstavby obchodných, dopravných 

a rekreačných zariadení. Suburbanizáciu tak môžeme vnímať ako komplexný transfor-

mačný proces, ktorý sa prejavuje vo všetkých troch parciálnych intraurbánnych štruktú-

rach - funkčnej, morfologickej a sociálno-demografickej (Matlovič 2001). 

Cieľom tejto kapitoly je poskytnúť teoretický a konceptuálny rámec štúdia suburba-

nizácie. Vzhľadom na špecifiká prostredia postsocialistických miest a osobitosti prejavov 

suburbanizácie v ich zázemí vychádzame predovšetkým zo štúdií, ktoré sledujú suburba-

nizáciu práve v tomto priestore. Rozsiahly metodický a analytický rámec štúdia suburba-

nizácie poskytujú autori z českého (najmä Ouředníček 2002, 2003, 2007 a Sýkora 2003), 

estónskeho (Tammaru 2001), poľského (napr. Bański 2005, Lisowski 2004, Łowicki 

2008) a maďarského (Timár a Varádi 2001, Soós a Ignits 2003) prostredia. V slovenskej 

literatúre  sa problematike suburbanizácie venujú predovšetkým Matlovič (2001, 2004), 

Slavík (2007, 2011), Sedláková (2005a, 2005b, 2006) a Zubrický (2005, 2010).  

Cieľom tejto kapitoly nie je poskytnúť vyčerpávajúci prehľad pohľadov a prístupov 

k štúdiu suburbanizácie, ale skôr upriamiť pozornosť na niektoré špecifiká suburbani-

zácie v slovenských (prípadne stredoeurópskych - postsocialistických) podmienkach. 

vznik a vývoj suburbanizácie1.1. 

Termín suburbanizácia (angl. suburbanization) je odvodený z anglického slova suburb, 

teda predmestie, ktoré vzniklo ako zloženina z latinského základu urbs znamenajúceho 

mesto a predpony sub, ktorá označuje umiestnenie vedľa, alebo za mestom (Ouředníček 

1.
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2007). Slovenský ekvivalent suburbanizácie nie je zaužívaný a zrejme sa aj naďalej bude 

používať anglický výraz.

Pojem suburbanizácia má prekvapivo hlboké korene, ktoré pri určitom zovšeobec-

není nachádzame  v súvislosti so vznikom prvých starovekých miest a výstavbou obydlí 

za ich hranicami. Aj rast podhradí v stredovekej Európe môžeme považovať za rast mimo 

kompaktného mesta a teda prvotnú suburbanizáciu (Ouředníček 2002). Ako však pozna-

menáva Matlovič a Sedláková (2004), vzhľadom na odlišnú sociálnu štruktúru stredove-

kých miest môžeme budovanie predmestí v predindustriálnej fáze urbanizácie len ťažko 

považovať za prejav suburbanizačných procesov.  Ak teda upustíme od tejto všeobecnej 

úvahy a zamierame sa iba na novodobú históriu urbánnych procesov, prvé prejavy tohto 

fenoménu môžeme pozorovať už koncom 18. storočia, kedy sa v súvislosti s rodiacou 

sa priemyselnou revolúciou zrodila potreba príslušníkov vyšších spoločenských vrstiev 

bývať v zdravšom vidieckom prostredí, no zároveň aj v blízkosti mesta (Boyer 2001, 

Walker 1981). Na prelome 19. a 20. storočia proces suburbanizácie naberal na dynamike 

vďaka rozšíreniu foriem hromadnej dopravy (železnica, električka), ktoré uvoľnili dovtedy 

tesné spojenie medzi miestom bývania a miestom práce hlavne pre ľudí, ktorí mali lepšie 

platené zamestnanie a relatívne kratší pracovný čas (vyšší úradníci, finančníci a pod.). 

Avšak dominantným procesom mestského rozvoja sa suburbanizácia stala až v 50. rokoch 

20. storočia. Jej rozmach súvisel predovšetkým s kvalitatívnymi zmenami v oblasti bývania 

a dopravy a najväčší rozsah a intenzitu dosiahla v severoamerických mestách v súvis-

losti s masovým rozšírením vlastníctva osobného automobilu. Osobný automobil, ktorý 

sa stával čoraz dostupnejšou formou dopravy pre širšie vrstvy spoločnosti a rozsiahla 

výstavba dopravnej infraštruktúry v okolí miest sprístupnili rozsiahle oblasti prímest-

skej zóny, ktoré poskytovali rozľahlé a lacné pozemky. Medzi ďalšie faktory podporujúce 

rozvoj suburbanizácie patrí rast bohatstva spoločnosti (formovanie sa vyššej strednej 

triedy) a štátna hypotekárna politika, ktorá umožnila rodinám zaobstarať si bývanie 

vo vlastnom dome. Migráciu obyvateľstva do nových suburbánnych lokalít podporilo aj 

narastajúce rasové a sociálne napätie v centrách miest (predovšetkým v USA), ktoré súvi-

selo s prudkým nárastom počtu obyvateľov miest v dôsledku zvýšenej natality a prílevu 

vidieckeho obyvateľstva. Zhoršovanie kvality životného prostredia v centrách miest 

a zmeny v preferenciách obyvateľstva prispeli k vytvoreniu novej predstavy o „ideálnom“ 

bývaní, ktoré predstavoval vlastný rodinný dom vo vidieckom prostredí, avšak v blízkosti 



- 13 -

Transformácia zázemia Bratislavy  
pod vplyvom suburbanizačných procesov

mesta (Obr. 1). Obdobie 50.-60. rokov, charakterizované prudkými zmenami v prímest-

skej krajine, však poukázalo aj na potrebu zachytenia príčin a dôsledkov tohto procesu 

a jeho ukotvenia v širších urbánnych teóriách a modeloch.  Na suburbanizáciu sa začína 

nazerať ako na súčasť procesu vývoja miest, procesu urbanizácie. V rámci široko chápanej 

urbanizácie sa pojem suburbanizácie ujal pre pomenovanie dekoncentračných tendencií 

obyvateľstva, reflektujúc tak posun v štruktúre (pattern) rozvoja z počiatočnej expanzie 

mestského jadra až po prenikanie rezidenčnej výstavby hlboko do priľahlého zázemia 

mesta (Champion 2001, s. 149). Kľúčovým prvkom pri skúmaní suburbanizácie sa stalo 

rozdelenie metropolitného územia na jadro (core) a na oblasť, ktorá ho bezprostredne 

obklopuje (ring). Jadro mesta zahŕňa nielen historické centrum mesta, ale aj staršie pred-

mestia, ktoré sa vyvinuli v blízkosti centrálnej časti mesta pred 1. svetovou vojnou (časť 

z nich aj v medzivojnovom období), označovaných aj ako vnútorné mesto. 

Aj napriek tomu, že hlavná vlna suburbanizácie prebehla vo vyspelých krajinách 

západnej Európy a Severnej Ameriky v 60. rokoch 20. storočia1, decentralizácia je stále 

prebiehajúci proces redistribúcie obyvateľstva metropolitných oblastí (resp. mestských 

aglomerácií). Prejavmi prebiehajúcej suburbanizácie sa zaoberalo viacero autorov (napr. 

Berry a Kasard 1977, Berg et al. 1982, Gayer a Kontuly 1993 a pod.). Základný prehľad 

tých najvýznamnejších prístupov podáva Champion (2001). 

Aj keď porovnávanie priebehu suburbanizácie medzi jednotlivými krajinami (napr. 

Champion 2001) môže byť mätúce vzhľadom na odlišný spôsob vyčleňovania priesto-

rových jednotiek, rozličnú mierku a rýchlosť decentralizačných tendencií, je zrejmé, že 

suburbanizácia sa prejavila ako dominantný proces počas povojnového obdobia, kedy 

kulminoval exodus obyvateľstva zo staršieho mestského jadra. Časom sa tento proces 

stal veľmi rôznorodým a odlišným vzhľadom na svoj pôvodný charakter a  v súčasnosti 

sa prejavuje v nových formách a priestorových dôsledkoch. Zásadný rozdiel spočíva v 

zmene priestorovej mierky z pôvodne “bočného” rozširovania kompaktného mesta na 

súčasnú širokú decentralizáciu v rozsiahlom priestore zázemia mesta. Dôležitý posun 

1.  Ak za prejavy suburbanizácie považujeme vznik priestorovo oddelených sídel v zázemí mesta (suburbiá), tak potom 
vidíme, že takéto formy sídelnej štruktúry sa vyskytli vo viacerých krajinách.  Predovšetkým v USA, kde suburbánne oblasti 
v súčasnosti sústreďujú až 50%  počtu obyvateľov (US Census Bureau 2002). Na porovnanie možno uviesť, že v roku 1960 to 
bolo len 31%, v roku 1970 - 38% a v roku 1980 - 45% (Champion 2001). Predovšetkým rok 1960 bol výrazným medzníkom 
v tomto procese, kedy populácia suburbií presiahla populáciu centrálnych častí miest (Champion 2001, s.149). Napríklad vo 
Francúzku prebiehal silný rast v častiach ležiacich mimo centrálne mesto v rokoch 1968-75. V Taliansku počas obdobia 1971-81 
prímestská oblasť piatich najväčších miest zaznamenala podstatný nárast populácie, kým veľkosť populácie v jadre týchto 
miest klesala, alebo iba slabo rástla. Rovnako aj údaje z britských funkčných mestských regiónov poukazujú na posilňovanie 
a rozširovanie decentralizácie z jadier miest už od roku 1950, s najväčším počiatočným tlakom na priľahlú prímestskú oblasť a 
následne presunom tlaku na vzdialenejšie oblasti (vzdialenejšie zázemia mesta, resp. oblasť mestského tieňa).
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v chápaní suburbanizácie môžeme pozorovať prostredníctvom vytrácania sa označenia 

“sub” z tohto procesu vzhľadom na skutočnosť, že rezidenčná decentralizácia z 50. 

a 60. rokov bola rýchlo nasledovaná komerčnou decentralizáciou priemyslu, obchodu 

a služieb a najnovšie aj rozvojom administratívnych a high-tech zón (tzv. tretia vlna 

suburbanizácie). Táto nová suburbanizácia prináša fenomény ako napr. suburban down-

towns, či edge cities, ktoré obracajú naruby tradičnú štruktúru metropolitných oblastí a 

vytvárajú konkurenciu tradičným mestským centrám.  Mesta sa stávajú polycentrickými, 

nodálnymi, flexibilnými a globálnymi systémami (Gremlica 2002, s. 29). Polycentrický 

charakter vyplýva z nového priestorového usporiadania s viacerými centrami (edge 

cities), ktoré preberajú funkcie pôvodne vyhradené len pre jadro mesta. Táto nodalita 

predstavuje reštrukturalizáciu klasického pyramidálneho hierarchického usporiadania. 

Flexibilita vystihuje schopnosť miest rýchlo sa prispôsobiť novým podmienkam zmenou 

vnútornej a vonkajšej organizácie. Globálny charakter vychádza z internacionalizácie 

mestskej ekonomiky, pracovného trhu, kultúry a pod. Metropolitné oblasti na začiatku 

21. storočia tak predstavujú zložité systémy, ktoré v sebe nezahŕňajú len izolované 

urbánne celky, ale obsahujú aj suburbánne a vidiecke systémy (Gremlica 2002, s. 29). 

. Rodinný dom v blízkosti mesta sa stal vytúženým snom o bývaní pre mnohých Obr. 1
obyvateľov miest.  

Foto: autor
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pojem suburbanizácie v literatúre postsocialistických krajín1.2. 

Pri sledovaní dostupnej literatúry z regiónu postsocialistických krajín je zjavné, že 

na suburbanizáciu neexistuje jednotný pohľad alebo ustálená definícia. Rôzne názory na 

tento fenomén sú spojené predovšetkým s odlišnou intenzitou a priestorovým prejavom, 

ktorým sa tento proces prejavuje v rozličných geografických, kultúrnych a ekonomických 

podmienkach. Považujeme za dôležité upriamiť pozornosť predovšetkým na „domáce“ 

názory a prístupy, ktoré na jednej  strane odzrkadľujú špecifické podmienky urbánneho 

rozvoja v postsocialistických krajinách a zároveň sa usilujú prepojiť súčasné urbánne 

procesy s „veľkými“ koncepciami zahraničnej literatúry (teória vývojových štádií miest, 

teória diferenciálnej urbanizácie, koncept postmodernej urbanizácie a pod.).  

Medzi frekventované definície patrí nazeranie na suburbanizáciu prostredníctvom 

vzťahu jadrového mesta a jeho zázemia. Mayer (2000) charakterizuje suburbanizáciu 

ako „prenášanie mestských funkcií, aktivít (priemysel, služby, bývanie) a obyvateľstva 

z jadrového mesta do priľahlých okrajových aglomeračných oblastí“. Podľa Ryšavého 

a Velíškovej (1984, In: Ouředníček, 2002) je suburbanizácia „fáza urbanizačného 

procesu, kedy stagnuje alebo ubúda počet obyvateľov jadrového mesta, prípadne jeho 

centrálnej časti, zatiaľ čo prírastok počtu obyvateľov sa najväčšou mierou sústreďuje 

v obciach prímestskej zóny“. Takto koncipovaná definícia však naráža na fundamentálny 

problém, spočívajúci vo vyčlenení hranice medzi jadrovým mestom a jeho prímestskou 

(suburbánnou) zónou, na ktorý narazíme vždy keď sa snažíme oddeliť urbanizáciu od 

suburbanizácie. S problémom vymedzenia hranice sa vysporiadúvajú Cílek a Baše (2005), 

ktorí pod suburbanizáciou rozumejú „rast rozvoľnenej zástavby s nízkou hustotou na 

predmestiach mimo územia (intarvilánu) miest, spôsobujúci odliv bohatších a aktívnej-

ších obyvateľov z centra mesta“. Použitie administratívnej hranice môžeme považovať 

za dobrý „pracovný“ nástroj2 pri snahe o porozumenie základným (sub)urbanizačným 

procesom, avšak takto fixne zadefinovaná hranica môže pri detailnejšom a dlhodobom 

výskume „zväzovať ruky“. Ako poznamenáva Ouředníček (2002, s. 42), túto hranicu 

nemôžeme fixovať, pretože s postupným vývojom a rozširovaním mesta sa môže posúvať 

aj hranica medzi mestom a jeho zázemím.

2. V stredoeurópskych podmienkach môže byť administratívna hranica vhodným vodítkom, pretože jedným z dôležitých 
faktorov výstavby nových komerčných a rezidenčných lokalít je jednoduchší a rýchlejší proces administratívneho vybavovania 
v menších mestách a obciach ako v centrálnom meste. Pri susediacich lokalitách s rovnakými podmienkami sa investor skôr 
prikloní k pozemku v rámci katastra menšej obce než mesta.
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Sýkora (2002) charakterizuje suburbanizáciu ako „rast mesta priestorovým rozpí-

naním do okolitej vidieckej a prírodnej krajiny. Suburbanizácia je spojená s nižšou 

hustotou osídlenia, aká sa vyskytuje v meste a rozvoľnenou, riedkou, rozptýlenou či 

roztrúsenou zástavbou“ (Sýkora 2002, s.10). Suburbanizáciu charakterizujú samostatné, 

alebo radové rodinné domy, ktoré vytvárajú sociálne homogénne zóny. Citovaný autor 

za suburbanizáciu považuje nielen vytváranie homogénnych rezidenčných zón, ale aj 

pásovú komerčnú zástavbu a priemyselné parky lokalizované obyčajne pozdĺž diaľnic 

a významných komunikačných koridorov a križovatiek. 

Okrem uvedenej charakteristiky podáva Sýkora (2003, s. 219) aj ďalšiu, všeobecnejšiu 

a zameranú skôr na samotný priestorový prejav. Tvrdí, že pod suburbanizáciou sa rozumie 

„vytváranie suburbií, špecifických typov sídiel v zázemí miest“. Sýkora zdôrazňuje, že 

v európskych podmienkach dochádza len k zriedkavému vytváraniu úplne nových sídiel 

v zázemí miest – suburbií3. Tie sú typické pre severoamerické prostredie s odlišnou štruk-

túrou osídlenia, založenou na veľkých mestách a malých farmách.  Preto ponúka definíciu, 

zohľadňujúcu európske podmienky. Na suburbanizáciu sa potom môžeme pozerať ako na 

„proces, ktorý vedie k vytváraniu nových typov zástavby s využitím územia v rámci exis-

tujúcich sídelných štruktúr“ (Sýkora 2003, s. 219). Treba pritom dodať, že citovaný autor 

medzi prejavy suburbanizácie zahŕňa aj výrazné rekonštrukcie pôvodných objektov, ktoré 

sú motivované jednak zmenou funkčného využitia a jednak zmenou obyvateľov. „Preto 

je dôležité pri štúdiu suburbanizácie venovať pozornosť nielen fyzickej, ale aj sociálnej 

zložke prímestského prostredia“ (Sýkora 2003, s. 220).

Vzhľadom na obmedzenia „tradičných“ urbánnych teórií pri analýze individuálnych 

urbánnych regiónov prichádza Ouředníček (2002, 2007) s prístupom, základom ktorého 

je myšlienka, že štruktúra migračných tokov v urbánnom priestore sa skladá z „pestrej 

mozaiky“ obyvateľov s rôznym sociálnym statusom, motiváciou migrácie a jej výcho-

diskovým a cieľovým miestom. Ouředníček (2002) odmieta „priamočiare“ vnímanie 

suburbanizácie ako širšieho urbanizačného procesu. Tvrdí, že vo vývoji miest sa prav-

depodobne uplatňujú tak koncentračné, ako aj dekoncentračné tendencie. V rôznych 

fázach rozvoja (životného cyklu) tak môže jedna forma prevažovať výrazne nad druhou. 

„Prevládanie koncentrácie alebo dekoncentrácie obyvateľstva je podmienené celým 

3. Termín suburbium má viacero významov. Často sa vysvetľuje ako priestorovo oddelené a samostatné sídlo s homogénnou 
zástavbou nových domov. 
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radom politických, sociálnych a demografických podmienok v spoločnosti a ich lokálnym 

dopadom na konkrétne prostredie mesta“. (Ouředníček, 2002, s. 45). Procesy urbánneho 

rozvoja môžu pôsobiť v rámci sídelného systému súčasne a prevaha jedného procesu 

nad druhým závisí predovšetkým od sociálnej štruktúry a rezidenčných preferencií 

konkrétnej sociálnej skupiny. Keď je spoločnosť bohatá a podiel mladých rodín vysoký, 

potom bude s väčšou pravdepodobnosťou dochádzať k suburbanizácii. Na druhej strane, 

keď je spoločnosť chudobná, aj mladé rodiny preferujú ekonomicky silnejšie veľké mestá 

napriek menej zdravšiemu a kvalitnejšiemu prostrediu. Vzhľadom na to Ouředníček 

(2007) tvrdí, že nemôžeme rozlišovať urbanizačné procesy iba na úrovni systémov osíd-

lenia, ale aj na úrovni sociálnych skupín (v rozličnej fáze ich životného cyklu a s rôznym 

ekonomickým statusom), pričom pre každú sociálnu skupinu je príznačný iný typ migrač-

ného správania.  Ouředníček (2007) vo svojej analýze rozlišuje päť osobitných procesov, 

ktoré sa líšia nielen migračnými motiváciami, ale aj vzťahom k jadrovému mestu, kvalitou 

bývania a dopadom na východiskovú a cieľovú lokalitu. Vyčleňuje: 1) suburbanizáciu, 2) 

migráciu do staršej zástavby, 3) migráciu starších obyvateľov do hospicov, 4) migráciu 

do objektov druhého bývania a 5) migráciu do vzdialených lokalít mimo funkčný región 

mesta (kontraurbanizácia). Okrem toho si všíma aj ďalšie dva procesy s podobným 

priestorovým prejavom, aký má suburbanizácia, ktorých aktéri sú migranti z oblasti 

mimo jadrového mesta. Sú to tangenciálna migrácia a dostredivá migrácia, ktorú môžeme 

vnímať aj ako prejav tradične chápanej urbanizácie. Všetky tieto procesy môžu prebiehať 

súčasne, každý z nich má však inú intenzitu.  

Ouředníček tak (rezidenčnú) suburbanizáciu vníma ako relokáciu populácie z centrál-

neho mesta do nových domov v suburbánnej zóne. Takéto chápanie suburbanizácie by sme 

mohli charakterizovať ako „úzke“, pretože tento pojem ohraničuje iba na proces migrácie 

obyvateľov z jadrového mesta do prímestskej krajiny (suburbánnej zóny). Suburbani-

zácia je pre Ouředníčka jeden z viacerých procesov, ktoré súčasne prebiehajú v sídelnom 

priestore. Hoci suburbanizáciu možno považovať zo dominantný proces prebiehajúci 

v súčasnosti, súčasne s ňou prebieha aj urbanizácia – teda koncentrácia obyvateľstva do 

centrálneho mesta, resp. jeho suburbánnej zóny a tiež urbanizácia suburbií4 (urbanisa-

tion of suburbs). Tieto procesy možno považovať za dôležité vedľajšie toky (substreams). 

4.  Urbanizáciu suburbií (urbanisation of suburbs) suburbií považuje Ouředníček (2007) za proces presunu obyvateľov 
z malých a nedostatočne vybavených obcí do blízkych a lepšie vybavených menších miest suburbánnej zóny.
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Suburbanizáciu možno ta považovať za proces, ktorý sa uplatňuje v rozličných fázach 

vývoja mesta a je podmienený komplexnými zmenami v spoločnosti. Ak chceme skúmať 

jednotlivé urbánne regióny alebo lokality, je nevyhnutné (podľa Ouředníčka) rozlišovať 

medzi jednotlivými procesmi suburbánneho rozvoja. 

Podľa Matloviča (2001) je suburbanizácia komplexný transformačný proces, ktorý sa 

prejavuje vo všetkých troch parciálnych intraurbánnych štruktúrach (funkčná, morfolo-

gická a sociálno-demografická). Vymedzenie tohto procesu kladie Matlovič (2001, s. 14)

do periférnej zóny, ktorú „reprezentujú okrajové časti mesta s menej kompaktnou hetero-

génnou zástavbou, tvorenou zväčša areálmi aglomerovaných vidieckych sídiel a funkčne 

heterogénnymi areálmi (priemysel, sklady, technická infraštruktúra, poľnohospodárstvo 

a rekreácia)“. Suburbanizáciu vníma ako parciálny proces široko chápanej urbanizácie 

(vývoja mesta), pričom nadväzuje na teóriu vývojových štádií mesta. Za dôležité atribúty 

suburbanizácie Matlovič a Sedláková (2004) považujú priestorovú separáciu zástavby 

a pôvod migrantov z jadra aglomerácie (nevylučujú však ani imigráciu z iných miest). 

Osobitne vyčleňujú komerčnú suburbanizáciu, ktorá predstavuje presun pracovných 

príležitostí a obchodných aktivít z centra a vnútorného mesta, ako aj vznik nových aktivít, 

ktoré nasledujú rezidenčnú suburbanizáciu. Spolupôsobením rezidenčnej a komerčnej 

suburbanizácie vzniká v prímestskej zóne polycentrická štruktúra, ktorá narúša domi-

nantné postavenie jadrového mesta (Matlovič a Sedláková 2004).   

K uvedeným slovenským a českým autorom môžeme pridať aj názor estónskeho 

geografa Tiita Tammaru, ktorý sa dlhoročne venuje problematike urbánnych procesov 

so zameraním na postsocialistické prostredie. Rozlišuje medzi  suburbanizáciou a subur-

bánnym rastom. Suburbánny rast vysvetľuje ako „zmenu veľkosti populácie v subur-

bánnej oblasti“ (Tammaru 2001, s. 1342) . Ak je však suburbánny rast sprevádzaný 

rastom centrálneho mesta, nemôžeme podľa citovaného autora hovoriť o suburbanizácii. 

Samotný proces suburbanizácie potom chápe v užšom („štatistickom“) aj širšom zmysle. 

V prvom prípade o suburbanizácii môžeme hovoriť, ak suburbánna oblasť rastie relatívne 

rýchlejšie ako centrálne mesto aglomerácie. Pri širšom chápaní suburbanizácia zahŕňa aj 

mechanizmy zmien (transformácie) suburbánnej populácie (Tammaru 2001, s. 1342).

Tammaru (2001) ponúka päť základných charakteristík suburbanizácie :

Suburbanizácia sa vzťahuje k vnútornej decentralizácii populácie v rámci aglo- ►

merácie z centrálneho mesta do suburbánnej zóny. 
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Proces populačnej decentralizácie je motivovaný environmentálnym hľadiskom  ►

a preferenciami ľudí.

Suburbanizácia viedla (minimálne v jej rannom štádiu) k nárastu dochádzky do  ►

práce zo suburbánnej zóny do centrálneho mesta. V neskoršej fáze vývoja však 

tento vzťah neplatí, keďže rezidenčná suburbanizácia je rýchlo nasledovaná aj 

decentralizáciou pracovných miest. 

Suburbanizácia prináša „stieranie“ hraníc medzi mestským a vidieckym územím  ►

vďaka rozšíreniu zástavby s nízkou hustotou. 

Suburbanizácia je úzko spojená so životnými cyklami ľudí. ►

Špecifiká  suburbanizácie v postsocialistických mestách1.3. 

Zatiaľ čo v mestách západnej Európy a Severnej Ameriky prebiehajú suburbanizačné 

procesy od 50. rokov 20. storočia, v postsocialistických (slovenských) mestách boli tieto 

procesy v období reálneho socializmu výrazne spomalené až zastavené (Matlovič a Sedlá-

ková 2004). Až do začiatku 90. rokov  boli limitované viacerými bariérami (neexistujúci 

trh s pozemkami, nedostatok súkromného kapitálu, direktívne riadený rozvoj stredisko-

vých obcí atď.), ktoré znemožňovali rozvoj suburbánneho bývania (podrobnejšie napr. 

Musil 2001, Ouředníček 2003, Kostinskiy 2001, Tammaru 2001 a iní). 

Suburbanizácia v postsocialistických krajinách je ovplyvnená špecifickými historic-

kými, legislatívnymi a politickými podmienkami (Nuissl a Rink 2005), ktoré neumožňujú 

priamočiare porovnávanie prejavov suburbanizácie s analogickými procesmi v Západnej 

Európe. Preto musíme byť opatrní nielen pri vzájomnom porovnávaní rozsahu a intenzity 

suburbanizačných procesov v západnej a východnej Európe, ale aj pri hodnotení príčin 

a dôsledkov suburbanizácie a používaní relevantných metód a nástrojov výskumu. Treba 

zdôrazniť, že v Západnej Európe prebiehala suburbanizácia v prostredí silného populač-

ného a ekonomického rastu, zatiaľ čo v postsocialistických krajinách sme skôr svedkami 

populačnej stagnácie a ekonomickej transformácie. Znaky a trendy suburbanizácie 

naznačené v tejto časti poukazujú na urbánny (suburbánny) rozvoj v postsocialistických 

krajinách, ktorému môžeme len ťažko porozumieť, pokiaľ ho budeme interpretovať 

výlučne ako opakovanie procesov, ktoré prebehli (resp. prebiehajú) v Západnej Európe. 

Ako upozorňuje viacero autorov (napr. Matlovič 2004, Nuissl a Rink 2005, Ouředníček 
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2007 a iní), v postsocialistických mestách prebiehajú súčasne popri suburbanizácii 

rozmanité procesy, ako napr. regenerácia centier, privatizácia bytového fondu, funkčná 

transformácia, deindustrializácia a pod. Popri suburbanizácii tak dochádza k oneskorenej 

modernizácii miest (Nuissl a Rink 2005), čím sa pribrzďujú možnosti rozvoja územia za 

hranicami mesta (suburbánnej zóny). 

V nasledujúcej časti uvádzame niektoré špecifiká prostredia postsocialistických 

miest s vo vzťahu k procesu suburbanizácie. Danej problematike sa detailne venuje 

viacero autorov (Musil 1993, 2001, Domański 1994, Szelényi 1996, Enyedi 1998, Kostin-

skiy 2001, Tammaru 2001, Leetmaa a Tammaru 2007 a iní), preto jednotlivé špecifiká 

podrobnejšie nerozvádzame. 

Ako uvádza Musil (2001), na makroúrovni sa vývoj miest v postsocialistických 

krajinách príliš nelíšil od vývoja miest v západných krajinách. Rozdiely boli najmä na 

intraurbánnej úrovni (mikroúrovni), kde neexistencia trhu s pôdou a špecifické rysy 

socialistickej bytovej politiky viedli k zrejmým sociálne-priestorovým dôsledkom. A práve 

rozdiely medzi bytovými systémami krajín s trhovým hospodárstvom a socialistických 

krajín patrili k tým diferencujúcim faktorom, ktoré mali najvýznamnejší vplyv na rozdiely 

v sociálno-priestorovej štruktúre oboch druhov miest (Musil 2001, str. 293). 

Mestá strednej a východnej Európy prežívali pod vládou plánovaného hospodárstva 

po dobu viac ako 40 rokov. Sily, ktoré vtedy utvárali priestorovú štruktúru miest bývalého 

sovietskeho bloku, sa veľmi líšili od tých, ktoré menili podobu ich západných nápro-

tivkov v trhovej ekonomike. Najrozsiahlejšie dôsledky mala v tomto ohľade absencia 

trhu s nehnuteľnosťami. Rozdelenie pôdy a hustoty jej zastavania medzi rôzne mestské 

funkcie – predovšetkým bývanie a výrobu – nezodpovedalo dopytu zo strany užívateľov, 

ale naopak bolo väčšinou založené na administratívnych rozhodnutiach usilujúcich skôr 

o minimalizáciu nákladov, než o ich maximálne zhodnotenie (Bertaud 2007). Neexis-

tencia trhového mechanizmu pri obchode s pôdou a fixné určovanie jej ceny prispeli k 

vzniku deformovanej sídelnej a funkčnej štruktúry, pretože lokalizácia výstavby nepred-

stavovala ekonomický faktor (Musil 1993). Výsledkom chýbajúceho vplyvu trhu, ktorý 

by vytvoril plynulý prechod medzi mestským  a vidieckym využitím zeme,  bol vznik 

hustotne značne diferencovaného urbánneho priestoru (Kostinskiy 2001). Výsledkom je 
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existencia intraurbánnej štruktúry s hustotnými anomáliami5 a množstvom nevyužitých 

plôch, ktoré poskytujú priestor pre komerčnú aj rezidenčnú výstavbu v súčasnosti. Mestá 

v socialistických krajinách sa radikálne zmenili výstavbou sídlisk, ktoré boli oveľa väčšie 

než podobné bytové projekty v kapitalistických mestách (Musil 2001). Rozsiahle priestory 

vnútorných častí miest (resp. mestských jadier) počas socializmu chátrali a premenili sa 

na historické slumy. Môžeme tak hovoriť o pokračujúcej urbanizácii, revitalizácii centier, 

zahusťovaniu intravilánu mesta a využívaniu voľných priestorových kapacít postsocia-

listických miest. Ako si všíma Musil (2001), v bývalých socialistických krajinách nehrali 

suburbanizačné a metropolizačné procesy tak významnú úlohu pri utváraní sídelnej 

štruktúry ako v kapitalistických krajinách. Socialistické mestá boli väčšinou kompakt-

nejšie ako mestá kapitalistické a hustota v mestských oblastiach bola spravidla vyššia 

(Musil 2001). 

Zatiaľ čo v Západnej Európe a Severnej Amerike bola suburbanizácia výrazne podpo-

rovaná populačným rastom, v krajinách východnej Európy tento faktor absentuje. Navyše 

nedostatočná ekonomická sila strednej triedy obmedzila v začiatkoch transformačného 

obdobia možnosti suburbánneho bývania len na úzku skupinu najvyšších spoločenských 

tried. Treba však poznamenať, že ekonomický rozvoj postsocialistických miest priniesol 

aj nárast bohatstva v širších vrstvách spoločnosti. Postupne sa tak rozširuje okruh aktérov 

suburbanizácie.

Ako uvádzajú Nuissl a Rink (2005) a Kostinskiy (2001), túžba po novom bývaní mimo 

mesta nezasiahla postsocialistickú spoločnosť tak intenzívne ako v  Západnej Európe. 

Nedostatočne rozvinutá stredná trieda, slabá kúpyschopnosť obyvateľstva a ekonomická 

a sociálna neistota zamedzili rozsiahlejším suburbánnym tendenciám. Okrem toho vyššie 

sociálne vrstvy využili vo veľkej miere možnosti bývania v centre miest (revitalizácia, 

gentrifikácia), ktorých rozvoj bol po dlhé obdobie značne poddimenzovaný. 

 

5.  Ako poukazuje Bertaud (2007), hustota panelových sídlisk nezodpovedala ich polohe v rámci mesta, dopytu, či cene 
pôdy, ale technológii, ktorá bola počas obdobia ich výstavby použitá. Tak ako napredovali možnosti výstavby stále vyšších 
panelových domov, narastala v nových stavebných lokalitách aj hustota zaľudnenia. Vznikla tak paradoxná situácia, kedy 
najvyššiu hustotu vykazovali lokality vybudované v poslednom období socializmu na voľných plochách mimo kompaktného 
mesta. Tento jav sa však týkal hlavne miest so skokovitým nárastom počtu obyvateľov.  Vo väčšina socialistických miest sa 
však profil hustoty zaľudnenia príliš nelíšil od západoeurópskych miest. Ako poukazuje Beratud (2007), mestá vyvíjajúce 
sa v kapitalistických režimoch majú tendenciu usporiadať hustotu zaľudnenia pozdĺž negatívne sklonenej exponenciálnej 
krivky, zatiaľ čo mestá strednej a východnej Európy charakterizuje exponenciálna krivka s pozitívnym sklonom. Ako v tejto 
súvisloti poukazujú Bezák a Paulov (1984), charakter hustotného gradientu Bratislavy se nelíši od ekonomicky rovinutých 
krajín zápdnej Európy. 
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Dôležitú úlohu pri rozvoji suburbánneho bývania v postsocialistických mestách zohralo 

zmiernenie ochrany poľnohospodárskej pôdy, reštitúcie pôdy pôvodným vlastníkom, 

zakladanie nových stavebných firiem aj realitných kancelárií a aktivity investorských 

spoločností (Ouředníček a Posová 2006). Reštituovaná poľnohospodárska pôda sa v atrak-

tívnych prímestských lokalitách začala meniť na stavebné pozemky, čo umožnilo vznik 

rozsiahlych projektov rezidenčnej výstavby. Privatizácia a reštitúcie pôdy súkromným 

vlastníkom navyše uvoľnili dôležitý zdroj finančných prostriedkov pre obyvateľov miest 

(Leetmaa a Tammaru 2007).

Chýbajúce nástroje územného plánovania a neexistujúca alebo veľmi slabá kontrola 

výstavby vytvorila pre investorov neobmedzené možnosti, ktorých využívanie vyústilo 

do chaotickej výstavby. Ako upozorňujú Nuissl a Rink (2005), je otázne, či by dodržia-

vanie územného plánovania obmedzilo veľkorysé plány investorov, pretože aj v Západnej 

Európe sa často rozsiahly rozvoj predmestí (urban sprawl) považoval za znak ekonomic-

kého úspechu a spoločnosť proti nemu nijako nebojovala. 

V období socializmu boli obce v okolí veľkých slovenských miest výrazne ovplyv-

nené koncepciou rozvoja osídlenia, cieľom ktorej bolo vytvorenie siete strediskových 

sídiel, v ktorých sa sústreďovali investície na rozvoj technickej a sociálnej infraštruktúry. 

Tieto strediská mali slúžiť aj pre obyvateľov okolitých obcí  (tzv. spádové územie). Zave-

denie tejto politiky smerovalo k postupnej likvidácii nestrediskových sídiel. Postihnuté 

boli predovšetkým malé obce nachádzajúce sa v blízkosti veľkých miest. Koncentrácia 

investícii do strediskových lokalít sa prejavila prostredníctvom chátrajúceho fyzic-

kého prostredia malých obcí a trvalými zmenami v demografickej štruktúre (starnutie 

populácie). Následky tohto sídelného experimentu môžeme pozorovať aj v súčasnosti, 

kedy niektoré obce v zázemí veľkých miest vykazujú nízku kvalitu bývania, vybavenosti 

a infraštruktúry. Práve tieto obce sa v nedávnom období stali priestorom intenzívnej 

výstavby rezidenčných a komerčných objektov, čo odhalilo nielen ich poddimenzovanú 

technickú infraštruktúru, ale aj výrazný kontrast medzi nízkym sociálnym statusom 

prestarnutej populácie pôvodných obyvateľov a vyšším sociálnym statusom mladších 

prisťahovalcov z mesta. 
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Zaujímavým fenoménom a špecifikom stredoeurópskeho prostredia je pomerne silná 

tradícia druhého bývania6 (chalupy, chaty, záhradkárske kolónie), ktorá čiastočne suplo-

vala (a supluje aj v súčasnosti) potrebu suburbánneho bývania v „prírodnom“ prostredí. 

Niektoré „chatové osady“, a z nich najmä tie, ktoré sa nachádzajú v blízkosti mesta, môžu 

plniť aj úlohu trvalého bývania a predstavujú tak „skrytú“ formu suburbanizácie. 

suburbanizácia v slovenskom prostredí1.4. 

Napriek existencii fenoménu suburbanizácie v slovenskom prostredí len necelé 

dve desaťročia, môžeme pozorovať prvé dopady suburbanizácie na sociálne a fyzické 

prostredie prímestskej krajiny veľkých slovenských miest, najmä Bratislavy (napr. Slavík 

a Kurta 2007, Šveda 2009, 2010, 2011, Zubrický 2005, 2010), Košíc (Dická 2006),  Prešova 

(Matlovič a Sedláková 2004, 2007, Sedláková 2005a, 2005b),  Nitr (Czaková 2007, 2009)  

a Banskej Bystrice (Vigašová a Novotný 2010). 

Suburbanizačné procesy sa v prostredí slovenských miest prejavujú značne nerov-

nomerne (Šveda a Vigašová 2010). S výnimkou zázemia Bratislavy je ich priestorový 

rozsah značne obmedzený. Slovenské mestá vypĺňajú vidiecke časti svojho extravilánu 

a rozvojové aktivity mimo administratívnych hraníc miest prebiehajú len vo vybraných 

obciach s výhodnou dopravnou polohou (obchodné komplexy, logistika, priemyselné 

parky), resp. s estetickým prírodným prostredím (rezidenčná výstavba). Vo všeobecnosti 

sú suburbanizačné procesy len ťažko porovnateľné s rozsahom a intenzitou analogických 

procesov v Západnej Európe (cf. EEA 2006). Bratislava a jej zázemie predstavuje jediný 

región na Slovensku, v ktorom prebiehajú procesy suburbanizácie celoplošne a spôso-

bujú rozsiahle zmeny v priestorovej organizácii prímestskej krajiny (podrobnejšie Šveda 

a Vigašová 2010). 

Z hľadiska použitých prístupov dominujú na Slovensku metódy sledujúce suburba-

nizáciu prostredníctvom zmien v rozmiestnení obyvateľstva (napr. Slavík a Kurta 2007, 

Matlovič a Sedláková 2004, 2007, Vigašová a Novotný 2010). Kladné migračné saldo obcí 

v zázemí miest je dôležitým indikátorom suburbanizácie, aj keď treba poznamenať, že bez 

hlbšej demografickej (vzdelanostná, veková štruktúra) a sociologickej (motívy aktérov) 

6.  Tento jav je rozšírený najmä v Českej republike, na Slovensku nedosiahla kultúra chalupárčenia porovnateľné rozmery. 
Napriek tomu aj v okolí veľkých slovenských miest sú početné záhradkárske kolónie. Vo východoeurópskych krajinách je 
rozšírené (prevažne vo vyššej sociálne vrstve) vlastníctvo letných vidieckych sídiel (tzv. dače), ktoré sú často využívané aj na 
celoročné bývanie (cf. Kostinskiy 2001, Leetmaa a Tammaru 2007). 
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analýzy musíme brať výsledky takýchto výskumov obozretne. Migrácia obyvateľov do 

prímestských obcí nemusí nevyhnutne súvisieť s procesmi suburbanizácie. Prístupy 

sledujúce prejavy suburbanizácie vo fyzickom a sociálnom prostredí doposiaľ v domácej 

literatúre absentujú. 

Ako sme naznačili v tejto kapitole, suburbanizácia nadobúda na Slovensku v postso-

cialistickom období niektoré špecifické charakteristiky, ktoré vyplývajú z odlišného sídel-

ného a spoločenského vývoja v porovnaní s krajinami Západnej Európy, resp. Severnej 

Ameriky. Ako poznamenáva Sýkora (2003), v českom sídelnom kontexte (a pravdepo-

dobne aj na Slovensku) nemá zmysel hľadať a definovať typické charakteristiky suburbia 

ako nového typu sídla vytvoreného suburbanizáciou. Na suburbanizáciu je vhodnejšie 

nazerať ako na proces, ktorý vedie k vytváraniu nových typov zástavby a využitia územia 

v rámci existujúcich sídelných štruktúr. 

Pod suburbanizáciou budeme teda rozumieť komplexný transformačný proces, ktorý 

pod vplyvom redistribúcie obyvateľstva pretvára sociálne a fyzické prostredie za hrani-

cami kompaktne zastavaného územia mesta. Priestorová separácia rozvoja je kľúčovým 

atribútom rozlišujúcim procesy urbanizácie a suburbanizácie (Obr. 2).

Obr. 2. Schematické znázornenie prejavov urbanizácie a suburbanizácie v zázemí mesta. 
Zdroj: autor
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zázemie mesta vo vybraných 2. 

koncepciách
Po dlhé obdobie historického vývoja miest, nebolo zložité oddeliť mestské prostredie 

od vidieckeho. Zatiaľ čo v minulosti bolo mesto jednoznačne vymedzené pevnými 

hranicami mestského opevnenia, v súčasnosti sa pod vplyvom metropolizácie a subur-

banizácie stávajú hranice mesta čoraz menej zreteľné. Po stáročia jednoznačná polarita 

medzi mestským a vidieckym prostredím sa nahradzuje rozsiahlym prechodným územím 

(kontinuom, cf. Pahl 1966), v ktorom sa premiešavajú mestské aj vidiecke znaky. Koncept 

delenia priestoru na mestský a vidiecky má stále v určitých kontextoch nenahraditeľný 

význam, je však zrejmé, že ak chceme postihnúť realitu súčasného prostredia, kde ľudia 

žijú a pracujú v oveľa diferencovanejšom sídelnom priestore, musíme ustúpiť od tradičnej 

dichotomickej klasifikácie. Ako si podrobne všímajú Champion a Hugo (2004), tradičná 

dichotómia medzi urbánnym a rurálnym priestorom stráca pod vplyvom súčasného 

sídelného, ekonomického a spoločenského rozvoja vo svete na platnosti. Hranica medzi 

mestom a vidiekom sa stáva čoraz menej zreteľnou. Je preto potrebné vytvoriť relevantné 

rámce pre monitoring a analýzu zmien v štruktúre osídlenia. Uvedení autori navrhujú 

niekoľko základných alternatív nahrádzajúcich urbánno-rurálnu dichotómiu:

Zavedenie tretej – prechodnej – kategórie medzi urbánnym a rurálnym. ►

Uvažovanie o sídelnom systéme ako o urbánno-rurálnom kontinuu, ktoré môže  ►

byť v prípade potreby rozdelené na viacero kategórií.

Nahradenie jednoduchej škály medzi urbánnym a rurálnym multidimenzio- ►

nálnym pohľadom na osídlenie. 

Medzi procesy, ktoré najväčšmi ovplyvňujú a pretvárajú zázemie miest patrí nepo-

chybne suburbanizácia. V súvislosti s jej prejavmi v zázemí mesta sa často uvažuje o subur-

bánnej zóne. Stále častejšie sa s týmto pojmom a jemu blízkych ekvivalentoch stretávame 

nielen v oblasti štúdia intraurbánnych štruktúr, ale aj v geografických, ekonomických 

či sociologických štúdiách. Podobne ako pri suburbanizácii (viď vyššie), aj pri subur-

bánnej zóne môžeme objaviť bohatú pluralitu názorov na obsahovú náplň tohto pojmu. 

Suburbánna zóna je pritom iba jedným z mnohých pojmov, ktoré sa vzťahujú k zázemiu 

mesta. Pri štúdiu relevantnej literatúry zaoberajúcej sa priestorom za hranicami mesta 

je na prvý pohľad zrejmá značná nejednotnosť pri používaní termínov. Je zrejmé, že 

2.
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zvolené pomenovania a ich význam sú značne ovplyvnené nielen tradíciami regionálneho 

prostredia, ale aj účelom a zameraním výskumu. Na označenie územia za hranicami mesta, 

ale v sfére jeho pôsobenia, sa v literatúre stretávame s množstvom prístupov a termínov1. 

Medzi najfrekventovanejšie patria termíny rural-urban fringe (vidiecko-mestská zóna), 

peri-urban areas (prímestská zóna), suburban zone (suburbánna zóna), urban hinterland 

(zázemie mesta), urban fringe belt (okrajové pásmo) a pod. Ani jeden z týchto termínov 

nenadobúda univerzálne rozšírenie, nehovoriac o vnútornej jednotnosti v rámci použí-

vania korešpondujúceho pojmu. Je zrejmé, že významové prieniky sú značné a v niekto-

rých prípadoch sa tieto pojmy vzťahujú k rovnakému priestoru. Cieľom tejto kapitoly je 

predložiť niekoľko prístupov nazeraniu na zázemie mesta a ukotviť fenomén suburbani-

zácie v koncepciách členenia prímestskej krajiny. 

Suburbánna zóna nie je len  priestorovým rámcom na sledovanie procesov suburba-

nizácie, ale je aj súčasťou členenia mestského a vidieckeho priestoru, ktoré má v geogra-

fickej literatúre pomerne dlhú tradíciu (napr. Burgess 1925, Hoyt 1939 a pod.). Aj keď 

iba v niektorých koncepciách a modeloch sa explicitne narába s pojmom suburbánna 

zóna, je dôležité poznať kľúčové prístupy k členeniu zázemia mesta, ktoré sú nevyhnutné 

na porozumenie relatívne zložitému priestoru na rozmedzí urbánneho a rurálneho 

prostredia. Tento priestor si všímajú mnohí autori (Pryor 1968, Bourne a Simmons 1982, 

Robinson 1990 a iní ), ktorí poskytli rôznorodé pohľady na narastanie vplyvu miest na 

vidiecke prostredie. Vo svojich uváhách sa zhodujú, že tradičné dichotomické chápanie 

mesta a vidieka je potrebné nahradiť „rurálno-urbánnym kontínuom“, ktoré lepšie zachy-

táva narastajúcu zložitosť prechodného územia medzi mestským a vidieckym priestorom 

(Obr. 3). Na rozdiel od Hoggarta (1990), ktorý spochybňuje tradičné vnímanie a používanie 

pojmu vidiek, ponecháva väčšina autorov termín „rurálny“ s tým, že uvažujú o viacerých 

stupňoch rurality, založených na sociálnych, ekonomických, demografických a fyzických 

(land use) ukazovateľoch (napr. Cloke 1977, Harrington a Donoghue 1998). 

V súvislosti s potrebou prehodnotenia pohľadu na videtsko-mestský priestor môžeme 

rozlišovať medzi dvoma základnými prístupmi. Na jednej strane ho môžeme vnímať ako 

priestorové rozšírenie mestských, resp. vidieckych charakteristík, na strane druhej ako 

1. Ako si všíma Hoggart (1990), pôvod rôznorodých pohľadov na zázemie mesta súvisí čiastočne aj s vysokou dynamikou 
zmien, ktoré prebiehali v medzivojnovom období v priestore angloamerických metropolitných území. Orientačný prehľad o 
definícií pojmu suburbánna zóna je doteraz v domácej literatúre zriedkavý. Výnimkou je príspevok Sedlákovej (2006), zaobe-
rajúci sa konceptualizáciou prímestskej zóny. 
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vertikálne usporiadanie znakov bez priestorového priradenia. Tiež treba poznamenať, 

že s novými fenoménmi, ktoré prináša postmoderná spoločnosť (globalizácia, rozvoj 

informačných a komunikačných technológií) sa narúša aj tradičné nazeranie na vidiek. 

Lowenthal (1997) k tejto téme poznamenáva že, „vidiek sa stáva miestom pre život, nie 

pre živobytie“. Toto tvrdenie odráža nový pohľad na vidiek, ktorý nemusíme vnímať len 

ako protiklad k mestskému prostrediu. 

V nasledujúcej časti sa budeme venovať vybraným koncepciám, ktoré sa zaoberajú 

široko chápaným zázemím mesta. Prvé tri koncepcie môžeme vnímať ako reakciu na 

potrebu zavedenia prechodnej zóny medzi urbánnym a rurálnym prostredím a nahra-

denie tradičnej dichotómie trichotómiou. 

suburbánna zóna2.1. 

Napriek pôvodu tohto termínu z angloamerického prostredia (z angl. suburb - pred-

mestie), ide o pojem v literatúre pomerne zriedkavý a stretnúť sa s ním môžeme predo-

všetkým v prácach stredoeurópskej proveniencie. 

Suburbánna zóna je priestorom bezprostrednej difúzie mestských prvkov a mest-

ského spôsobu života do vidieckeho prostredia. Prelínanie mestských a vidieckych 

sídelných elementov je imanentnou črtou tejto zóny (Matlovič a Sedláková 2004). Jej 

priestorové vymedzenie nie je jednoznačné, často sa uvažuje o tejto zóne ako o priestore 

prejavov suburbanizácie bez použitia konkrétnych priestorových kritérií. V literatúre sa 

môžeme stretnúť s rôznym kritériami vymedzovania suburbánnej zóny. White (1987) 

v rámci revízie Burgesovho modelu vyčleňuje suburbánnu zóna ako jeden zo siedmych 

Obr. 3. Schematické znázornenie konceptu rurálno-urbánneho kontínua. 
Zdroj: Baker et al. 1996, upravené
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elementov vytvárajúcich súčasnú sídelnú štruktúru miest. Túto zónu obýva prevažne 

stredná sociálna vrstva opúšťajúca centrálne časti miest. Priestorovo sa táto zóna 

nachádza medzi vonkajším okrajom centrálneho mesta (vnútorného mesta) a vnútorným 

okrajom metropolitného územia mesta. Podobný názor zastávajú Sýkora a Ouředníček 

(2007), ktorí pod suburbánnou zónou chápu priestor za hranicami kompaktného mesta, 

ale v rámci metropolitného územia2. Vychádzajú pritom z podmienok sídelnej štruktúry 

českých miest, ktorých administratívne hranice zahŕňajú územie za hranicami kompakt-

ného mesta. Suburbánna zóna sa tak z časti nachádza aj v rámci administratívnych hraníc 

mesta. Samotnú administratívnu hranicu používajú autori na rozdelenie suburbánnej 

zóny na vnútornú a vonkajšiu zónu. Leetmaa a Tammaru (2007) vymedzujú suburbánnu 

zónu ako územie, z ktorého aspoň 15% ekonomicky aktívnych obyvateľov dochádza za 

prácou do centrálneho mesta. Avram (2009) vníma ako suburbánnu zónu priestor mimo 

mesta, ktorý tvoria suburbánne sídla (suburbia), ktoré sú ovládnuté mestom prostred-

níctvom dochádzky za prácou. Je to priestor, kde vznikajú nové rezidenčné a komerčné 

zóny nákupných centier. 

vidiecko-mestská zóna (2.2.  rural-urban fringe)

Nesmierne zaujímavou a podnetnou koncepciou členenia zázemia mesta je 

koncept vidiecko-mestskej zóny (rural-urban fringe). Ako uvádza Whitehand (1988) 

pôvod tohto termínu siaha k nemeckému geografovi Herbertovi Louisovi (1937). 

Najkomplexnejšiu charakteristiku tejto zóny podáva vo svojej štúdii Pryor (1968). 

Charakteristickou črtou tejto zóny je podľa neho prelínanie mestských a vidieckych 

prvkov, prejavujúce sa najmä prostredníctvom zmiešaného využitia zeme. Pryor však 

nevníma túto zónu len optikou krajinných zmien, ale komplexne ako súbor ekono-

mických, sociálnych a demografických charakteristík, ktoré sa menia s narastajúcou 

vzdialenosťou od mesta. V rámci vidiecko-mestskej zóny môžeme vyčleniť dve podzóny: 

mestskú (urban fringe) a vidiecku (rural fringe). Prvá podzóna priamo nadväzuje na 

mestské urbánne štruktúry a je charakteristická koncentráciou výrobných a obchod-

ných prevádzok a vysokou hustotou zaľudnenia. Rurálna podzóna sa vyznačuje 

vyšším podielom poľnohospodárskych aktivít a nižšou hustotou zaľudnenia (Obr. 4).  

2.  Metropolitné územie stotožňujú autori s územím mesta a priľahlými okresmi. 
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Je dôležité poznamenať, že rural-urban fringe nie je „zostatkové“ územie, ktoré 

zostalo po vyčlenení vidieckeho a mestského priestoru. Charakteristika tejto zóny by 

teda nemala byť medzistupňom v urbánno-rurálnom kontínuu, ale odrazom vnútornej 

heterogenity konkrétnych lokalít. Medzi základné charakteristiky tejto zóny môžeme 

podľa Pryora (1968) považovať nasledujúce:

prechodná zóna vo využití zeme, v sociálnych a v demografických charakteris- ►

tikách, ktorá sa nachádza medzi súvisle zastavaných územím mesta a medzi 

vidieckym zázemím, charakterizovaným poľnohospodárskou orientáciou 

zóna s neúplným pokrytím mestskými službami ►

zóna s nekoordinovaným rozvojom ►

zóna s narastajúcou hustotou zaľudnenia, ktorá je nižšia ako v meste, ale zároveň  ►

vyššia ako v okolitom vidieckom zázemí. 

Ako upozorňuje Pryor, problémom pri používaní vidiecko-mestskej zóny je nejednot-

nosť v chápaní tohto pojmu v odbornej literatúre. Charakter zóny sa mení nielen v závis-

losti od veľkosti mesta, ale aj špecifík jeho ekonomického, sociálneho, priestorového 

a politického rozvoja. To vytvára rozmanité podmienky pre štúdium vidiecko-mestskej 

zóny a zneprehľadňuje jednoznačné definovanie. 

Rôznorodosť chápania tohto pojmu 

sa snažia niektorí autori spresniť 

interpretáciou tejto zóny ako „širokého 

zázemia mesta“. Lapping a Furuseth 

(1999) pod vidiecko-mestskou zónou 

rozumejú široké územie v okolí každého 

väčšieho urbánneho centra siahajúce do 

vzdialenosti 65-80 km. Toto územie je 

obsiahnuté v termíne „regionálne mesto“ 

(Bryant et al. 1982), resp. „vonkajšie 

mesto“ (Herrington 1984) a tiež nie je 

významovo vzdialené od Championom 

(1987) definovanej dochádzkovej zóny 

mesta.  

Obr. 4. Schematický diagram vidiecko-
mestskej zóny 
Zdroj: Pryor 1968 
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Koncepcii vidiecko-mestskej zóny sa však v odbornej literatúre nedostalo toľko 

pozornosti ako výlučne urbánnemu, resp. rurálnemu prostrediu (Sharp a Clark 2008). 

Ako si vtejto súvislosti všíma Hoggart (1990), až narastajúce environmentálne dopady a 

snahy o zachránenie vidieckej krajiny západnej Európy upriamili pozornosť odborníkov 

na tento prechodný priestor.  Treba poznamenať, že oveľa väčší záujem o túto problema-

tiku nastal v európskom než v severoamerickom prostredí.

Základom intenzívnych zmien vo vidiecko-mestskej zóne je existencia konkurujúcich 

foriem využitia zeme, ktoré vytvárajú neustály tlak na stavebný rozvoj územia, ohrozujúc 

tak poľnohospodárske a „zelené“ plochy. Charakter tejto zóny ovplyvňujú štyri hlavné 

faktory (Baker et al. 1996): poľnohospodárska politika, regionálne plánovanie,  ekonomika 

mestského prostredia a ekonomika vidieckeho prostredia. Kombináciou rôzneho pôso-

benia týchto faktorov dostávame štyri základné typy krajiny v zázemí mesta (Obr. 5): 

narušená krajina ►  – silný mestský vplyv a nedostatočné nástroje regionálneho 

plánovania spôsobujú expanziu mestský vplyvov do krajiny. 

zanedbaná krajina ►  – slabá mestská aj vidiecka ekonomika neumožnujú rozvoj 

zázemia mesta.

posilnená krajina ►  – silná poľnohospodárska politika a jej ekonomický vplyv 

posilňujú tradičnú vidiecku krajinu a prostredníctvom rozvoja agrosektora 

vytvárajú modernú poľnohospodársku krajinu.

zhodnotená krajina ►  – poľnohospodárstvo a tradičný vidiecky charakter je 

udržiavaný silným územným plánovaním. 

Tento model poukazuje na rôznorodý charakter zázemia mesta, ktoré môže byť 

vnútorne značne heterogénne, podľa toho, ktorý vplyv prevláda. 

Vzťah medzi koncepciou vidiecko-mestskej zóny a suburbánnou zónou nie je v lite-

ratúre presnejšie charakterizovaný. V literatúre sa len zriedkakedy vyskytujú tieto pojmy 

súčasne, čo sťažuje ich vzájomné odlíšenie. Napriek tomu, že sa tieto zóny vo veľkej miere 

priestorovo prelínajú, môžeme ich vzájomný vzťah charakterizovať využitím delenia 

vidiecko-mestskej zóny na dve časti: urban fringe a rural fringe. A práve zóna blízkeho 

zázemia mesta predstavuje priestor, v ktorom sa uplatňujú procesy suburbanizácie.  

Z prehľadu názorov a termínov vzťahujúcich sa k zázemiu mesta, ktoré podáva Hoggart 

(1990), je zrejmé, že tak v nemeckej, ako aj angloamerickej literatúre, pojem vidiecko-
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mestskej zóny sa vzťahuje k širšiemu územiu než je suburbánna zóna, ktorá je vnímaná 

skôr ako bezprostredné (tesné) zázemie mesta. Zatiaľ čo suburbánna zóna je priestorom 

expanzívneho rastu mesta a vysúvaniu jeho aktivít do priľahlého vidieckeho zázemia, 

vidiecko-mestská zóna je väčšinou vnímaná ako územie s menej priamymi vplyvmi mesta 

prostredníctvom rozširovania „mestského“ spôsobu života (zmeny v sociálnej a funkčnej 

heterogenite). V súvislosti s rozširovaním vplyvu mesta uvažuje Hart (1991) o „kruhových 

vlnách“, ktoré predstavujú tlak mesta na vidiecke zázemie a šíria sa podobne ako vlny na 

hladine vody. V tomto kontexte je suburbánna zóna priestorom tlaku „prvej vlny“.  

Vidiecko-mestská zóna predstavuje dôležitý koncept v sídelnej geografii, ktorý je 

kľúčový najmä pri štúdiu súčasných transformačných procesov slovenských miest, kde 

sa narúša tradičná dichotómia medzi mestom a vidiekom. Medzi hlavné výhody tejto 

koncepcie patrí najmä jej univerzálnosť a možnosť aplikácie na rôznorodé prostredia. 

Vnímanie vidiecko-mestskej zóny (niektorí autori používajú aj pojem „exurbia“) závisí 

od viacerých faktorov, ako je napr. obdobie vzniku príspevku, zameranie autorov (socio-

lógovia, geografi, urbanisti) a od výskumného zamerania (urbánne vs. rurálne). Definície 

Obr. 5. Základná typizácia vývoja vidiecko-mestskej krajiny  
Zdroj: Baker et al. 1996, upravené 
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(analýzy) vidiecko-mestskej zóny bývajú vymedzené vzhľadom na vzťah k urbánnemu 

alebo rurálnemu prostrediu, prípadne obidvom súčasne. 

okrajové pásmo (2.3.  urban fringe belt) 

Pre pojem urban fringe belt (resp. fringe belt) je pomerne zložité nájsť vystihujúci 

slovenský ekvivalent (okrajové pásmo). Tento pojem je etablovaný a pomerne frekvento-

vaný najmä v anglo-americkom prostredí, kde odráža zložitý (etapovitý) historický vývoj 

miest. Whitehand a Morton (2006) charakterizujú fringe belt ako zónu s extenzívnym 

využitím zeme na okraji súvisle zastavaného územia mesta. Túto zónu tvorí široká varieta 

foriem využitia zeme, ktorá zahŕňa zelené plochy, záhrady, športové a rekreačné zaria-

denia a rôzne mestské služby a zariadenia. V tejto zóne sa nachádzajú väčšie pozemky 

než v kompaktnom meste, menší podiel zastavaných plôch a nižšia hustota cestnej 

infraštruktúry (Whitehand a Morton 2003). Podmienky pre formovanie tejto zóny vzni-

kajú vtedy, ak je priestorový rast mesta v útlme. Vtedy sa na jeho okraji formuje štruktúra 

typická pre okraj miest, ktorú vytvárajú funkcie náročnejšie na záber pôdy a s nižšou 

ekonomickou rentou. Striedanie rozvojových a stagnačných fáz vo vývoji mesta vytvorilo 

v mestách západnej Európy niekoľko takýchto prechodných zón (Obr. 6). Ako si všímajú 

Whitehand a Morton (2006), rast 

záujmu o sledovanie tejto zóny vyvolali 

najmä snahy o ochranu a zachovanie 

existujúcej environmentálnej hodnoty 

tohto územia, ktoré je ohrozené 

pokračujúcou priestorovou expanziou 

mesta. 

Aj keď je zjavný priestorový 

prekryv medzi vidiecko-mestskou 

zónou (rural-urban fringe) a okrajovou 

mestskou zónou (urban fringe belt), 

je zrejmé, že tento pojem sa vzťahuje 

k bezprostrednému zázemiu mesta 

(jeho tesnému okraju), kde pod vplyvom 

mesta vzniká špecifické priestorové 

Obr. 6. Schematické znázornenie vzniku a polohy 
okrajových pásiem (urban fringe belts) na okraji 

kompaktnej mestskej zástavby  
Zdroj: Baker et al. 1996, upravené
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a funkčné využitie územia. Fringe belt sa vzťahuje k územiu s takmer výlučným vplyvom 

mesta, čo ho odlišuje od vidiecko-mestskej zóny, imanentnou črtou ktorej je interferencia 

mestských aj vidieckych vplyvov. 

prímestská zóna (2.4.  peri-urban zone)

Proces formovania prímestskej zóny (peri-urban zone) niektorí autori (napr. Heine-

berg 2005) považujú za rozširovanie suburbanizácie do nových vzdialenejších lokalít. 

Zatiaľ čo v anglo-americkej literatúre je rozšírený predovšetkým pojem vidiecko-mest-

skej zóny (rural-urban fringe), vo francúzskom prostredí je tento priestor označovaný 

ako peri-urban zone. Tento pojem sa vzťahuje podobne ako rural-urban fringe k územiu 

za geografickými hranicami mesta, ktoré je charakteristické najmä zmiešaným využitím 

zeme s mestskými aj vidieckymi prvkami. Ako si všíma Hoggart (1990), tento pojem je 

vo francúzskej literatúre pomerne nejednoznačný a často sa zamieňa s rurbanizáciou, 

exurbanizáciou, či suburbanizáciou. V nemeckej literatúre nachádzame rovnako bohatú 

skupinu názorov vzťahujúcu sa k zázemia mesta. Na rozdiel od francúzskeho prostredia 

sa v nemeckej literatúre namiesto pojmu „peri-urban“ používajú skôr  termíny dezurba-

nizácia a exurbanizácie. 

urbánno-rurálne kontinuum2.5. 

Od uvažovania o tretej („prechodnej“) zóne medzi urbánnym a rurálnym prostredím 

je iba krok k myšlienke kontinuálne sa meniaceho prostredia nachádzajúceho sa 

medzi dvoma hypotetickými extrémami: čisto urbánneho a rurálneho priestoru. Každý 

konkrétny jav v priestore potom môže byť zobrazený prostredníctvom stupňa rurality, 

resp. urbanity a umiestnený v kontínuu medzi dvoma extrémami (Lang 1986). 

Význam tohto konceptu spočíva v jeho schopnosti ponúknuť alternatívny pohľad 

na tradičné dichotomické chápanie rurálneho a urbánneho prostredia. Dewey (1960) 

ponúka široký prehľad definícií urbánneho prostredia a snaží sa nájsť vzájomné prieniky 

jednotlivých autorov. Prichádza k záveru, že rôznorodosť a nejednotnosť v základných 

kritériách vymedzenia urbánneho prostredia nás núti zanechať „tradičné“ koncepty. 

Ako uvedený autor ďalej poznamenáva, rurálno-urbánne kontinuum nemusíme vnímať 

len prostredníctvom zmien v hustote zaľudnenia, ale aj ako priestor prelínania rôzno-

rodých sociálnych a kultúrnych charakteristík: „duchovný – sekulárny“, „konzervatívny 
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– liberálny“, „statický – dynamický“, “nevzdelaný – vzdelaný“, „chudobný – bohatý“ a pod.  

Do tradičného ukotvenia rurálno-urbánneho kontinua na základe krajinných a populač-

ných zmien pripája kultúrne komponenty, ktoré sú súčasťou komplexnej charakteristiky 

oboch prostredí. Upozorňuje však, že miešanie populačných a kultúrnych faktorov môže 

vytvárať viaceré protichodné tendencie a nemôže byť aplikovateľné univerzálne. Naprí-

klad v niektorých oblastiach (Severnej Ameriky) nemusí rozvinuté prostredie bohatých 

fariem (resp. deprivovaných mestských get) spĺňať takto antagonisticky vymedzené 

kritéria. 

Termín rurálno-urbánne kontinuum môžeme teda vnímať v dvoch rovinách. Pri 

prvom spôsobe uvažujeme o rurálno-urbánnom kontinuu ako o extenzívnom rozšírení 

mestských, resp. vidieckych charakteristík v priestore (horizontálne usporiadanie). Pri 

druhom pohľade vnímame tento koncept v zmysle vertikálneho usporiadania na základe 

znakov vymedzujúcich mesto od vidieka.  V tejto súvislosti je vhodné upozorniť, že 

rurálno-urbánne kontinuum je vnímané predovšetkým ako myšlienkový koncept, jeho 

aplikačné využitie je v literatúre zriedkavé. Napriek tomu prináša menej tradičný pohľad 

na prechodné rurálno-urbánne prostredie  a je dôležitou súčasťou snahy o porozumenie 

heterogénnemu prostrediu zázemia miest. 

Na záver tejto kapitoly je potrebné zdôrazniť, že v práci sa nesnažíme poskytnúť 

exaktnú definíciu zázemia mesta, ale iba predstaviť rôznorodé názory na konceptualizáciu 

tohto priestoru. Pojmy ako vidiecko-mestská zóna, či suburbánna zóna sú dôležité najmä 

z hľadiska upriamenia pozornosti na partikulárne procesy a kauzálne väzby v zázemí 

mesta, ich použitie je ovplyvnené nielen národnými tradíciami, ale aj osobnými preferen-

ciami a zameraním výskumu. Etablovanie jednotnej  metódy na členenie zázemia mesta je 

neľahká úloha, ktorej základom je pomenovanie fundamentálnych väzieb v priestorovej 

interakcii mesta a jeho zázemia. 
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priestorové a časové 3. 

ohraničenie výskumu
Pri analýze prejavov suburbanizácie a jej priestorového rozsahu v zázemí mesta sa 

ako kľúčový problém javí vyhraničenie územia, v ktorom budeme procesy suburbani-

zácie sledovať. Ako sme naznačili v predchádzajúcej kapitole, existuje množstvo názorov 

na pojem zázemie mesta a prístupov k jeho skúmaniu.  Ako si všímajú Champion a Hugo 

(2004), akademické, ale aj celospoločenské prostredie zápasí v súčasnosti s otázkou 

najvhodnejšieho priestorového rámca na monitoring a analýzu meniacej sa sídelnej 

štruktúry. V súčasnosti existuje vo svete široké spektrum alternatívnych prístupov ako 

napr. metropolitné regióny, funkčné mestské regióny, regióny lokálneho trhu práce a pod. 

a zároveň aj množstvo spôsobov delenia týchto často rozsiahlych regiónov na menšie 

jednotky. 

Môžeme predpokladať, že suburbanizačné procesy sa budú prejavovať 

predovšetkým v obciach bezprostredne susediacich s jadrovým mestom - Bratislavou. 

Je však zrejmé, že suburbanizácia zasahuje aj vzdialenejšie obce a jej priestorový 

rozsah sa zväčšuje pozdĺž hlavných dopravných línií. Vyhraničiť tak pracovné územie na 

základe vzdialenosti od mesta prináša so sebou riziko, že nebudeme schopní zachytiť 

celý priestorový rozsah prejavov suburbanizácie. Preto uvažujeme skôr o široko 

chápanom zázemí mesta, ktoré zahŕňa nielen územie bezprostredne priliehajúce k 

mestu, ale aj oveľa širšie územie, ktoré umožňuje zachytiť dosah suburbanizačných 

prejavov. Ako pracovný priestor na analýzu používame funkčný mestský región 

(Obr. 7, Obr. 77-príloha, Tab. 11-príloha). Dôvod na použitie funkčných mestských 

regiónov (ďalej FMR) treba hľadať v samotnom základe procesu suburbanizácie, 

ktorého podstatou je vnútroregionálna dekoncentrácia obyvateľstva a jeho aktivít 

prebiehajúca v rámci siete rozmanitých vzťahov medzi mestom a jeho zázemím. Ak teda  

chceme sledovať procesy suburbanizácie, musíme použiť taký región, ktorého konštrukcia 

je odrazom zložitých priestorových a funkčných vzťahov medzi mestom a jeho zázemím. 

V slovenskom prostredí takúto podmienku spĺňajú funkčné mestské regióny vyčlenené 

Bezákom (2000) na základe koncepcie denných urbánnych systémov. FMR sa empiricky 

vymedzujú na základe intenzity denných kontaktov pohybu za prácou medzi jadrom 

regiónu a jeho zázemím. S využitím dát o dochádzke do zamestnania zo sčítania obyvateľov 

3.
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domov a bytov 1991 boli identifikované dva systémy funkčných mestských regiónov 

(FMR-91A a FMR-91B), ktoré sú vnútorne koherentné a navonok relatívne uzavreté 

vzhľadom na denný pohyb za prácou. Sú to teda regionálne jednotky, v ktorých ľudia 

bývajú a súčasne pracujú. Zdôvodnenie použitia FMR pre potreby sledovania procesu 

suburbanizácie si podrobnejšie všíma  Antrop (2004). 

charakteristika Fmr bratislava3.1. 

FMR Bratislava tvorí okrem jadrového mesta 108 obcí (Tab. 11, Obr. 77-príloha), 

medzi ktoré patria všetky obce okresov Malacky (25), Pezinok (17) a Senec (29) a vybrané 

obce okresov Senica (7), Dunajská Streda (26) a Galanta (4). 

Kompaktnosť územia narúšajú tri výrazné bariéry. Malé Karpaty nepredstavujú len 

fyzickú bariéru obmedzujúcu dopravnú sieť, ale sú aj dôležitým kultúrno-historickým 

rozhraním oddeľujúcim Záhorie od Podunajskej nížiny. Jedinečnosť tohto pohoria 

spočíva najmä v tom, že rozsiahlym lesnatým územím zasahuje hlboko do územia Brati-

slavy, čím vytvára unikátnu prírodnú scenériu. A práve svahy Malých Karpát patria medzi 

najatraktívnejšie lokality pre rozvoj rezidenčného bývania. Druhú bariéru tvorí vojenský 

obvod Záhorie, ktorý ako klin zasahuje do regiónu Záhoria a rozdeľuje ho tak na dve časti. 

Špecifiká tohto priestoru umožňujú len obmedzené využitie na rozvoj, aj keď v ostatnom 

desaťročí sa niektoré okrajové časti územia vrátili pod správu okolitých obcí, čo umožnilo 

aj rozvoj na tomto území (napr. priemyselný park Eurovalley). Tretia bariéra má politic-

ko-geografický charakter a tvorí ju štátna hranica s Rakúskom a Maďarskom. Treba však 

zdôrazniť, že po vstupe Slovenska do EU a odbúraním hraničných bariér v rámci shen-

genského priestoru sa táto bariéra stáva menej významnou. Aj keď vplyv suburbanizácie 

Obr. 7. Vyhraničenie FMR Bratislavav rámci SR
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Bratislavy možno pozorovať aj v cezhraničnom kontexte (napr. obec Rajka v Maďarsku, 

prihraničné obce v Rakúsku), v práci sa obmedzíme len na územie Slovenska, keďže téma 

cezhraničnej suburbanizácie si vyžaduje osobitné prístup a spracovanie. 

časové ohraničenie výskumu3.2. 

Vzhľadom na dynamiku procesov suburbanizácie v zázemí Bratislavy, sme výskum 

zamerali najmä na obdobie ostatných 10 rokov, to znamená na obdobie 2000-2009. Pri 

voľbe použitých ukazovateľov sme sa snažili čo najväčšmi zosúladiť časovú konzistenciu 

štatistických údajov. Dostupnosť niektorých údajov však neumožnila presné časové zosú-

ladenie všetkých ukazovateľov. Napríklad údaje o počte dokončených bytov sú vzhľadom 

na presun kompetencií stavebných úradov dostupné až od roku 2003, pri databáze 

Úhrnné hodnoty druhov pozemkov (zachytávajúcej využitie zeme) ako limitujúci faktor 

pôsobila nekonzistentnosť údajov z 90-tych rokov a zmeny v rozlohe obcí. Pri databáze 

CORINE Land Cover sme zasa mohli vychádzať len z údajov dostupných v rámci troch 

referenčných rokov (1990, 2000, 2006) a pod. Napriek uvedeným obmedzeniam sme 

dosiahli relatívne dostatočný časový prienik dát v období 2001-2009. K tomuto obdobiu 

sa vzťahuje aj prevažná časť predkladanej analýzy. Rozdielnosť časovej dostupnosti 

jednotlivých dátových vrstiev však netvorí výraznú prekážku analýzy, pretože jej cieľom 

nie je komplexná syntéza poznatkov, ale skôr načrtnutie rôznorodých prejavov suburba-

nizácie a ich dopadov na prímestskú krajinu. 

poznámka k používaniu pojmov3.3. 

Keďže v práci na mnohých miestach používame termíny jadro a zázemie, je preto 

potrebné špecifikovať ich význam. Termín jadro používame na označenie kompaktne 

zastavaného územia mesta, ktoré tvorí 11 mestských častí Bratislavy (Staré Mesto, 

Podunajské Biskupice,  Ružinov, Vrakuňa, Nové Mesto, Rača, Vajnory, Dúbravka, Karlova 

Ves, Lamač, Petržalka). Zázemie mesta vytvára 7 miest a 101 vidieckych obcí Funkčného 

mestského regiónu Bratislava. Do zázemia začleňujeme aj 6 mestských častí Bratislavy 

(Jarovce, Rusovce, Čunovo, Záhorská Bystrica, Devín), ktoré majú prevažne vidiecky 

charakter a od mesta sú oddelené neurbanizovaným územím. Do zázemia Bratislavy 

zaraďujeme aj mestskú časť Devínska Nová Ves, ktoré má znaky mestského (sídlisková 

zástavba), ako aj vidieckeho prostredia (pôvodná obec). 
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rozsah suburbanizácie na 4. 

základe zmien vo využití zeme  
v databáze Úhdp

Suburbanizácia je komplexný proces premeny prímestskej krajiny, ktorého rozsah 

a intenzitu môžeme sledovať prostredníctvom rozličných parciálnych ukazovateľov. 

Zachytiť však tento proces komplexne, je vzhľadom na jeho zložitosť a diferencovaný 

prejav v krajine veľmi zložité. Čiastočným východiskom je sledovanie zmien v krajinnej 

pokrývke, resp. vo využití zeme, keďže zmeny vo využití zeme sú odrazom rozmanitých 

transformačných procesov, ktoré prebiehajú v krajine. Na Slovensku je najdetailnejším 

zdrojom informácií o využití zeme databáza Úhrnné hodnoty druhov pozemkov. 

Databáza Úhrnné hodnoty druhov pozemkov (ďalej aj ÚHDP) zachytáva základné 

využitie zeme, reprezentované 10 kategóriami: orná pôda, vinice, chmeľnice, záhrady, 

ovocné sady, trvalé trávnaté plochy (spoločne vytvárajúce poľnohospodárske plochy), 

lesné plochy, vodné plochy, zastavané a ostatné plochy (podrobnejšie Feranec 2008). 

Jej výhodou je jednoduchá skladobnosť (obec-okres-kraj) a každoročná aktualizácia 

(sumarizácie vychádzajú vždy k 1. januáru a vyhodnocujú stav druhov pozemkov za pred-

chádzajúci rok). Pri práci s databázou ÚHDP treba prihliadať aj na niektoré špecifické 

vlastnosti týchto dát, ktoré treba zohľadniť pri ich interpretácii. Ako zdôrazňuje Feranec 

(2008) a tiež Bičík a Kupková (2006), medzi právnym stavom a skutočným využívaním 

krajiny môžu existovať pomerne značné rozdiely. Databáza ÚHDP zachytáva zmeny vo 

využití krajiny s určitým oneskorením1, ktoré musíme brať do úvahy pri interpretácii 

prebiehajúcich procesov v štruktúre využitia zeme.

Ďalším atribútom databázy ÚHDP je, že je založená na hodnotení úbytkov a prírastkov 

jednotlivých kategórií za územné jednotky (katastrálne územia) a nezachytáva možný 

pohyb vo vnútri daného územia, kedy je možná zmena polohy danej kategórie v území 

bezo zmeny jej rozsahu. Na lesnej pôde nemusí byť v skutočnosti les, resp. orná pôda 

nemusí slúžiť výlučne na poľnohospodárske účely a po krátkej dobe sa z nej môže stať 

1.  Správy katastra zapisujú rozhodnutia obvodných pozemkových úradov nie v roku ich vydania, ale s určitým 
oneskorením (aj niekoľko rokov). Odsúhlasením návrhu nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy 
v rámci územnoplánovacích dokumentácií ešte nedochádza k zmene druhu pozemku v katastri (napríklad k úbytku 
poľnohospodárskej pôdy), ale takto odsúhlasený poľnohospodársky pozemok nadobudne charakter stavebného 
pozemku až po schválení územnoplánovacej dokumentácie (Ministerstvo pôdohospodárstva SR, 2008).

4.
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neudržiavaná trávnatá plocha. Tieto rozdiely boli v období pred rokom 1989 nepatrné, 

zatiaľ čo v transformačnom období je dynamika zmien väčšia (Bičík a Kupková 2006). 

Tieto vnútorné zmeny sú napriek tomu relevantné len v rámci mikroregionálneho 

prístupu, zatiaľ čo pri regionálnej mierke môžeme tieto zmeny ignorovať.  Výskum 

dynamiky využitia zeme založený na dátach ÚHDP tak poskytuje možnosť hodnotenia 

dynamiky zmien predovšetkým v regionálnych a nadregionálnych mierkach. Komplikácie 

pri využívaní databázy ÚHDP spôsobuje skutočnosť, že rozlohy niektorých katastrálnych 

území obcí neboli v sledovanom období stabilné, a preto bolo potrebné vziať do úvahy aj 

prípadné presuny územia medzi obcami, ktoré mohli výrazne zmeniť celkovú štruktúru 

využitia zeme. V prípade skúmaného regiónu došlo v období 2000-2008 k presunom 

územia  neznámej štruktúry medzi obcami v niekoľkých  prípadoch. Vzhľadom na to, že 

nie je možné zistiť štruktúru využitia zeme týchto území, museli sme pristúpiť k zlúčeniu 

obcí2, v ktorých predstavovala zmena veľkosti územia viac ako 1% z celkovej rozlohy.

metódy a dáta4.1. 

Databáza ÚHDP umožňuje využitie rozličných prístupov k spracovaniu dát. Vzhľadom 

na zameranie výskumu s cieľom zachytiť procesy suburbanizácie boli zvolené tri nasle-

dujúce ukazovatele: 

1. Index zmeny vyjadruje podiel plôch, na ktorých medzi dvomi časovými horizontmi 

došlo k zmene v kategóriách využitia zeme v rámci územnej jednotky (Bičík a Kupková 

2006). Matematické vyjadrenie indexu zmeny je nasledovné:

kde IZ(a-b) je index zmeny v období a až b; n je počet kategórií využitia krajiny, t. j. 10; ria 

je rozloha kategórie i na počiatku obdobia a rib na konci obdobia; c je celková rozloha 

sledovanej územnej jednotky (katastrálneho územia obce).

Tento ukazovateľ vytvára základnú predstavu o intenzite zmien, je však vhodné ho 

doplniť ďalšími ukazovateľmi, ktoré by adresnejšie pomenovali prebiehajúce zmeny vo 

využití zeme. Keďže tento ukazovateľ zahŕňa zmeny vo všetkých kategóriách, neumožňuje 

2. K zlúčeniu obcí došlo v týchto prípadoch: Nový Svet a Reca, Čenkovce a Zlaté Klasy, Kyselica a Dobrohošť, Hviezdoslavov a 
Mierovo. 
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objasniť konkrétny charakter zmien (jeho vyššie hodnoty môžu byť napríklad rovnako 

spôsobené nárastom zastavanej plochy pod vplyvom výstavby logistického areálu, ako 

aj premenou ornej pôdy na trvalé trávnaté porasty (ďalej aj TTP) v dôsledku zmien v 

štruktúre výroby poľnohospodárskeho družstva). 

2. Ako druhý sme použili vlastný ukazovateľ zachytávajúci percentuálny prírastok 

(úbytok) jednotlivých kategórií využitia zeme.  Z hľadiska cieľa práce mal však najväčšiu 

výpovednú hodnotu ukazovateľ zmeny v kategórii zastavaná plocha a orná pôda (spolu 

s trvalými kultúrami3). Preto sa detailne zameriavame predovšetkým na tieto dva ukazo-

vatele.  Matematické vyjadrenie ukazovateľa je nasledovné:

kde ZPk, (a-b) je zmena (vzrast alebo pokles) rozlohy danej kategórie využitia zeme, ria je 

rozloha druhu pozemku na začiatku sledovaného obdobia a rib na konci sledovaného 

obdobia. Symboly cia a cib označujú celkovú rozlohu sledovanej územnej jednotky na 

začiatku a na konci sledovaného obdobia.  

3. Vhodný spôsob ako súhrnne zhodnotiť zmeny v štruktúre druhov pozemkov za 

jednotlivé obce a ich katastrálne územia poskytuje metóda dominantných procesov vo 

využití krajiny, ktorá vychádza z metódy hlavných krajinných procesov. Túto metódu do 

hodnotenia krajiny priniesli a aplikovali slovinskí geografi (Gabrovec et al. 2001, Gabrovec 

a Petek 2002) pri výskumoch Slovinska a Bičík a Kupková (2006) v Pražskom mestskom 

regióne. Túto metódu sme prispôsobili vstupným údajom z databázy ÚHDP a aplikovali 

na územie FMR Bratislava so snahou zhodnotiť hlavné zmeny prebiehajúce v jednotlivých 

obciach. Metóda je založená na zjednodušení štruktúry druhov pozemkov na 5 hlavných 

kategórií, v našom prípade: orná pôda + vinice + chmeľnice + záhrady + ovocné sady; 

trvalo trávnaté porasty; lesné plochy; vodné plochy; zastavané plochy a ostatné plochy4. 

3. Pre výpočet ukazovateľa prírastku (úbytku) ornej pôdy sme ku kategórii orná pôda pričlenili aj kategórie chmeľnice, 
vinice, záhrady a ovocné sady (súhrnne označované ako trvalé kultúry). 

4.  Zaradenie zastavaných plôch a ostatných plôch do jednej kategórie sa môže javiť ako problematické. V niektorých obciach 
boli zmeny v týchto dvoch kategóriách protismerné, takže po zlúčení do jednej kategórie sa zmeny v rozlohe zastavaných a ostat-
ných plôch eliminovali. Táto situácia nastala v troch obciach. Celkový úhrn kladných zmien rozlohy jednotlivých kategórií však 
v týchto obciach nedosiahol viac ako 1% rozlohy, preto ani zlúčenie kategórií zastavaných a ostatných plôch neprinieslo nežiaduce 
skreslenie. 
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V tejto štruktúre sa medzi dvoma časovými horizontmi určia kladné a záporné hodnoty 

zmeny rozlohy takto vytvorených kategórií. Najväčší absolútny prírastok nám potom 

určí prevládajúci proces zmeny využitia zeme, napríklad intenzifikácia poľnohospodár-

stva, zatrávňovanie, zalesňovanie, nárast vodných plôch alebo intenzifikácia výstavby. 

Pokiaľ prírastok ani v jednej z kategórií nedosiahol aspoň 1% z celkovej rozlohy územia, 

prevládajúci proces využitia zeme sme neurčili. Pri použití tejto metódy však treba rátať 

aj s obmedzeniami, ktoré so sebou prináša práca s absolútnymi hodnotami veľkostných 

zmien, ktoré zvýhodňujú kategórie ÚHDP s veľkou rozlohou. Potom aj malá zmena v 

kategórii s veľkou absolútnou rozlohou sa môže vo výsledku presadiť na úkor výraznej 

zmeny v kategórii s menšou rozlohou.

výsledky4.2. 

Výsledky analýzy databázy ÚHDP poukazujú na rozsiahle zmeny, ktorými prechádza 

územie v okolí Bratislavy. Najväčšie zmeny vo využití zeme sa udiali v kategóriách zasta-

vaných a poľnohospodárskych plôch. V sledovanom období 2000-2008 narástol podiel 

zastavaných plôch vo FMR Bratislava o 0,84 %, zatiaľ čo približne o rovnakú hodnotu 

sa znížil podiel poľnohospodársky využívaného územia, z toho orná pôda zaznamenala 

pokles 1,44 % z celkového podielu na rozlohe územia (Tab. 1, Tab. 2). Zvýšenú inten-

zitu zmien využitia zeme zaznamenali predovšetkým obce bezprostredne susediace 

s Bratislavou.

index zmeny4.3. 

Index zmeny využitia zeme poskytuje základnú predstavu o rozsahu a intenzite 

zmien v období 2000 - 2008 (Obr. 8). V rámci bratislavských mestských častí došlo k 

Región
poľnohospo-
dárska pôda

lesná 
pôda

vodné 
plochy

zastavané 
plochy

ostatné 
plochy

FMR Bratislava -1,44 0,07 0,50 0,84 0,03

Mesto Bratislava -1,72 -0,04 0,65 3,53 -2,41
Zázemie -1,40 0,08 0,47 0,35 0,49

Zmena podielu kategórie využitia zeme na celkovej rozlohe regiónu v období  Tab. 1. 
2000 - 2008 v percentových bodoch
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najintenzívnejším zmenám v Ružinove (11,10%) a vo Vrakuni (17,83%), kde sa usku-

točnila výstavba rozsiahlych nákupných a administratívnych komplexov, ktoré sú situ-

ované v tesnej blízkosti diaľnice D1. Vysoká hodnota indexu zmeny v mestskej časti 

Devínska Nová Ves (16,47%) súvisí s výstavbou rezidenčných areálov. Aj v obci Čunovo 

(23,34%) dosahuje index zmeny vysoké hodnoty, ktoré sú v tomto prípade spôsobené 

nielen rezidenčnou suburbanizáciou, ale aj preklasifikovaním rozsiahleho územia z 

kategórie ostatných plôch do kategórie vodných plôch (pravdepodobne v súvislosti s 

vodným dielom). Rovnaké zmeny sa udiali aj v ďalších troch obciach (Šamorín 22,76%; 

Dobrohošť a Kyselica 20,41%), katastrálnym územím ktorým prechádza areál vodného 

diela. Značné zmeny vo využití krajiny zaznamenali obce s menšou rozlohou, v ktorých 

sa tak aj menší rozsah zmien prejavil pomerne výrazne. Treba však poznamenať,  že s 

výnimkou obce Veľké Leváre (10,38%), ktorá získala rozsiahle lesnaté územia na úkor 

vojenského obvodu Záhorie, vysoké hodnoty indexu zmeny v ostatných obciach boli 

spôsobené nárastom zastavaných plôch, čo môže poukazovať na suburbanizačné procesy 

prebiehajúce v okolí Bratislavy. Typickým príkladom sú obce Chorvátsky Grob (23,39%), 

Stupava (11,12%) a Marianka (8,07%), v ktorých prebieha výstavba rezidenčných areálov 

v značnom rozsahu.  

Na účely určovania rozsahu suburbanizácie má v rámci databázy ÚHDP kľúčový 

význam práve ukazovateľ prírastku (úbytku) zastavanej plochy, ktorý môže indikovať  

rezidenčnú a komerčnú výstavbu. Avšak len v niektorých prípadoch môžeme nárast zasta-

vaných plôch považovať za prejav suburbanizácie. Je preto dôležité posudzovať jednotlivé 

Tab. 2. Prírastok (úbytok) kategórie využitia zeme v období 2000 – 2008 (v %)

Región
Orná pôda 

a trvalé 
kultúry

Trvalé 
trávnaté 
porasty

Lesná 
pôda

zasta-
vané 

plochy

zasta-
vané a 
ostatné 
plochy

vodné 
plochy

FMR Bratislava -3,18 4,84 0,26 11,58 6,62 14,08
  
Mesto Bratislava -6,67 71,82 -0,20 21,47 3,33 16,11
Zázemie -2,74 2,02 0,32 6,34 8,99 13,66
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Obr. 8. Index zmeny využitia zeme v obciach FMR Bratislava v období 2000-2008  
zdroj: databáza ÚHDP 
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prípady zmien vo využití zeme aj vzhľadom na konkrétne podmienky ich vzniku5. Kľúčovú 

úlohu by mal zohrávať predovšetkým vzťah k (jadrovému) mestu. Pokiaľ je realizácia 

obytných, výrobných, obchodných či skladových prevádzok dôsledkom expanzívneho 

rastu mesta, potom môžeme pri zohľadnení ďalších podmienok (napr. priestorová odde-

lenosť od kompaktnej mestskej zástavby) považovať tieto premeny krajiny (využitia 

zeme) za dôsledok suburbanizácie.

prírastok (úbytok) zastavanej plochy4.4. 

Najvyššie hodnoty ukazovateľa dosahujú obce v tesnej blízkosti administratívnych 

hraníc Bratislavy (Obr. 9). Ak vychádzame z predpokladu, že suburbanizačné procesy sa 

prejavujú vo využití zeme predovšetkým prostredníctvom rastu zastavaných plôch, tak 

potom môžeme vyčleniť súvislý prstenec obcí (približne vymedzený obcami Lozorno, 

Senec a Šamorín), ktorý je územím silne zasiahnutým suburbanizáciou. Ukazovateľ 

percentuálneho prírastku (resp. úbytku) zastavanej plochy v jednotlivých katastrálnych 

územiach varíruje pomerne vo veľkom rozsahu (od -20,58 % - Jakubov do 117,52 % - 

Vrakuňa). Okrem mestských častí Bratislavy, kde dosahuje najvyššie hodnoty (napr. 

Čunovo 59,73 %, Lamač 44,31 %, Ružinov 31,08 %), sa nárast v zastavaných plochách 

prejavil najintenzívnejšie v troch rozvojových smeroch. Prvým je severovýchodný smer, 

ktorého kostru tvorí diaľnica D1. V obciach Chorvátsky Grob (nárast zastavanej plochy 

o 21,09 %), Vinosady (22,73 %), Senec (16,96 %), Limbach (15,79 %), Reca (13,75 %), 

Svätý Jur (9,45 %), Slovenský Grob (6,7 %), Viničné (8,6 %) a Pezinok (7,69 %) nado-

búdajú suburbanizačné procesy na intenzite už desaťročie. Výhodná dopravná poloha 

a atraktívne prírodné prostredie obcí na úpätí Malých Karpát prispeli k tomu, že tento 

rozvojový smer sa stal pre rezidenčnú suburbanizáciu veľmi príťažlivý. Obec Limbach 

sa stala jednou z prvých lokalít, kde sa realizovala rezidenčná suburbanizácia vo väčšom 

rozsahu už v polovici 90-tych rokov. Kým obec Limbach je príkladom rezidenčnej subur-

banizácie formou individuálnej výstavby, obec Chorvátsky Grob je príkladom veľkoroz-

merného satelitu s typickými znakmi, ktoré poznáme zo západoeurópskych suburbií. Sú 

nimi malé parcely, veľká zastavanosť parciel, neprepojená uličná sieť, hustá zástavba a 

5.  Sýkora (2003) uvádza, že výskum prejavov suburbanizácie by mal zahŕňať aj poznanie motívov aktérov na individuálnej 
úrovni a postihnutie všetkých podmieneností, ktoré viedli k jeho lokalizácii v prímestskej zóne. Napríklad výstavbu obchod-
ného centra v blízkosti Bratislavy môžeme považovať za  prejav (komerčnej) suburbanizácie, keďže jeho umiestnenie je predo-
všetkým dôsledkom expanzívneho rastu mesta do okolitej vidieckej krajiny. Naopak realizáciu logistického centra pri Trnave 
je podľa nášho názoru vhodnejšie nepovažovať za prejav suburbanizácie, ale skôr ako dôsledok výhodnej dopravnej polohy 
(diaľnica D1) v blízkosti dôležitých výrobných partnerov (PSA Peugeot Citroen). 
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Obr. 9. Prírastok (úbytok) zastavanej plochy v obciach FMR Bratislava v období 2000-2008  
Zdroj: databáza ÚHDP 
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pod.  Druhý smer intenzifikácie suburbanizačných procesov prebieha pozdĺž cesty  I/63 

na Šamorín. Ide predovšetkým o obce Rovinka (10,88 %), Dunajská Lužná (9,33 %), 

Šamorín (19,08 %) a Miloslavov (9,21 %), ktoré sa stali priestorom realizácie výstavby 

nových rezidenčných komplexov. Nižšia cena pozemkov oproti podmalokarpatským 

obciam predurčuje túto oblasť na ďalší rozvoj, predovšetkým rezidenčnej zástavby. Tento 

smer má veľké priestorové rezervy na ďalší rast, výrazným obmedzením je však nedosta-

točná kapacita cestného spojenia do Bratislavy, ktorá v súčasnosti limituje väčší rozvoj 

tejto časti Bratislavského zázemia. Tretím rozvojových smerom je severozápadný smer 

zahŕňajúci obce Stupava (7,9 %), Lozorno (38,18 %), Borinka (10,73 %), Jablonové (6,87 

%), Láb (6,82 %) a Plavecký Štvrtok (10,46 %).  Tento „záhorský“ smer bol oproti pred-

chádzajúcim dvom smerom dlhšiu dobu poddimenzovaný. Narastajúce dopravné prob-

lémy v juhovýchodnej a východnej časti suburbánnej zóny Bratislavy a tiež aj dokončenie 

diaľničného napojenia Záhoria na Bratislavu prostredníctvom tunela Sitina sa podpísali 

pod zintenzívnenie suburbanizačných procesov v tejto časti suburbánnej zóny. Rozsiahle 

zmeny čaká predovšetkým priestor medzi mestskou časťou Záhorská Bystrica a Lamač, 

kde sa v súčasnom období (2010-2011) začína realizovať rozsiahla rezidenčná výstavba, 

ktorá po dokončení zdvojnásobí počet obyvateľov Záhorskej Bystrice.

dominantné zmeny vo využití krajiny4.5. 

Na vytvorenie komplexného obrazu o zmenách krajiny v zázemí Bratislavy je dôle-

žité pomenovať aj dominantné procesy, ktoré sa najintenzívnejšie podieľali na zmenách 

vo využití zeme. Obr. 10 znázorňuje dominantné procesy vo využití krajiny, ktoré nám 

poskytujú bližší pohľad na typizáciu procesov vo FMR. Najrozšírenejším procesom bola  

v sledovanom období intenzifikácia výstavby – rozširovanie kategórie zastavaných 

a ostatných plôch. Ako dominantný proces sa intenzifikácia výstavby prejavovala vo 

všetkých obciach obklopujúcich Bratislavu s výnimkou obce Borinka a Stupava, v ktorých 

najväčšiu intenzitu dosiahlo rozširovanie trvalých trávnatých porastov. V týchto dvoch 

obciach síce prebieha rozsiahla výstavba, ale rovnako intenzívne sú aj zmeny, ktoré sa 

odohrali v kategórii poľnohospodárska pôda, v rámci ktorej sa podstatná časť plôch ornej 

pôdy presunula do kategórie TTP. Vo väčšine vzdialenejších obcí FMR Bratislava nedo-

siahla zmena ani v jednej kategórii viac ako 1 % z celkovej rozlohy obce. 
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Obr. 10. Dominantné zmeny vo využití krajiny v obciach FMR Bratislava v období 2000-2008 
Zdroj: Databáza ÚHDP 
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Suburbanizácia neprináša do vidieckej krajiny v zázemí Bratislavy len rozrastanie 

sídiel (rast zastavanej plochy), ale sa podieľa aj na komplexných procesoch premeny 

krajiny. Popri náraste zastavaných plôch treba upozorniť na dva ďalšie významné procesy 

prebiehajúce v zázemí Bratislavy. Je to úbytok ornej pôdy a rozširovanie trvalých trávna-

tých porastov. 

Úbytok poľnohospodárskej pôdy v prímestskej krajine4.6. 

Znižovanie rozlohy poľnohospodárskych areálov, najmä však ornej pôdy a trvalých 

kultúr, predstavuje dôležitý proces pretvárajúci krajinu v zázemí Bratislavy. Pri detailnom 

pohľade na zmeny v rámci jednotlivých katastrálnych území (Obr. 11) môžeme pozorovať, 

že k úbytku poľnohospodárskej pôdy dochádza predovšetkým v dôsledku nárastu zastava-

ných plôch. A to najmä v obciach bezprostredne susediacich s jadrovým mestom regiónu. 

Najväčším konzumentom pôdy je pritom výstavba obchodných centier, resp. výrobných a 

logistických prevádzok (výstavba na „zelenej lúke“). Výlučne poľnohospodársku funkciu 

vidieckeho priestoru v zázemí Bratislavy dopĺňajú v súčasnosti nové funkcie (obchod, 

administratíva, logistika, dopravná infraštruktúra), ktoré vytvárajú prechodnú zónu 

medzi mestom a vidieckou krajinou. Pod tlakom investorov dochádza k vytláčaniu 

poľnohospodárskeho využitia z prímestskej krajiny, a to najmä v atraktívnych lokalitách 

v tesnom zázemí mesta. V rámci poľnohospodárskych plôch zaznamenala v sledovanom 

období najväčší úbytok orná pôda (Tab. 2). Zmenšovanie pôdneho fondu6 síce nedosahuje 

rozmery, ktoré by vážnym spôsobom ohrozovali poľnohospodársku produkciu, napriek 

tomu považujeme za dôležité sledovať tento proces, ktorý bez regulácie môže priniesť 

nežiadúce dopady na prímestskú krajinu v budúcnosti. 

Podľa údajov Ministerstva pôdohospodárstva (2008) bolo napríklad v roku 2004 v 

Bratislavskom kraji odsúhlasených približne 300 ha poľnohospodárskych pôd na nepoľ-

nohospodárske využitie. V roku 2006 bol zaevidovaný až desaťnásobný nárast.  Z veľkej 

časti pritom ide o najkvalitnejšie pôdy. Tieto poľnohospodársky cenné územia nedokáže 

ochrániť cena pôdy, ktorá sa pohybuje v rozmedzí 0,10 – 0,16 € za meter štvorcový (v 

6.  Z analýzy Ministerstva pôdohospodárstva SR (2008) vplýva, že „v rokoch 2004 až 2006 krajské pozemkové úrady odsú-
hlasili pre budúce možné nepoľnohospodárske použitie 25 000 ha  poľnohospodárskej pôdy, ktoré budú v nasledujúcich dvad-
siatich rokoch predmetom rozhodovania obvodných pozemkových úradov o odňatí poľnohospodárskej pôdy pre konkrétnych 
investorov a konkrétne investície“. Treba však poznamenať, že ide o výmeru, ktorá môže a nemusí byť realizovaná. Je to teda 
iba deklaratívna zmena využitia zeme, nie reálna. No napriek tomu Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
eviduje od roku 2001 ročný úbytok poľnohospodárskej pôdy 1300 až 1500 ha ročne. Pritom nárast ročných úbytkov poľnohos-
podárskej pôdy pre stavebné a iné nepoľnohospodárske zámery má stúpajúcu tendenciu (MP SR 2008).
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Obr. 11. Prírastok (úbytok) ornej pôdy a trvalých kultúr v obciach FMR Bratislava v období 2000-2008 
Zdroj: Databáza ÚHDP 
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priemere 100 násobne nižšia ako cena pôdy určenej na zástavbu). Kritickou sa situácia 

stáva najmä vtedy, keď dochádza k nenávratnému zničeniu spoločensky cenných areálov. 

Príkladom môže byť likvidácia vinohradov v okolí Bratislavy. Vinice tu zaberali esteticky 

cenný priestor na juhovýchodnom úpätí Malých Karpát, v súčasnosti sú nahrádzané 

rozsiahlymi rezidenčnými areálmi. Malé vinohradnícke družstvá môžu len ťažko konku-

rovať finančnej ponuke investorov. Nenávratne sa tak stráca nielen jeden z významných 

krajinotvorných prvkov, ale aj cenná zušľachtená pôda.

 zatrávňovanie a degradované areály4.7. 

Pod vplyvom transformácie poľnohospodárstva, jeho intenzifikácie, efektívnejšieho 

hospodárenia a tak isto aj pod vplyvom nových ekonomických podmienok v rámci vstupu 

krajiny do EÚ, prechádza slovenské poľnohospodárstvo mnohými zmenami. Reštruktu-

ralizácia sa prejavuje aj v odlišnom využívaní krajiny na poľnohospodárske účely. Mení 

sa nielen štruktúra plodín, ale aj rozsah obhospodarovanej pôdy, ktorej rozloha sa v 

prevažnej miere zmenšuje. Príčiny poklesu výmery poľnohospodárskej pôdy môžeme 

hľadať v industrializácii vidieka, strate vzťahu k pôde, malej výmere vlastnenej pôdy, 

klesajúcich výkupných cenách poľnohospodárskych produktov, útlme poľnohospodár-

skej výroby v neekonomických výrobných podmienkach a pod. Najmä v odľahlejších a 

menej bonitných častiach regiónov sa stále častejšie stretávame s premenou ornej pôdy 

na trvalé trávnaté porasty (Šveda a Vigašová 2010). Nárast trvalých trávnatých porastov 

(zatrávňovanie) je druhým najčastejším procesom (Obr. 10), ktorý zachytila predkladaná 

analýza. Tento proces je dominantný predovšetkým v obciach na Záhorí s rozsiahlymi 

oblasťami menej bonitných pôd (regozeme). Premene ornej pôdy na trávnaté porasty 

napomáha aj poľnohospodárska politika EÚ a prideľovanie dotácií. V skúmanom regióne 

však  popri spomínaných faktoroch pristupuje aj pôsobenie suburbanizačných procesov. 

Tie vyvolávajú tlak na poľnohospodársku pôdu (ornú pôdu) najmä v blízkosti sídiel 

a v atraktívnych lokalitách. V dôsledku očakávanej suburbánnej výstavby dochádza 

v niektorých lokalitách k zastavaniu poľnohospodárskej pôdy. Vznikajú tak degradované 

areály, ktoré nachádzame najmä na okraji sídelnej zástavby alebo v blízkosti dopravných 

komunikácií (Obr. 12, Obr. 13). 
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Obr. 12. Degradované areály záhrad a viníc v lokalite Noviny (mesto Stupava) 
Foto: autor

Obr. 13. Zhŕňanie ornice v rámci príprav výstavby v obci Chorvátsky Grob 
Foto: autor
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rozsah  suburbanizácie 5. 

prostredníctvom  zmien  
krajinnej  pokrývky  v  databáze 
corine  land  cover 

Krajinná pokrývka indikuje intenzitu procesov a zmien prebiehajúcich v krajine 

(Feranec a Oťaheľ 1999) v dôsledku čoho sa stáva dôležitým nástrojom, prostredníc-

tvom ktorého môžeme sledovať rozsah a dopady suburbanizačných procesov. Zatiaľ čo 

v prípade databázy ÚHDP sme boli schopní sledovať zmeny kategórií využitia zeme len 

v rámci katastrálnych území obcí, databáza CORINE Land Cover nám umožňuje relatívne 

presne lokalizovať krajinné zmeny v priestore. 

náčrt problematiky v domácej a zahraničnej literatúre5.1. 

Expanzia mesta do prímestskej krajiny vyvoláva celý komplex zmien. Sledovanie 

ich negatívnych dopadov rezonuje v domácej a zahraničnej literatúre už desaťročia. 

Rozličné výskumy v tejto oblasti zastrešuje Európska Environmentálna Agentúra (EEA), 

ktorá hodnotí stav a trendy v oblasti životného prostredia, ako aj hospodárske a soci-

álne tlaky v tejto oblasti. Príkladom môže byť správa 10/2006 – Urban Sprawl in Europe, 

ktorá si podrobne všíma narastajúce nároky na krajinu v súvislosti s postupujúcou  

(sub)urbanizáciou. Nárast urbanizovaných areálov zachytáva aj projekt MOLAND (Moni-

toring Land Use/Cover Change Dynamics), ktorý je založený na analýze zmien krajinnej 

pokrývky prostredníctvom využitia satelitných snímkov s použitím rôznorodých techník 

a nástrojov na monitorovanie environmentálnych a morfologických zmien v urbánnych 

oblastiach (EEA 2002). Aj keď sa prostredníctvom tejto metódy sledujú zmeny predo-

všetkým v európskych veľkomestách (Kasanko et al. 2006, Lavalle et al. 2001), použitý 

prístup môže byť inšpiráciou aj pre aplikáciu vo väčšej mierke (menších urbánnych 

centrách). V severoamerickom prostredí sa téma land use (resp. land cover) spája najmä 

s nekontrolovateľným rastom predmestí veľkých miest, ktorý prináša viaceré negatívne 

dopady. Súhrnne ich hodnotí štúdia Cost of Sprawl – Reviseted (TCRP 2002), ktorá posky-

tuje komplexný prehľad prác týkajúcich sa dopadov urban sprawl na zmeny v krajinnej 

pokrývke. 

5.
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Zmeny v krajinnej pokrývke (využití zeme) reflektujú rôzne fázy socio-ekonomic-

kého vývoja,  politickej situácie, rovnako ako environmentálnych dopadov (Bičík et al. 

2001). Politická a ekonomická transformácia v postsocialistických krajinách strednej a 

východnej Európy vyvolala intenzívne zmeny vo využití zeme v ostatných dvadsiatich 

rokoch.  Kvantifikovaniu týchto zmien sa venuje v slovenskom a českom prostredí viacero 

autorov. Využívajú pritom najmä nástroje diaľkového prieskumu Zeme (Bičík et al. 2001, 

Václavík a Rogan 2009, Zemek et al. 2005 a pod.), prípadne analyzujú funkčnú priestorovú 

diferenciáciu prímestskej krajiny na základe detailnej klasifikácie využitia pozemkov 

(Bičík a Kupková 2006, Łowicki 2008). Zmenami štruktúry krajiny pod vplyvom subur-

banizácie sa v Českej republike zaoberajú Chuman a Romportl (2010). Upozorňujú, že 

rozsah a intenzita suburbanizačných prejavov v zmenách krajinnej pokrývky sú značne 

regionálne diferencované, a preto zdôrazňujú, že posudzovanie prejavov suburbanizácie 

sa nezaobíde bez znalosti lokálnych pomerov. Analýzu využitia zeme v okolí Prahy a 

prepojenie  výsledkov s teóriami zonálnych modelov predkladá Kupková (2007). Osobitne 

treba spomenúť dopady expanzie miest (suburbanizácie) na poľnohospodársku krajinu.  

Spilková a Šefrna (2010) poukazujú na úbytok ornej pôdy pod vplyvom rozsiahlej výstavby 

obchodných centier v zázemí Prahy. Na Slovensku vznikli početné práce v súvislosti s 

projektom CORINE Land Cover (Feranec et al. 1996, 2004;  Feranec a Oťaheľ 1999, 2001, 

2008 a iné). Jednotná metóda klasifikácie umožňuje časové a priestorové hodnotenie 

krajinných zmien a ich porovnanie na úrovni štátov a regiónov. Z hľadiska záujmového 

územia sa vývoju a zmenám krajinnej pokrývky v zázemí Bratislavy venovalo niekoľko 

štúdií (napr.  Cebecauerová 2007 – oblasť Záhoria a Malých Karpát, Falťan 2000 - Borinka), 

ktoré sa však sústredili na mapovanie zmien vybraných regiónov a lokalít a nezaoberali 

sa zmenami zázemia Bratislavy ako súvislého regiónu.

premeny prímestskej krajiny5.2. 

Pri uvažovaní o dopadoch suburbanizácie na zmeny krajinnej pokrývky však netreba 

zabúdať, že suburbanizácia nie je jediným procesom pretvárajúcim prímestskú krajinu. 

Transformácia spoločenských a ekonomických pomerov po roku 1989 vytvorila predpo-

klady pre rozsiahle zmeny v manažmente krajiny, ktoré vyústili do dynamizácie zmien 

v krajinnej pokrývke (cf. Feranec a Oťaheľ 2008, Václavík a Rogan 2009). Medzi hlavné 

faktory ovplyvňujúce zmeny v krajinnej pokrývke (resp. vo využití zeme) môžeme zaradiť 
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privatizáciu vlastníctva pôdy, rozbitie štruktúry vlastníctva na väčší počet menších vlast-

níkov, nástup trhovo orientovaných foriem využitia zeme a nárast environmentálneho 

vedomia (cf. Bičík et al. 2001,  Václavík a Rogan 2009). Významnú úlohu zohrávajú aj nové 

ekonomické a právne podmienky, ktoré vznikli po vstupe Slovenska do EÚ. Výsledkom 

pôsobenia týchto faktorov je znižovanie rozsahu intenzívne využívaných poľnohospo-

dárskych areálov, fragmentácia areálov ornej pôdy a rozširovanie trávnatých a lesných 

porastov (Feranec et al. 2004, Šveda a Vigašová 2010).

data a metódy 5.3. 

Krajinná pokrývka (land cover) je materiálny prejav prírodných a sociálno-eko-

nomických procesov týkajúcich sa najmä využitia zeme (Feranec a Oťaheľ 1999, s. 19). 

Program CORINE Land Cover (ďalej aj CLC) je celoeurópsky projekt, ktorého cieľom je 

tvorba databázy krajinnej pokrývky na základe jednotnej metodológie a pravidelnej 

aktualizácie tejto databázy. Databázu tvoria polygóny, ktoré vznikli interpretáciou druži-

cových snímkov a ktoré súhrnne vytvárajú mapu krajinnej pokrývky (využitia zeme). Na 

Slovensku bolo identifikovaných 31 tried, ich definovaním a priestorovým rozšírením sa 

podrobne zaoberajú Feranec a Oťaheľ (1999, 2001, 2008 a iné). V súčasnosti existujú tri 

mapové vrstvy, ktoré vznikli v ostatných 20tich rokoch a vzťahujú sa k trom referenčným 

rokom 1990, 2000 a 2006. 

Analýza štruktúrnych zmien vo využití krajiny nám umožňuje sledovať zmeny v 

okolí miest, ktoré spôsobujú suburbanizačné procesy. Pritom však musíme vychádzať 

z možností a limitov, ktoré poskytuje databáza CLC. Je dôležité si uvedomiť, že pri vyčle-

ňovaní polygónov využitia zeme v databáze dochádza k značnej generalizácii. Toto zjed-

nodušenie nám síce neumožňuje nahliadnuť detailne do procesov zmeny využitia zeme 

na úrovni jednotlivých lokalít, ale napriek tomu nám poskytuje cenný pohľad na procesy, 

ktoré prebiehajú v regionálnej mierke. Pri interpretácii databázy CLC treba zohľadniť 

skutočnosť, že najmenší identifikovaný areál  je 25 ha, minimálna šírka identifikovaného 

areálu je 100 m a minimálna rozloha identifikovanej zmeny je 5 ha (Feranec 2008).  

Z toho vyplýva, že databáza bude zachytávať len rozsiahlejšie zmeny využitia zeme 

(napr. výstavbu logistického areálu) a menšie zmeny (napr. individuálnu výstavbu domu) 

zanedbá.  
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Základom analýzy je porovnanie dvoch databáz krajinnej pokrývky CLC90 a CLC2006. 

Tieto databázy sa vzťahujú k  referenčným rokom 1990 a 2006. V študovanom území sme 

identifikovali 25 tried legendy CLC, pre väčšiu prehľadnosť sme však pristúpili k zlúčeniu 

príbuzných tried do 10 pracovných tried (Tab. 3). Prvá časť výskumu spočívala v porov-

naní databáz CLC90 a CLC2006 v prostredí GIS (ArcGIS 9.2). Kvantifikovali sme veľkosť 

zmien v jednotlivých triedach CLC a priestorovo určili areály najväčších zmien. Osobitnú 

pozornosť sme venovali zmenám v kategórii urbanizovaných a technizovaných areálov1, 

ktorých nárast je z veľkej časti zapríčinený práve suburbanizačnými procesmi.  V druhej 

časti analýzy sme sa zamerali na konštrukciu koncentrických zón. Premietnutie databázy 

CLC do koncentrických zón (11 zón so šírkou 5 km) predstavuje spôsob ako zachytiť 

priestorovú diferenciáciu zmien využitia zeme, pri ktorých môžeme predpokladať, že ich  

intenzita by sa mala znižovať s rastúcou vzdialenosťou od centrálneho mesta. Interval  

5 km pri konštrukcii zón sa ukázal ako najvhodnejšie rozpätie, ktoré nečlenilo územie na 

množstvo úzkych zón a zároveň aj zohľadnilo charakter rozmiestnenia sídiel v území. 

Zlúčenie tried CLC pre účely analýzyTab. 3. 

Triedy legendy CLC použité analýze Trieda legendy CLC

Sídelná zástavba 111, 112

Areály priemyslu, obchodu a dopravy 121, 122, 123, 124

Areály ťažby skládok a výstavby 131, 132, 133

Sídelná vegetácia 141, 142

Orná pôda 211

Trvalé kultúry 221, 222

Trávnaté porasty 231

Heterogénne poľnohospodárske areály 242, 243

Lesy a prirodzené lúky 311, 312, 313, 321, 324, 411

Vodné plochy 511, 512

Analýza štruktúrnych zmien vo využití krajiny prostredníctvom zmien v databáze 

CORINE Land Cover je nepochybne užitočným nástrojom pri sledovaní procesov subur-

banizácie. Napriek výhodám, ktoré prináša táto databáza v porovnaní s databázou ÚHDP 

(najmä schopnosť lokalizovať zmeny v priestore), treba spomenúť aj niektoré limity 

1  Areály urbanizovanej zástavby označujú kategóriu povrchu krajiny v rámci klasifikácie CORINE Land Cover zahŕňajúcu areály 
súvislej a nesúvislej zástavby. Technizované areály zahŕňajú areály priemyslu, obchodu, dopravy, ťažby a výstavby.  
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a obmedzenia, ktoré treba brať do úvahy pri interpretácii zmien krajinnej pokrývky. Je 

dôležité si uvedomiť, že pri vyčleňovaní polygónov využitia zeme v databáze dochádza 

k značnej generalizácii. 

výsledky5.4. 

Analýza zmien v štruktúre a rozmiestnení areálov databázy CLC poukázala na dife-

rencovaný rozsah a intenzitu zmien vo FMR Bratislava. Diferenciačným prvkom bola 

predovšetkým vzdialenosť od centra mesta a poloha v blízkosti významných dopravných 

komunikácií. Prostredníctvom konštrukcie koncentrických zón sme mohli zhodnotiť vývoj 

štruktúry využitia zeme v rozličných vzdialenostiach od Bratislavy. Výsledky znázorňujú  

Obr. 14 – Obr. 17.

Prvá zóna (vymedzená vzdialenosťou 5 km od centra mesta) zahŕňa nielen samotné 

centrum, ale aj veľkú časť  súvisle zastavaného územia mesta. S určitým stupňom genera-

lizácie ju môžeme označiť za kompaktné mesto s relatívne súvislou sídelnou zástavbou.

Pre túto zónu je charakteristický dominantný podiel areálov sídelnej zástavby a absencia 

rozsiahlejších poľnohospodárskych plôch. Kompaktnosť urbanizovaných areálov narúša 

Bratislavský lesný park zo severu, Pečniansky les z juhozápadu a prevažne lesnatý masív 

Sitiny zo západu. V sledovanom období 1990-2006 došlo k zmenám prevažne v urbani-

zovaných areáloch a areáloch ornej pôdy. Zatiaľ čo podiel sídelnej zástavby v tejto zóne 

narástol o 2,17 %, výmera ornej pôdy sa zmenšila o 1,10 %. Na mapách využitia zeme 

Obr. 14. Zmena podielu kategórií využitia zeme na celkovej rozlohe FMR Bratislava  
v rokoch 1990-2006  

Zdroj dát: Databáza CORINE Land Cover 1990 a 2006 
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(Obr. 15) pozorujeme, že najväčší podiel na náraste urbanizovaných plôch a úbytku ornej 

pôdy mal stavebný rozvoj  v okrajových častiach Petržalky (Panónska cesta, Einsteinova 

ulica). Extenzívny rozvoj mesta v minulom období zanechal rozsiahle voľné plochy v tesnej 

blízkosti centra mesta. Tieto územia sa po roku 2000 stali priestorom akcelerovaného 

rastu. Veľké nezastavané parcely využili predovšetkým medzinárodné obchodné reťazce 

na vybudovanie svojich prevádzok. Využitie voľných plôch v širšom centre mesta prispelo 

k menej výraznej komerčnej suburbanizácii za hranicami kompaktného mesta.  Z ďalších 

kategórií využitia zeme zaznamenala výraznejšiu zmenu kategória sídelnej vegetácie, 

v ktorej došlo k značným úbytkom celkovej výmery. Toto zistenie môže poukazovať na 

pokračujúce zahusťovanie mestských sídelných štruktúr novou zástavbou, ktorá ide často 

na úkor existujúcej sídelnej vegetácie. Úbytok „zelených plôch“ v meste sa stáva aktuálnym 

problémom, na ktorý obyvatelia mesta citlivo reagujú. Treba však upozorniť, že vzhľadom 

na relatívne malé rozlohy areálov tejto kategórie a jej mozaikovité rozmiestnenie v rámci 

Obr. 17. Využitie zeme v koncentrických zónach v FMR Bratislava – porovnanie dátových 
vrstiev databázy CORINE Land Cover 1990 a 2006 

Zdroj: Mapové služby CORINE Slovakia: © Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica 
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areálov sídelnej zástavby nezachytáva databáza CLC v tejto kategórii zmeny dostatočne 

detailne.  

Druhá zóna (5-10 km od centra mesta) je územím patriacim do administratívnych 

hraníc mesta s výrazne heterogénnym využitím zeme. V západnej časti ju tvoria mestské 

časti s výlučne obytnou funkciou (sídliská) a rekreačnou funkciou (Bratislavský lesný 

park, Devínska Kobyla). Naopak východná časť tejto zóny je územím s dominanciou 

obchodných, priemyselných a dopravných areálov. Práve tieto kategórie CLC zazname-

nali v období 1990-2006 najväčší územný nárast. V priestorovom vymedzení ide predo-

všetkým o východný okraj mesta zahŕňajúci mestské časti Vrakuňa, Ružinov, Rača a Podu-

najské Biskupice. Táto oblasť Bratislavy predstavuje dynamicky sa rozvíjajúce územie, 

ktoré sa stalo priestorom pre vybudovanie rozsiahlej obchodno-administratívnej zóny. 

Tepnou tohto územia je diaľničný obchvat, ktorého vybudovanie nepochybne prispelo k 

funkčnej rozmanitosti tohto územia, kde popri pôvodnej priemyselnej (Slovnaft, Istro-

chem) a dopravnej funkcii (letisko M. R. Štefánika, nákladná železničná stanica) pribudli 

nákupno-zábavné centrá a administratívne budovy. Pod náporom novej výstavby museli 

ustúpiť najmä heterogénne poľnohospodárske areály (najmä záhradkárske kolónie), 

ktoré zaznamenali najväčší územný úbytok (-1,84 %). 

Tretiu zónu (10-15 km od centra mesta) vytvára skupina viacerých pôvodných 

vidieckych obcí (Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, Rusovce, Čunovo, Vajnory),  ktoré 

boli administratívne pričlení k Bratislave v 50-tych a 70-tych rokoch, ďalej vidiecke obce 

(Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji, Most pri Bratislave, Dunajská Lužná, Kalinkovo, 

Marianka a Borinka) a dve mestá (Stupava a Svätý Jur), ktoré sú s mestom silne funkčne 

zviazané. Táto zóna obklopuje kompaktne zastavané mesto a tvorí tak priestor pre 

bezprostrednú expanziu mesta. Prelínanie mestského a vidieckeho charakteru sa preja-

vuje v existencii rozmanitého funkčného využitia územia. Do pôvodne poľnohospodárskej 

krajiny tejto zóny stále aktívnejšie vstupujú nové funkcie typické pre mestské prostredie 

ako napr. logistika a výrobné prevádzky. Suburbanizačné procesy sa prejavujú v tejto 

zóne aj prostredníctvom nárastu sídelných areálov  vo viacerých lokalitách (prírastok  

o 1,01 %), predovšetkým vo východnej a juhovýchodnej časti zóny.  Toto územie sa stalo  

priestorom výstavby viacerých nových obytných zón, ktoré majú niektoré znaky zápa-

doeurópskych suburbií (malé parcely, vysoká zastavanosť, slepá uličná sieť a pod.), aj 

keď ich výstavba sa vo väčšine prípadov realizovala v nadväznosti na existujúcu sídelnú 
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zástavbu. S výnimkou lokality Čierna Voda (obec Chorvátsky Grob) nenadobúda nová 

rezidenčná výstavba charakter rozsiahlejších súvislých areálov. Výraznejší úbytok zazna-

menali v tejto zóne predovšetkým  areály trávnatých porastov (-1,78 %), trvalých kultúr 

a ornej pôdy. 

Zóny 4-7 (15-35 km od centra mesta) predstavujú stredne vzdialené zázemie Brati-

slavy. V tomto území sa zmeny vo využití zeme koncentrujú len do vybraných lokalít, 

ktorých spoločným znakom je blízkosť  k dopravnému koridoru. Ako pozorujeme na 

grafickom znázornení tried CLC (Obr. 15) , zmeny vo využití zeme nastali najmä v okolí 

mesta Senec (diaľnica D1), popri ceste I/63 na Šamorín, pozdĺž diaľnice D2 po Malacky 

a v okolí mesta Pezinok. Osobitne treba spomenúť okolie mesta Senec (zóna 5), ktoré 

ťaží z výhodnej dopravnej polohy v blízkosti diaľnice D1. Dobrá dopravná dostupnosť do 

centra Bratislavy a tiež aj estetické prírodné prostredie v okolí Slnečných jazier prispelo k 

realizácii viacerých projektov rezidenčnej výstavby (napr. projekt Senec Gardens, Family 

Park Senec, Viladomy Senec a pod). Oveľa rozsiahlejšie územie však zaberajú nové nadre-

gionálne distribučné centrá, ktoré vznikli v blízkosti mesta Senec (centrálny sklad Billa, 

. Zmeny využitia zeme v koncentrických zónach FMR Bratislava  Obr. 18
A: sídelná zástavba; B: areály priemyslu, obchodu a dopravy; C: sídelná vegetácia; D: orná pôda;  

E: trvalé kultúry; F: trávnaté porasty; G: heterogénne poľno. areály; H: lesy a prirodzené lúky; I: vodné 
plochy. Interval koncentrických zón 5 km od stredu mesta. Zdroj dát: Mapové služby CORINE Slovakia: 

© Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica 
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Senec Cargo Center a iné) a obce Lozorno (logistický park Lozorno) v tesnej blízkosti 

diaľnice D1, resp. D2. 

Zóny 8-11 (viac ako 35 km od centra) predstavujú periférne časti FMR Bratislava, 

ktoré sú mimo dosah suburbanizačných procesov. Toto územie svojím charakterom 

predstavuje typickú vidiecku krajinu s dominanciou poľnohospodárskeho a lesohospo-

dárskeho využitia zeme. Najväčšie rozlohy zaberajú lesy Malých Karpát a vojenského 

obvodu Záhorie. Zvyšok územia vytvára poľnohospodárska krajina s dominanciou 

areálov ornej pôdy doplnených mozaikou heterogénneho poľnohospodárskeho využitia. 

V rozlohe areálov sídelnej zástavby a areálov priemyslu, obchodu a dopravy došlo iba k 

nepatrným zmenám.  K vnútornému okraju tejto zóny (35 km od centra mesta) by sme 

mohli umiestniť hranicu vplyvu suburbanizačných procesov. Zmeny v štruktúre krajiny, 

ktoré sa udiali za touto hranicou môžeme považovať skôr za procesy súvisiace s poľno-

hospodárskym využívaním krajiny (napr. premena trávnatých porastov na ornú pôdu) a 

s prirodzenými prírodnými procesmi (rozširovanie lesných plôch). 

Pri analýze krajinnej pokrývky a zmien vo využití zeme vo FMR Bratislava je dôle-

žité si všimnúť aj niektoré špecifiká tohto územia, ktoré treba zohľadniť pri interpre-

tácii výsledkov. Špecifickým prvkom je rozsiahle územia CHKO Malé Karpaty, ktoré ako 

„klin“ zasahuje do intravilánu mesta. Rozsiahle lesné plochy v blízkosti centra mesta 

tak narúšajú inak prevládajúce urbanizované a technizované areály. Podobne „narúša“ 

štruktúru využitia zeme aj vojenský obvod Záhorie vo vzdialenejších zónach regiónu. V 

tomto území, ktoré prevažne pokrývajú súvislé porasty borovicových lesov, sú hospo-

dárske aktivity obmedzené. Posledným rozsiahlym areálom, ktorý špecificky zasahuje do 

štruktúry využitia zeme, je vodné dielo Gabčíkovo. V databáze CLC1990 je toto územie 

evidované v kategórii areálov výstavby, zatiaľ čo v novšej dátovej vrstve (CLC2006) je toto 

územie zaradené do triedy vodných plôch. Keďže ide o plošne rozsiahly areál, je potrebné 

zohľadniť túto zmenu aj pri interpretácii výsledkov.  

záber ornej pôdy5.5. 

Pri analýze zmien krajinnej pokrývky je dôležité venovať pozornosť nielen zmenám 

podielu jednotlivých kategórií využitia zeme, ale aj ich vzájomnej substitúcii. Zatiaľ čo 

niektoré premeny využitia zeme môžeme považovať za reverzibilné, iné sú aj z dlhodobé 
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Obr. 19. Nárast urbanizovaných a technizovaných areálov mapovania CORINE Land Cover 
1990 a 2006 v FMR Bratislava.  

Zdroj: Mapové služby CORINE Slovakia: © Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica 
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hľadiska nevratné. Preto je dôležité im venovať zvýšenú pozornosť. V kategóriách CLC ide o 

urbanizované a technizované areály, ktoré menia krajinnú pokrývku v dlhodobej perspek-

tíve. Rozširovanie týchto areálov sa z veľkej časti deje na úkor ornej pôdy (Obr. 19).  Štyri 

rozvojové smery znázornené na Obr. 19 sú priestorom, kde dochádza k najintenzívnejším 

suburbanizačným procesom, ktoré sa prejavujú predovšetkým zvýšenou stavebnou 

činnosťou. Medzi najväčších „konzumentov“ poľnohospodárskej pôdy patria nielen nové 

rezidenčné areály, ale aj novobudované distribučné centrá a veľkoplošné obchodné 

prevádzky. Osami rozvoja sú diaľničné koridory (D1 a D2) a cesta I/63 na Šamorín. V ich 

blízkosti dochádza k najintenzívnejším premenám krajinnej pokrývky. 

Okrem úbytku kategórie ornej pôdy, dochádza aj k znižovaniu rozlohy kategórií 

trvalých kultúr a heterogénnych poľnohospodárskych areálov. Kritickou sa situácia stáva 

najmä v lokalitách, kde dochádza k nenávratnej historických krajinných štruktúr (napr. 

vinohrady, aleje a pod.). 

priestorový rozsah suburbanizácie na základe zmien v krajinnej 5.6. 
pokrývke

Nasledujúce členenie územia FMR Bratislava (Obr. 20) vychádza z analýzy štruktúr-

nych zmien krajinnej pokrývky v jednotlivých koncentrických zónach (interval 5 km). Toto 

členenie však nevyužíva koncepcie prímestskej zóny, tak ako ich pozná svetová literatúra 

(Pryor 1968, Carter 1995, Whitehand a Morton 2006 a pod.). Pomenovanie týchto zón 

vychádza len z priestorových diferencií v rámci tried krajinnej pokrývky. Ak však uvažu-

jeme o krajinnej pokrývke ako o „obraze“, ktorý odzrkadľuje rozmanité procesy v ľudskej 

spoločnosti, potom aj nasledovné členenie môže nadobúdať komplexnejší charakter.   

Prvú zónu predstavuje mestská jadrová zóna, ktorá zahŕňa veľkú časť administra-

tívneho územia Bratislavy s dominanciou urbanizovaných areálov. Druhú zónu môžeme 

označiť ako zónu predmestí s vysokým zastúpením areálov priemyslu, obchodu a dopravy. 

Urbanizované areály plynulo nadväzujú na areály mestskej jadrovej zóny. Aj keď sa v tejto 

zóne nachádzajú areály s poľnohospodárskym využitím zeme, rozhodujúci charakter jej 

dávajú práve mestské formy využitia zeme. Táto zóna je bezprostredným priestorom pre 

expanziu mesta aditívnym rastom.  Tretia zóna je vymedzená  rozpätím 10-35 km od 

centra mesta. Dominantné  zastúpenie má poľnohospodárske využitie zeme. Najväčší 
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rast však v sledovanom 

období zaznamenali areály 

sídelnej zástavby. Aj keď 

sa v tejto zóne nachádzajú 

územia v rámci administra-

tívnych hraníc Bratislavy, 

ide o priestorovo oddelené 

sídla, ktoré nie sú plynulým 

pokračovaním areálov 

sídelnej zástavby v pred-

chádzajúcich dvoch zónach. 

Prenikanie mestských foriem 

využitia zeme sa prejavuje 

selektívne, len vo vybraných 

lokalitách. Tento priestor 

môžeme preto označiť ako 

suburbánnu zónu, ktorá je 

charakteristická prelínaním 

sa mestských a vidieckych 

foriem využitia zeme. Územie 

nachádzajúce sa vo vzdiale-

nosti viac ako 35 km vytvára 

štvrtú zónu, ktorú môžeme označiť ako okrajovú vidiecku zónu FMR Bratislava. Pre túto 

vidiecku zónu je príznačná dominancia prírodnej a poľnohospodárskej krajiny, v ktorej 

sa v sledovanom období udiali len nevýrazne štruktúrne zmeny využitia zeme. 

Vyčlenenie suburbánnej zóny prostredníctvom koncentrických kružníc okolo jadro-

vého mesta však vytvára príliš rozsiahle územie, do ktorého patria aj lokality (obce) s 

menej výraznými, resp. minimálnymi zmenami krajinnej pokrývky. Ak by sme teda chceli 

spresniť vyhraničenie suburbánnej zóny Bratislavy, ako kritérium môžeme použiť rast 

urbanizovaných a technizovaných areálov. Ich priestorovú lokalizáciu znázorňuje Obr. 19. 

Rast týchto areálov môžeme s určitou mierou generalizácie považovať za dôsledok subur-

banizačných procesov. Ak z takto vyhraničeného územia odstránime  mestské časti 

Obr. 20. Členenie FMR Bratislava na koncentrické zóny podľa 
štruktúrnych zmien krajinnej pokrývky. 
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Obr. 21. Vyhraničenie suburbánnej zóny vo FMR Bratislava na základe nárastu urbanizovaných 
a technizovaných areálov v databáze CORINE Land Cover 1990 a 2006
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Bratislavy s kompaktnou urbanizovanou zástavbou a ponecháme len mestské časti s 

prevažne vidieckym charakterom (Devín, Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce, Čunovo 

a zaradiť sem môžeme aj Devínsku Novú Ves), potom dostávame územie so znakmi 

suburbánnej zóny, znázornené na Obr. 21. Takto vyčlenená suburbánna zóna nevytvára 

pravidelnú zónu (kruh), ale je pretiahnutá v smere hlavných dopravných koridorov a 

zúžená v priestore Vojenského obvodu Záhorie a pohoria Malých Karpát. 
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Komerčná suburbanizácia 6. 

v zázemí bratislavy
V uplynulom desaťročí možno pozorovať pozoruhodný nárast podnikateľských 

aktivít nielen v Bratislave, ale aj v jej širokom vidieckom zázemí. Do pôvodne poľnohospo-

dárskej krajiny vstupujú nové funkčné prvky v podobe logistických areálov, maloobchod-

ných a výrobných prevádzok. Môžeme tak sledovať prejavy komerčnej suburbanizácie, 

ktorá predstavuje dôležitý transformačný proces prebiehajúci v súčasnosti vo väčšine 

postsocialistických krajín (cf. Guy 1998, Sýkora 1998, Smolová a Szczyrba 2000, Nuissl 

a Rink 2003, Bański 2005, Sedláková 2005c, Sýkora a Ouředníček 2007, Danielová 2008, 

Spilková a Šefrna 2010).

V tejto kapitole hodnotíme rozsah a intenzitu nárastu komerčných aktivít v zázemí 

mesta prostredníctvom analýzy zmien v počte a charaktere podnikateľských subjektov. 

Osobitný pohľad venujeme zmenám v sieti maloobchodných prevádzok a rozvoju nákup-

ných a logistických centier. Prostredníctvom zmien vo využití zeme poukazujeme na 

environmentálne dôsledky komerčnej suburbanizácie, predovšetkým na záber poľno-

hospodárskej pôdy a fragmentáciu krajiny. 

Komerčná suburbanizácia6.1. 

Zatiaľ čo rezidenčná suburbanizácia zahŕňa predovšetkým výstavbu nových lokalít 

(suburbií) na bývanie mimo jadrového mesta, termín komerčná suburbanizácia pokrýva 

rozmanitú zmes ľudských aktivít a javov v zázemí mesta.  Ako podotýka Sýkora (2002), 

prejavy komerčnej suburbanizácie môžeme pozorovať prostredníctvom výstavby 

výrobných, skladovacích a nákupných areálov, ktoré sa lokalizujú v blízkosti veľkých 

dopravných križovatiek, či iných dopravne výhodných miestach, často však na okraji 

kompaktného mesta, kde nachádzajú dostatok priestoru na prevádzku. Charakteristickým 

znakom komerčnej suburbanizácie je výstavba na doposiaľ poľnohospodársky využí-

vanom území (tzv. „green fields“), často bez nadväznosti na existujúcu sídelnú štruktúru. 

Aktérmi komerčnej suburbanizácie sa stávajú najmä flexibilné produkčné a distribučné 

spoločnosti, vyžadujúce rozsiahle voľné plochy územia s dobrým prístupom k regionálnej 

a lokálnej cestnej sieti (napr. logistické areály). Obmedzené priestorové kapacity mesta 

a tiež aj vysoké ceny pozemkov vytláčajú priestorovo náročné prevádzky mimo mesta, 

6.
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kde nachádzajú nielen dostatok priestoru, ale aj výhodnejšie dopravné napojenie na 

cestnú infraštruktúru než je tomu v dopravne prehustenom meste. Tento presun aktivít 

však nemôžeme obmedziť len na veľké prevádzky. Aktérmi komerčnej suburbanizácie sú 

aj malé obchodné prevádzky a služby, pri ktorých nie je výhodná poloha v centre mesta 

rozhodujúcim kritériom. Sú to napríklad rôzne špecializované predajne a služby, ktoré 

využívajú nižšie náklady na prevádzku mimo mesta a zároveň sú relatívne ľahko dostupné 

pre rozsiahly mestský trh.  Treba však poznamenať, že k presunu podnikateľských aktivít 

dochádza len v určitej oblasti podnikania, viaceré vysokošpecializované služby s potrebou 

face-to-face kontaktov zostávajú lokalizované v centre mesta (cf. Dieleman a Wegener, 

2004). 

Podrobnejšie sa vznikom komerčnej suburbanizácie zaoberá Ptáček (2002), ktorý 

používa označenie „suburbanizácia nerezidenčných funkcií“. Jej prvé prejavy sa objavili 

v 60. rokoch 20. storočia v USA, kde s postupom suburbanizácie bývania narastala aj 

vzdialenosť medzi miestom bývania a miestom práce. Časová dostupnosť sa tak stáva 

neúnosnou, a preto dochádza k suburbanizácii služieb pre obyvateľov, ktoré predstavujú 

supermarkety vo výhodných polohách blízko významných komunikácií. Postupne ich 

nasleduje aj ľahký priemysel a neskôr aj aktivity terciérneho (administratíva, banky, 

poisťovne a pod.) a kvartérneho sektora (vedecko-výskumné pracoviská) (Ptáček 2002).

Chápanie pojmu komerčnej suburbanizácie je v literatúre značne nejednoznačné 

a aj k samotnému pomenovaniu by sme mohli mať viaceré výhrady1. Aj keď presnejšie 

definovanie pojmu komerčnej suburbanizácie v literatúre absentuje, môžeme sa pokúsiť 

zhrnúť kľúčové atribúty tohto javu.  Komerčnú suburbanizáciu je potrebné vnímať predo-

všetkým vzhľadom na 

jej priestorovú lokalizáciu a oddelenosť od územia kompaktnej mestskej  ►

zástavby 

motiváciu jej aktérov využiť vhodnejšie podmienky pre obchodné, rekreačné,  ►

vzdelávacie a iné aktivity, ktoré nachádzajú za hranicami mesta.

1.  K termínu „komerčná suburbanizácia“ môžeme mať viaceré výhrady týkajúce sa jeho sémantického obsahu, ale aj vhod-
nosti použitia (adjektívum „komerčný“ môže evokovať len obchodné aktivity). Vzhľadom na skutočnosť, že tento termín sa 
v ostatnej dobe stal v geografickej literatúre (napr. Matlovič a Sedláková 2004, Sýkora 2002, Dieleman a Wegener 2004, Spil-
ková a Šefrna 2010) pomerne frekventovaný, používame ho aj v tejto práci na označenie všetkých ostatných suburbanizačných 
prejavov, ktoré nesúvisia priamo s bývaním (rezidenčnou suburbanizáciou). Aj keď komerčná suburbanizácia predstavuje 
väčšinou priestorové šírenie ekonomických funkcií v zázemí miest do regiónov, ktoré sú napojené na dopravné koridory 
(Ouředníček 2002), táto problematika doposiaľ nenašla v ekonomických štúdiách širšie uplatnenie.
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podmienky vzniku komerčnej suburbanizácie v bratislave6.2. 

Bratislava získala po roku 1989 v rámci spájajúcej sa východnej a západnej Európy 

výhodnú geografickú polohu, vďaka ktorej sa stala veľmi atraktívnym miestom pre 

podnikateľské zámery (Ondoš a Korec 2004).  Nielen funkcia hlavného mesta, ale aj 

výhodná geografická poloha prispeli k posilneniu pozície mesta ako brány pre zahranič-

ných investorov a inovácie. Nedostatok moderných kancelárskych a obchodných kapacít 

a celková poddimenzovaná úroveň služieb mesta viedli k intenzívnej nebytovej výstavbe, 

ktorá sa stala rozhodujúcou zložkou stavebného rozvoja centrálnej časti mesta. Bariéry 

architektonickej tvorby z obdobia socializmu boli nahradené takmer neobmedzenými 

možnosťami, ktoré viedli k výraznému rozčleneniu funkčných, architektonických a 

priestorových aspektov zástavby. Centrum mesta poskytuje len obmedzený priestor 

pre veľké projekty sústreďujúce obchody a služby. Najdôležitejším impulzom rozvoja 

komerčnej suburbanizácie v zázemí Bratislavy bol nepochybne príchod nadnárodných 

obchodných reťazcov (prvý hypermarket bol vybudovaný v roku 1999 na okraji Petr-

žalky v OC Danubia). Tie spočiatku využili voľné plochy v rámci širšieho centra mesta 

(vnútorného mesta) a neskoršie zaujali pozície na okraji kompaktného mesta v blízkosti 

veľkých dopravných križovatiek. Nové obchodné zóny  ako napr. Centrum Danubia v Petr-

žalke, či Avion schopping park v Ružinove sú prvkom suplujúcim nedostatočné vybavenie 

centrálnych zón a obytných štvrtí kompaktného mesta, ale aj nových rezidenčných štvrtí 

v suburbánnej zóne (cf. Gremlica 2002). 

Ostatné desaťročie prinieslo nebývalý nárast maloobchodných prevádzok a služieb 

rozmanitého druhu. Predovšetkým vo vnútornom meste došlo k výraznému zvyšovaniu 

podielu plôch komerčných aktivít na úkor nekomerčných a ekonomicky menej výnos-

ných (bývanie, kultúra, školstvo a pod.). Tento proces býva označovaný ako komerci-

onalizácia (Matlovič 2001). Avšak nie všetky nové prevádzky dokázali nájsť vhodné 

miesto v rámci existujúcej intraurbánnej štruktúry. Predovšetkým prevádzky náročné 

na priestor (hypermarkety, predajne automobilov, sklady a pod.) zaujali nové pozície na 

okraji zastavaného územia mesta, resp. na území obcí v tesnom zázemí mesta. Presun 

komerčných prevádzok mimo kompaktne zastavané územie mesta môžeme považovať za 

prejav komerčnej suburbanizácie. Treba však upozorniť, že rovnako ako pri posudzovaní 

prejavov rezidenčnej suburbanizácie, nie je jednoduché od seba odlíšiť procesy prebieha-

júce v rámci mesta (komercionalizácia) a mimo jeho územia (komerčná suburbanizácia). 
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Za rozhodujúce faktory považujeme jednak priestorovú oddelenosť nových komerčných 

aktivít od kompaktne zastavaného územia mesta, ale aj motívy jednotlivých aktérov (cf. 

Sýkora 2003, Ouředníček 2007). 

metódy a dáta6.3. 

Zatiaľ čo rezidenčnú suburbanizáciu vieme pomerne detailne zhodnotiť prostredníc-

tvom demografických ukazovateľov a indikátorov bytovej výstavby, presun komerčných 

aktivít z mesta môže mať rozmanité podoby a formy, keďže relokácia výrobných či logis-

tických prevádzok sa nemusí realizovať výlučne formou výstavby novej haly na okraji 

obce. Vo veľkej miere najmä menšie firmy využívajú rodinné domy či nevyužívané budovy 

poľnohospodárskych družstiev na realizáciu svojich podnikateľských aktivít. Odhaliť 

presun konkrétnych prevádzok je pomerne zložité a možné len v lokálnej mierke výskumu. 

V hrubých ćrtách sa však o rozsahu a intenzite komerčnej suburbanizácie môžeme dozve-

dieť prostredníctvom sledovania zmien v počte a zameraní podnikateľských subjektov 

prostredníctvom Registra ekonomických subjektov2 spracovávanom Štatistickým úradom 

SR. Prostredníctvom tohto registra môžeme sledovať prírastok počtu podnikateľských 

subjektov podľa jednotlivých kategórií klasifikácie OKEČ, ale len ťažko môžeme zhod-

notiť priestorový dopad nových komerčných aktivít. Ďalším zo spôsobov hodnotenia 

komerčnej suburbanizácie je analýza zmien v krajinnej pokrývke prostredníctvom data-

bázy CORINE Land Cover (referenčné roky 1990, 2000, 2006),  pomocou ktorej môžeme 

odhaliť konkrétne priestorové dopady komerčnej suburbanizácie. Pritom však musíme 

vychádzať z možností a limitov, ktoré poskytuje databáza CORINE (podrobnejšie Feranec 

a Oťaheľ 2001). Je dôležité si uvedomiť, že pri vyčleňovaní polygónov využitia zeme v 

databáze dochádza k značnej generalizácii. Na zachytenie suburbanizačných procesov 

sa javí ako vhodné použitie predovšetkým údajov týkajúcich sa zastavaných areálov. V 

rámci projektu CLC zodpovedajú tejto kategórii triedy 111 (súvislé urbanizované areály) 

a 112 (nesúvislé urbanizované areály). K tejto kategórii môžeme priradiť aj triedy v 

rámci technizovaných areálov, medzi ktoré patria areály priemyslu, obchodu a dopravy 

(121, 122, 123, 124) a výstavby (133). Porovnaním rozlohy a priestorovej lokalizácie 

2.  Tento register obsahuje fyzické, právnické osoby a neziskové organizácie. Do kategórie podnikateľských subjektov patria 
akciové spoločnosti, spol. s.r.o, komanditné spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, družstvá, štátne podniky a zahraničné 
subjekty. Zdrojom údajov sú Obchodný register SR, Živnostenský register SR, neziskové organizácie evidované na MV SR a 
subjekty evidované ŠÚ SR. Databáza je vytváraná pre vlastné potreby Štatistického úradu SR a nemusí obsahovať všetky 
subjekty zapísané v OR SR a ŽR SR. Aktualizuje sa mesačne. K júnu 2009 register obsahoval okolo 740 000 subjektov. Vzhľadom 
na zachovanie kompatibilnosti dát bolo použité triedenie podľa OKEČ platné do 31.12.2007. 
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urbanizovaných a technizovaných areálov medzi databázami CLC2000 a CLC2006 sme 

určili areály prírastku. 

výsledky6.4. 

Dynamika a priestorová variabilita prejavov komerčnej suburbanizácie sú pre 

jednotlivé odvetvia hospodárstva odlišné. Tab. 4 dokumentuje výsledky analýzy data-

bázy podnikateľských subjektov v období rokov 2001-2009. Vo všeobecnosti možno 

konštatovať, že od roku 2003 počet podnikateľských subjektov pre všetky odvetvia 

hospodárstva kontinuálne rástol a v porovnaní s rokom 2001 vzrástol o 56 %. Celkovo 

sa v sledovanom období zvýšil počet podnikateľských subjektov o vyše 26 tis (Obr. 22). 

Takýto enormný nárast odráža nielen hospodársky rast regiónu, ale aj nárast súkromného 

podnikania ako fenoménu transformujúcej sa postsocialistickej spoločnosti. Najviac sa 

rozrástol počet subjektov v kategórii obchodné služby (10 898 subjektov, 284 %), najnižší 

relatívny prírastok zaznamenala kategória priemyselných činností (1 152 subjektov, 66 

%). V odvetví maloobchodného a veľkoobchodného predaja to bolo 4 700 subjektov, čo 

predstavuje prírastok o 52 %.

Prírastok podnikateľských subjektov vo vybraných kategóriách OKEČ Tab. 4. 
vo Funkčnom mestskom regióne Bratislava v období 2001-2009  
Zdroj: Register ekonomických subjektov SR

Kategória OKEČ
Prírastok medzi rokmi 2001-2009

abs. rel. [%]

Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a lesné hospodárstvo 145 88,96

Priemyselná výroba 1152 66,17

Stavebníctvo 1155 99,14

Veľkoobchod a maloobchod, oprava mot. vozidiel, motocyklov a 
spotrebného tovaru 3883 42,84

Hotely a reštaurácie 922 206,26

Nehnuteľnosti, prenájom a obchodné činnosti 15930 287,60

Školstvo 365 384,21

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 633 959,09

Ostatné spoločenské, sociálne a osobné služby 865 206,94

Ostatné kategórie spolu 1292 129,32

SPOLU 26342 x

Prírastok podnikateľských subjektov v regióne však nemožno považovať z priesto-

rového hľadiska za rovnomerný. Priestorové rozloženie prepočítané na počet obyvateľov 
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obcí v roku 2009 znázorňuje Obr. 23. Pre lepšiu prehľadnosť nie sú zobrazené hodnoty 

mestských častí “jadrového” územia Bratislavy (kompaktne zastavaného územia mesta), 

ktoré dosiahli rádovo oveľa vyšší rast podnikateľských subjektov než ostatné obce. V mape 

sú zobrazené len hodnoty za priestorovo oddelené mestské časti s prevažne vidieckym 

(Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce, Čunovo) a polovidieckym (Devínska Nová Ves) 

charakterom zástavby.

Mimo bratislavských mestských častí dosiahli v analyzovanom regióne najvyšší nárast 

predovšetkým mestá v zázemí Bratislavy. Stupava, Senec, Pezinok a Šamorín zaznamenali 

v ostatnom desaťročí nielen výrazný prírastok počtu podnikateľských aktivít, ale aj rozší-

renie ich diverzity o aktivity, ktoré sú typické skôr pre veľké mestá (napr. činnosti v oblasti 

nehnuteľností a prenájmu, informačné činnosti a pod.) Tieto mestá tak profitujú z polohy 

v blízkosti Bratislavy tým, že poskytujú priestor pre podnikateľské aktivity závislé od 

trhu jadrového mesta. Rozvoj podnikania môžeme sledovať aj vo fyzických premenách 

najmä centrálnych častí obcí, kde pôvodná rezidenčná funkcia je nahradzovaná menšími 

podnikateľskými prevádzkami. Príkladom môže byť lokalita Mást v meste Stupava, ktorá 

predstavuje pôvodne samostatnú obec, tvorenú zástavbou starých domov popri hlavnej 

ceste spájajúcej Stupavu s Bratislavou. V súčasnosti je približne tretina domov preme-

nená na maloobchodné prevádzky, servis, realitné kancelárie a pod. Z hľadiska percepcie 

Obr. 22. Vývoj počtu podnikateľských subjektov v rokoch 2001-2009 vo FMR Bratislava 
Zdroj: Register ekonomických subjektov SR
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Obr. 23. Prírastok počtu podnikateľských subjektov podľa obcí vo FMR Bratislava  
v období 2001-2009 

Zdroj: Register ekonomických subjektov SR
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pôvodných obyvateľov, môžeme prírastok počtu obchodných prevádzok vnímať ako 

výrazný zásah do charakteru obce. Na rozdiel od rezidenčnej výstavby, ktorá sa často 

realizuje na okraji obce a jej obyvatelia využívajú obec len ako „spálňu“, sídla firiem priná-

šajú pracovné príležitosti a zároveň aj a tlak na dopravnú infraštruktúru. 

Spomedzi vidieckych obcí najväčší prírastok podnikateľských subjektov vo všetkých 

odvetviach hospodárstva dosiahli obce Marianka, Rovinka a Ivanka pri Dunaji. Aj keď 

v týchto obciach nevznikla žiadna veľká výrobná či logistická prevádzka, miesto pre podni-

kanie tu našlo v uplynulom desaťročí veľký počet menších podnikateľských prevádzok. 

V odvetví maloobchod a obchod došlo v regióne k celkovému prírastku podnikateľských 

subjektov o 51,9 %. Tento prírastok bol priestorovo heterogénny, pričom 39,5 % všetkých 

obcí zaznamenalo nadpriemerný rast počtu subjektov. Ani v jednom prípade nedošlo 

k zníženiu počtu podnikateľských subjektov a stagnácia bola charakteristická pre 32 obcí 

(25,8 %). Najväčší relatívny prírastok sa zaznamenal v obci Lakšárska Nová Ves. Zdvoj-

násobenie subjektov prebehlo v obciach Gajary, Sudienka, Budmerice a ďalšie. V druhej 

skupine obcí, ako sú napríklad Chorvátsky Grob, Kalinkovo, Miloslavov alebo Zálesie, 

možno prírastok podnikateľských subjektov vidieť v súvislosti s procesom rezidenčnej 

suburbanizácie. Podpriemerný prírastok počtu subjektov vykazujú obce z periférnych 

častí regiónu (Veľké a Malé Leváre, Hrubý Šúr, Báhoň a i.), ale aj v blízkosti miest, kde by 

bolo možné predpokladať vzostupný trend. V okolí Senca sú to obce Tureň, Kráľová pri 

Senci, Kostoľná pri Dunaji a v okolí Šamorína obce Veľká Paka, Mierovo, Hviezdoslavov, 

Kvetoslavov. Nízke hodnoty daného indikátora sú dôsledkom nevýhodnej polohy mimo 

hlavných dopravných ťahov. 

Pri detailnejšom pohľade na štruktúru podnikateľských subjektov (Obr. 24) môžeme 

pozorovať niekoľko zaujímavých tendencií v zmenách štruktúry a zameraní firiem 

v zázemí Bratislavy. Najmenej progresívnou oblasťou činností bola skupina poľnohos-

podárskych subjektov. Vyše polovica obcí (55 %) zaznamenala stagnáciu, resp. úbytok 

v počte poľnohospodársky zameraných podnikateľských subjektov. Na druhej strane 

najdynamickejšou oblasťou podnikania bola oblasť nehnuteľností, prenájmu a obchod-

ných činností. Predovšetkým kategória „iné obchodné služby“ zaznamenala výrazný 

nárast v celom regióne, ale predovšetkým v mestách Stupava, Malacky, Senec, Pezinok 

a Šamorín.  Nemenej výrazný bol nárast maloobchodných a veľkoobchodných prevádzok 

(Obr. 25), ktorý bol najintenzívnejší v obciach v tesnom susedstve s Bratislavou (Záhorská 

Bystrica, Ivanka pri Dunaji) a tiež vo všetkých mestách skúmaného regiónu. 
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Obr. 25. Zmeny počtu podnikateľských subjektov vo veľkoobchode a maloobchode  
v obciach FMR Bratislava v období 2001-2009.  

Zdroj: Register ekonomických subjektov SR
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Z priestorového usporiadania sledovaného ukazovateľa je možné vidieť závislosť 

medzi prírastkom počtu podnikateľských subjektov a vzdialenosťou od jadrového 

mesta. Na grafe (Obr. 26) pozorujeme, že prírastok podnikateľských aktivít sa znižuje s 

narastajúcou cestnou vzdialenosťou od centra mesta. Vzdialenosť od centra mesta je tak 

kľúčovým diferenciačným faktorom podieľajúcim sa na etablovaní nových (resp. presunu 

existujúcich) podnikateľských aktivít. Zároveň aj znázorňuje rozsah a intenzitu komerčnej 

suburbanizácie v zázemí Bratislavy. Zatiaľ čo pri niektorých parciálnych kategóriách 

podnikateľských subjektov (priemyselná výroba, zdravotníctvo) bol prírastok pomerne 

nerovnomerný a bez hlbšej priestorovej závislosti, iné kategórie ako napr. hotely a reštau-

rácie, rekreačné činnosti  a obchodné činnosti vykázali relatívne silnú závislosť od polohy 

k Bratislave s tendenciou najintenzívnejšieho rastu v tesnom zázemí mesta. 

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že suburbanizačné procesy sa v niektorých 

obciach regiónu neprejavujú len prostredníctvom výstavby rezidenčných lokalít, ale aj 

rozširovaním a diverzifikáciou podnikateľských aktivít. Najmenej intenzívny bol rast 

podnikateľských aktivít v okrajových obciach funkčného mestského regiónu, a to najmä 

v tých, ktoré sa nachádzajú mimo hlavných dopravných koridorov vychádzajúcich z mesta 

(diaľnica D1, D2 a cesta 1/63). Ide o vzdialenejšie podmalokarpatské obce a obce v juho-

východnej časti regiónu.

Obr. 26. Relatívny prírastok počtu podnikateľských subjektov v obciach FMR Bratislava v 
závislosti od cestnej vzdialenosti od centra Bratislava (2001-2009) 

Pozn.: Zahrnuté sú aj mestské časti Bratislavy s prevažne vidieckym charakterom zástavby a priestorovo oddelené od 
mesta (Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce, Čunovo). 

Zdroj: Register ekonomických subjektov SR
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Uvedená analýza nárastu počtu podnikateľských subjektov nerozlišuje medzi 

veľkosťou prevádzok a neumožňuje nám odhaliť práve tie prevádzky, ktoré sa významnou 

mierou podieľajú na premenách fyzického prostredia krajiny v zázemí Bratislavy. Na 

základe zmien v krajinnej pokrývke (resp. vo využití zeme) prostredníctvom databázy 

CLC, poznatkov z terénneho prieskumu a interpretácie leteckých snímok môžeme identifi-

kovať najvýznamnejšie lokality komerčnej suburbanizácie. Obr. 27 znázorňuje lokalizáciu 

vybraných areálov, ktoré majú znaky komerčnej suburbanizácie. Ich spoločnou črtou je 

výstavba na „zelenej lúke“ a lokalizácia v blízkosti diaľničného koridoru. Na tomto mieste 

však treba poznamenať, že pri definovaní aktérov a objektov komerčnej suburbanizácie 

nevychádzame z exaktne stanovených kritérií, ktoré by jednoznačne určovali, čo je a čo 

nie je prejavom komerčnej suburbanizácie. Lokalizácia výrobných či logistických areálov 

v blízkosti mesta nemusí byť len prejavom suburbanizačných procesov, ale aj odrazom 

vplyvu nadregionálnych faktorov ako napr. dostupnosť trhov, napojenie na nadnárodnú 

dopravnú sieť a pod. Sýkora (2003) uvádza, že výskum prejavov suburbanizácie by mal 

zahrňovať poznanie motívov aktérov na individuálnej úrovni a postihnutie všetkých 

Obr. 27. Vybrané lokality komerčnej suburbanizácie v zázemí Bratislavy  
Zdroj: vlastný výskum 
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podmieneností, ktoré viedli k lokalizácii danej aktivity (prevádzky) v prímestskej zóne. 

Na základe takéhoto prístupu potom môžeme výstavbu obchodného centra v blízkosti 

Bratislavy považovať za prejav (komerčnej) suburbanizácie, keďže jej umiestnenie je 

predovšetkým dôsledkom expanzívneho rastu mesta do okolitej vidieckej krajiny. Na 

druhej strane realizácia logistického centra obchodného reťazca pri Bratislave nemusí 

byť jednoznačne prejavom suburbanizácie, ale aj dôsledkom výhodnej dopravnej polohy 

vzhľadom na sieť obchodných prevádzok.  

V ostatných rokoch je pre suburbánne zóny charakteristická výstavba nákupných 

centier a logistických areálov. Aj z toho dôvodu je ďalšia analýza detailnejšie venovaná 

práve nákupným centrám a logistickým areálom.

nákupné centrá6.5. 

Ako si všíma celý rad autorov (napr. Smolová a Szczyrba 2000, Sýkora 2007, 

Gremlica 2002), výstavba nákupných centier je neoddeliteľnou súčasťou suburbanizač-

ných procesov. Obchodné prevádzky sa presúvajú do rozrastajúcich sa suburbánnych 

lokalít, kde sú nielen bližšie k zákazníkom, ale kde nachádzajú aj dostatočný priestor pre 

umiestnenie svojich prevádzok. Charakterom ide o prevažne o veľké centrá poskytujúce 

množstvo obchodných prevádzok, služby a relax. Vzhľadom na veľké priestorové nároky 

(parkoviská, obslužná infraštruktúra) sú tieto centrá často krát lokalizované na poľno-

hospodárskej pôde (green fields) a v blízkosti nadregionálnych cestných komunikácií 

(diaľnice). Tieto veľké nákupné centrá sa stávajú dôležitými pólmi rozvoja suburbánnych 

oblastí, ale zároveň predstavujú výrazný zásah do funkčného (ale aj vizuálneho a estetic-

kého) charakteru pôvodne vidieckych oblastí.

Za posledné dve dekády došlo v maloobchode (obchode) na Slovensku k výrazným 

štruktúrnym a priestorovým premenám (Lauko 2004, 2006, Fertaľová 2005, Pulpitlová 

2003, 2005). Tiež sa zmenilo aj správanie spotrebiteľov (Fertaľová 2006a, 2006b, Viestová 

1996, Lauko et al. 2008, Križan et al. 2009). Slovenský obchod postupne začali (záko-

nite) ovplyvňovať procesy ako globalizácia, internacionalizácia, koncentrácia a pod. (cf. 

Čihovská 2004, Križan 2009, Lesáková 2004). Všetky uvedené trendy sú dôsledkom alebo 

prejavom globalizačných procesov v európskom (svetovom) obchode, na ktoré priro-

dzene reaguje aj slovenský obchod. Tieto procesy priniesli na slovenský trh podstatné 

zmeny, akými sú budovanie sietí supermarketov, hypermarketov, diskontných predajní 
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a pod., pričom neoddeliteľnou súčasťou slovenského maloobchodu sa stali veľkoplošné 

predajne.

V Bratislave bol prvý hypermarket (Tesco) otvorený v roku 1999 a prvým nákupným 

centrom v Bratislave (na Slovensku) bolo OC Danubia, otvorené v júni roku 2000.  

V novembri v roku 2000 bolo otvorené prvé nákupno-zábavné centrum na Slovensku, 

Polus City Center. V krátkom čase ho nasledovali ďalšie nákupné centrá (Tab. 5). V súvis-

losti s lokalizáciou nákupných centier možno vo všeobecnosti rozdeliť územie FMR Brati-

slava na dva makroregióny (Obr. 28). Prvý z nich je samotné mesto Bratislava (vnútorný 

makroregión), ktorá predstvauje obchodné centrum nadregionálneho významu s 19 

nákupnými centrami. V tomto prípade možno hovoriť o dvoch skupinách nákupných 

centier (ďalej aj NC). NC v rámci prvej skupiny sú lokalizované v centrálnej časti mesta 

(vnútorné mesto) a ich lokalizáciu možno považovať za prejavy komercionalizácie (). 

NC druhej skupiny boli vybudované na periférii mesta, čiastočne so znakmi komerčnej 

suburbanizácie. Tendenciou vývoja maloobchodu Bratislavy v porovnaní s inými európ-

skymi alebo svetovými metropolami je protikladný trend lokalizácie NC (Križan 2009). 

Zatiaľ čo pre západoeurópske metropoly je typická lokalizácia NC v rámci suburbánnej 

zóny (dostupné prevažne osobnou automobilovou dorpavou), v Bratislave boli väčšie NC 

vybudované v lokalitách blízko centra mesta s dostupnosťou mestskej hromadnej dopravy. 

Takými NC sú Eurovea, River Park, Aupark, Polus City Center, Tatracentrum, Apollo BC. 

V prípade týchto nákupných centier dochádza často k prepojeniu obchodnej a adminis-

tratívnej funkcie centra (Aupark, Apollo BC) alebo obchodnej a obytnej funkcie centra 

(Cubicon, River Park). Druhú skupinu predstavujú NC lokalizované na periférii mesta v 

blízkosti významných dopravných ťahov a prepojenosťou na suburbánnu zónu mesta (OC 

Galéria, OC Danubia, Avion Shopping Park, Shopping Palace, Soravia Shopping Park, OC 

Rača a i.). Výrazne poddimenzovaná bola v nedávnej minulosti západná časť mesta, kde 

sa postavili viaceré obchodné jednotky (OC Galéria, Storeland, Metro ) a plánujú sa ďalšie 

(Bory Mall, OC Hodonínska ulica). 

Druhý (vonkajší) makroregión predstavuje ostatné územie FMR (mimo územia Brati-

slavy). Tento makroregión možno priestorovo členiť do niekoľkých menších regiónov 

(severný, východný, južný a západný). V severnom regióne má dominantné postavenie 

mesto Pezinok. Ako regionálne centrum obchodu disponuje dvoma nákupnými centrami 

(NC Molo a OC Plus). 
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Najväčšie nákupné centrá v regióne FMR Bratislava Tab. 5. 
Zdroj: vlastný výskum

Názov Predajná  
plocha [m2]

Počet  
obchodov

Počet  
parkovacích miest

Avion Shopping Park 72 000 145 3 100
Eurovea galleria 60 000 136 1 729
Aupark 42 500 174 2 300
Polus city center 40 000 166 1680
Shopping Palace 35 000 104 2 000
OC Danubia 30 000 42 1 300
R1 Centrum 23 000 47 500
Storeland 16 000 12 500
Tesco Lamač - Galéria 5 700 37 800
Nákupné centrum Hron 9 400 38 230
River Park 9 000 23 1 100

Kým NC Molo možno považovať za prejav komerčnej suburbanizácie (vzhľadom na 

formu, lokalizáciu, charakter prevádzok a nadregionálne pokrytie), OC Plus lokalizované 

v centre mesta vzniklo prevažne na základe vnútromestských potrieb. V iných lokalitách 

severného regiónu neboli identifikované prejavy komerčnej suburbanizácie na príklade 

nákupných centier.

Vo východnej časti FMR patrí k najstarším predajným jednotkám vzniknutých 

procesom komerčnej suburbanizácie Metro Cash & Carry v Ivanke pri Dunaji. Rádius 

pôsobnosti predajne je zameraný na Bratislavu, ako aj na východnú a južnú časť FMR. 

Obdobne je možné hodnotiť aj ďalšiu obchodnú jednotku tejto spoločnosti postavenú 

v mestskej časti Devínska Nová Ves. Aj keď je predajňa lokalizovaná na území mesta, 

obchodný potenciál siaha ďaleko na západ so snahou pokryť značnú časť Záhoria. Malo-

obchodné kapacity východného regiónu však ešte stále nie sú naplnené. Svedčia o tom 

zámery investorov, ktorí v najbližších rokoch plánujú postaviť ďalšie veľkometrážne 

predajné jednotky. K najväčším z nich (v prvej etape 8 500 m2) bude patriť D1 Outlet 

lokalizovaný pri Senci. Typický prejav komerčnej suburbanizácie vychádza z predpokladu 

výhodnej dostupnosti (diaľnica D1), akčného rádiusu predajne (do 90 min. je predajňa 

dostupná pre niekoľko miliónov spotrebiteľov) a kúpnej sily spotrebiteľov (Bratislavský 

región, rakúske a maďarské pohraničie).

Južný región FMR Bratislava predstavuje významnú oblasť rezidenčnej suburba-

nizácie Bratislavy. Na rozvoj nákupných centier v tomto regióne vplývajú dva faktory. 
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Obr. 28. Priestorové rozloženie vybraných nákupných centier vo FMR Bratislava 
Zdroj: vlatsný výskum

Obyvatelia regiónu sú výrazne naviazaní na Bratislavu (práca, nákupy, kultúra a pod.), 

pričom suburbánna oblasť slúži takmer výlučne na prenocovanie. Druhým faktorom je 

menej priaznivá dostupnosť a poddimenzovaná dopravná infraštruktúra. Aj preto rozvoj 

NC v tejto oblasti stagnuje. Lokálny až regionálny význam má NC Aréna v Šamoríne na 

spojnici miest Bratislava a Komárno. V tomto prípade však nejde o prejav komerčnej 

suburbanizácie, ale rozvoj maloobchodnej siete mesta. 
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V západnom regióne neboli identifikované znaky komerčnej suburbanizácie na 

príklade nákupných centier. Obyvatelia regiónu využívajú makroregión mesta Bratislava 

(priaznivá dostupnosť vzhľadom na diaľnicu D2), aj keď súčasné kapacity NC nepokrý-

vajú požiadavky spotrebiteľov v dostatočnej miere. Aj preto sú v tejto časti FMR, resp. na 

periférii mesta plánované rozsiahle projekty so snahou pokryť spádovú oblasť Záhorie.  

V priestore medzi Lamačskou bránou a automobilkou Volkswagen (lokalita Bory) je 

naplánovaná rozsiahla výstavba, ktorej súčasťou má byť aj veľkoplošné nákupné centrum 

(Bory Mall).   Doteraz boli v lokalite vybudované len jednoduchšie predajne typu „big-box“ 

(Baumax, Metro) a menšie nákupné centrum Storeland. 

  V budúcnosti po dokončení začatých a plánovaných projektov (Bory Mall, OC Hodo-

nínska ulica, Petržalka-juh, Twin City) možno predpokladať zaplnenie trhu predajňami 

formátu nákupného centra. V regióne bude prekročený európsky priemer predajnej 

plochy a trh bude na istý čas nasýtený. Na druhej strane je potrebné podotknúť, že sa 

začína prejavovať aj fenomén menších obchodných centier v suburbánnych zónach. Ako 

príklad možno uviesť obchodné Centrum Monar (3 800 m2) v rezidenčnej štvrti Monarská 

. Nákupné centrum Obr. 29 Eurovea ako prejav komercionalizácie centra mesta bolo vybudované 
v priestore nevyužívaného priemyselného areálu (brownfield). Okrem obchodov a služieb 

poskytuje aj nadštandardné bývanie 
Foto: autor
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alej v obci Chorvátsky Grob (lokalita Čierna Voda). Keďže na trhu rezidenčných suburbií 

v ostatných rokoch konkurencia prudko vzrastá, cieľom niektorých developerov je okrem 

ponuky bytov zabezpečiť obyvateľom aj služby, ktoré v mnohých lokalitách absentujú.

logistické areály6.6. 

Počas prvej polovice transformačného obdobia sa sektor logistiky podieľal na 

stavebnom rozvoji regiónu len vo veľmi malej miere a do roku 2003 nezaznamenal 

výraznejšiu stavebnú aktivitu. Obdobie do roku 2003 možno charakterizovať predo-

všetkým množstvom rekonštrukcií starších skladových a výrobných objektov, ktoré 

ostali nevyužité po zrušení prevádzok výrobných podnikov z obdobia socializmu. Avšak 

bývalé výrobné areály len obmedzene spĺňali nároky na moderné distribučné prevádzky. 

Z priestorového hľadiska sa výstavba logistických prevádzok v tomto období viazala na 

existujúce priemyselné areály v Bratislave. V samotnom meste sa v úvodnej etape dobu-

dovali viaceré objekty predovšetkým v Petržalke (v časti Kopčianska) a menšie skladové 

priestory pribudli na východnom okraji mesta v okolí Tuhovskej ulice (Obr. 30). Rýchly 

rast slovenského hospodárstva v ostatnom desaťročí však priniesol potrebu vybudovania 

moderných logistických centier. Z hľadiska polohových a ekonomických faktorov bol 

región Bratislavy najvhodnejším priestorom. Blízkosť zahraničných trhov, vybudovaná 

diaľničná infraštruktúra a silné ekonomické zázemie prispeli k dynamickému rastu tohto 

odvetvia. Dynamika výstavby logistických centier v tomto regióne mala od roku 2003 

stúpajúcu tendenciu s vrcholom objemu výstavby v rokoch 2008-2010.  

Približne do roku 2003 sa skladovacie kapacity nachádzali predovšetkým na území 

Bratislavy. Ich priestorové rozloženie môžeme charakterizovať tromi hlavnými regiónmi 

koncentrácie (Obr. 31):

1. Východný región (MČ Ružinov, Nové Mesto, Vajnory) je priamo naviazaný  ►

na diaľničný ťah D1. V tejto časti sa nachádza najväčšie množstvo skladových 

objektov, pričom prístup sa značne zlepšil dobudovaním diaľničného obchvatu 

v zóne Vajnory – Prístavný most v roku 2002. Sklady pochádzajúce z obdobia 

50-80. rokov sú lokalizované najmä v okolí Seneckej cesty.

2. Južný región (MČ Petržalka). Ide najmä o lokalitu v okolí Kopčianskej ulice, kde  ►

sú situované aj colné sklady, ktorá je dopravne naviazaná na diaľničný ťah D2 v 

smere na Györ a D4 (A6) v smere na Viedeň.
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3. Západný región (MČ Devínska Nová Ves, Lamač) mal začiatkom uplynulej  ►

dekády najmenší skladový potenciál. Jeho význam však začal stúpať hlavne vďaka 

prítomnosti závodu Volkswagen Slovakia. Región je naviazaný na diaľničný ťah 

D2 Brno – Praha. Táto oblasť disponovala do roku 2002 zatiaľ najmodernejšími 

skladmi a výrobnými priestormi na území Bratislavy.

Obr. 30. Lokalita Zlaté piesky (Tuhovská ulica) je príkladom intenzívneho rozvoja na okraji 
kompaktne zastavaného územia Bratislavy  

V priebehu 10 rokov sa v tejto lokalite vybudovali početné maloobchodné prevádzky, autosalóny, sklady a admin-
istratívne budovy s priľahlými cestnými komunikáciami a parkoviskami. Napriek tomu, že táto lokalita nadobudla 

viaceré znaky komerčnej suburbanizácie (realizácia na „zelenej lúke“ v blízkosti dopravnej križovatky) je vhodnejšie ju 
považovať skôr za prejav aditívneho rastu mesta (urbanizácie) než suburbanizácie.  

Zdroj: Eurosense
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V ďalšej etape sa rozvoj logistických areálov presunul mimo územie Bratislavy. 

Potreba rozsiahlych voľných plôch a efektívneho napojenia na cestnú infraštruktúru 

sústredila vznik moderných logistických centier do dvoch lokalít: Senec a Lozorno-Ma-

lacky (Tab. 6, Obr. 31).

Z hľadiska veľkosti je v súčasnosti na Slovensku najväčším logistickým regiónom zóna 

v okolí mesta Senec. V blízkosti diaľničného zjazdu a len 20 km od Bratislavy vznikol v 

priebehu rokov 2004-2010 rozsiahly logistický komplex, ktorý tvorí niekoľko samostat-

ných projektov. Medzi najväčšie patrí Senec Cargo Center so 45 000 m2 logistickej a sklado-

vacej plochy, Parkridge Distribution Park Bratislava (83 000 m2) a Bratislava Logistics Park 

(65 000 m2). Každý areál pritom tvorí len časť niekoľko stohektárovej plochy zóny, takže 

rezervy na ďalšie rozširovanie sú značné. Okrem týchto prevádzok distribučný sklad v 

Senci majú aj niektoré nadnárodné maloobchodné reťazce ako napr. Billa a Tesco. V širšom 

priestore diaľnice D1 vznikli ešte tri väčšie projekty. V roku 2005 bola dokončená výstavba 

Logistického centra Bratislava Rača I, II s celkovou prenajímateľnou plochou 69 000 m2, 

na okraji mesta Svätý Jur bol vybudovaný logistický park (31 500 m2) a medzi Vajnormi a 

Ivankou pri Dunaji vznikol menší logistický areál (18 000 m2). 

 Územie v okolí diaľnice D2 je druhou oblasťou, kde sa rýchlo rozvíja výstavba logis-

tických parkov a centier. Kľúčovú úlohu zohrali najmä investície automobilky Volkswagen 

v mestskej časti Devínska Nová Ves, ktoré podnietili vznik viacerých prevádzok v oblasti 

automotive. Začiatkom minulého desaťročia bol v priestore bývalej tehelne vybudovaný 

logisticko-montážny areál pre dodávateľov závodu s rozlohou 80 000 m2. V tomto areáli 

našli priestor prevažne nemeckí investori, ktorí systémom just-in-time priebežne záso-

bujú priľahlý automobilový závod. Neskôr pri obci Lozorno vznikli priemyselné a skladové 

areály so zameraním na výrobu automobilových komponentov pod názvom Auto Logistic 

Park Slovakia (90 000 m2, autosedačky, palivové nádrže, svetlá, chladiče a pod.) Ďalším 

logistickým areálom Záhoria sa stal WestPoint Park, ktorý je lokalizovaný pri diaľničnom 

zjazde „Lozorno“. Areál zahŕňa 4 haly, ktoré vytvárajú skladovaciu plochu o veľkosti  

85 000 m2. Neďaleko obce Plavecký Štvrtok pri diaľnici D2 sa už desaťročie buduje 

priemyselný park Eurovalley. Na bývalých pozemkoch vojenského obvodu s celkovou 

rozlohou asi 1 200 hektárov majú podľa plánov investora okrem technologických a 

výskumných firiem nájsť priestor aj väčší priemyselní výrobcovia. Tento priemyselný 

park je tvorený niekoľkými samostatnými zónami, ktorá sa rozprestierajú od Lozorna 
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Obr. 31. Priestorové rozloženie vybraných logistických areálov vo FMR Bratislava 
Zdroj: vlastný výskum

Vybrané logistické centrá v FMR Bratislava Tab. 6. 
Zdroj: vlastný výskum

Názov Lokalita Prenajímateľná plocha [m2]

ProLogis Park Senec Senec 182 600
Auto Logistics Park Lozorno 90 000
Westpoint Park Lozorno 85 000
DNV Logistics Park DNV 80 000
Logistické centrum Rača Rača 69 000
Senec Logistic Center Senec 45 000
Logistické centrum Svätý Jur Svätý Jur 35 000
VGP Park Malacky 13 000
Distribučné centrum BILLA Senec 10 000
Farm.a – Logistic Center Ivanka Pri Dunaji 5 500
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až po Malacky. V súčasnosti je využitá len malá časť tohto územia. Distribučné centrum 

pre strednú Európu si v ňom napríklad zriadili Whirlpool a Möbelix. Vo výstavbe (rok 

2011) je distribučné centrum VGP Park pri meste Malacky s projektovanou kapacitou  

88 000 m2.

V ďalšom období možno očakávať pokračujúci rast nadregionálnych logistic-

kých centier. Stimulom rozvoja je najmä nižšia cena za prenájom plôch. Podľa údajov 

spoločnosti CBRE sú ceny prenájmov v objektoch na priemyselné využitie v Brati-

slave výrazne nižšie ako v ostatných krajinách V4 alebo vo Viedni. Najvyššiu cenovú 

úroveň dosahujú spomedzi porovnávaných miest Budapešť a Varšava, a to 6,60, resp.  

6,40 €/m2/mesiac. Na Slovensku je to v priemere len 3,00-4,50 €/m2/mesiac (Labanc 

2010). Investori pravdepodobne obmedzia výstavbu špekulatívnych budov a zamerajú 

sa na budovania skladov na mieru nájomcov (built-to-suite). V prípade, že dôjde k reali-

zácii projektov, dá sa očakávať, že sa výstavba nových centier bude koncentrovať naďalej 

do oblasti lokalít Lozorno – Malacky a Senec. Kľúčovú úlohu pri rozvoji komerčnej 

suburbanizácii zohrá aj zavedenie poplatku za vyňatie poľnohospodárskej pôdy.  

 

zhrnutie kapitoly

Komerčná suburbanizácia je dôležitou súčasťou suburbanizačných prejavov v zázemí 

Bratislavy. V súčasnosti však rozsahom a intenzitou zaostáva za rezidenčnou suburba-

nizáciou. Komerčnú suburbanizáciu reprezentuje predovšetkým výstavba logistických 

centier, ktorým dominujú lokality v Senci a Lozorne. Lokalizácia týchto centier však nie 

je výhradne produktom expanzie mesta do vidieckej krajiny (komerčnej suburbanizácie), 

ale aj dôsledkom nadregionálnych faktorov (blízkosť hraníc, poloha v rámci diaľničnej 

siete, nižšie prevádzkové náklady oproti okolitým krajinám a iné). 

Na rozdiel od iných metropol stredoeurópskeho regiónu (Praha, Varšava, Berlín, 

Viedeň), v zázemí Bratislavy doposiaľ nevznikli rozsiahle nákupno-zábavné centrá loka-

lizované mimo územia mesta. Niektoré projekty (napr. Storeland Lamač, Metro - Ivanka 

pri Dunaji) majú znaky komerčnej suburbanizácie (priestorová oddelenosť od mesta, 

výstavba na „zelenej lúke“ a pod.), sú to však menšie projekty z veľkej časti integrované do 

mestskej maloobchodnej siete. Naopak veľké projekty nákupných komplexov boli lokali-

zované v priestore širšieho centra mesta, kde využili staré priemyselné areály (Eurovea), či 
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väčšie nezastavané plochy (Aupark, Polus). Nákupné centrá s komplexmi hypermarketov, 

nákupných galérií, zábavných a stravovacích zariadení na voľných plochách zastavaných 

častí miest alebo v bezprostrednom susedstve zastavaného územia môžeme považovať 

za prejav komercionalizácie (Matlovič 2001). Prejavom komerčnej suburbanizácie sú 

v zázemí Bratislavy najmä menšie prevádzky využívajúce nižšie prevádzkové náklady 

mimo mesta. Ich nárast čiastočne zachytáva databáza Registra ekonomických subjektov 

SR. Z analýzy tejto databázy vyplýva enormný nárast počtu podnikateľských subjektov 

v širokom zázemí Bratislavy, najmä však v oblasti obchodných činností a maloobchod-

ného predaja. Komerčná suburbanizácia sa tak v zázemí Bratislavy prejavuje najmä 

prostredníctvom presunu menších podnikateľských aktivít.  Výstavba veľkých obchod-

ných, výrobných, skladovacích a administratívnych prevádzok, aké poznáme zo Západnej 

Európy a Severnej Ameriky, sa realizuje len vo veľmi obmedzenej miere. 
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rezidenčná suburbanizácia - 7. 

časové a priestorové aspekty 
bytovej výstavby v zázemí 
bratislavy

Výstavba nový rezidenčných lokalít v zázemí Bratislavy je jedným z najviditeľnejších 

prejavov suburbanizácie. Novopostavené rodinné a bytové domy nerozširujú obec len 

o nové ulice, ale výrazne zasahujú do funkčnej a sídelnej štruktúry a radikálne menia 

vidiecky charakter obcí. 

Bytovej výstavbe v kontexte suburbanizačných procesov doposiaľ nebola venovaná 

systematická pozornosť. Čiastočne sa môžeme oprieť o bohatú literatúru zaoberajúcu sa 

bytovou výstavbou na Slovensku (Očovský 1989), resp. v Bratislave, ktorou sa v domácej 

literatúre zaoberá množstvo prác (napr. Halás a Džupinová 2007, Korec a Smatanová 

2000 a pod.). Väčšina z nich sa však zameriava len na hlavné mesto, zatiaľ čo vidieckemu 

zázemiu sa venuje len menšia pozornosť (čiastočne Očovský 1994). Po dlhé obdobie 

regulovanej výstavby nebolo potrebné tomuto priestoru venovať bližšiu pozornosť, 

keďže objemy výstavby boli minimálne kvôli centrálnym regulatívom a štátom riadenej 

výstavbe (rozvoj koncentrovaný len do strediskových obcí a miest).  

Zameraním tejto kapitoly je poskytnúť základný pohľad na časové a priestorové 

aspekty bytovej výstavby v zázemí Bratislavy v kontexte suburbanizačných procesov. 

Pokúsime sa pritom odpovedať na tri výskumné otázky: 1) aké sú zákonitosti priestorovej 

distribúcie bytovej výstavby v zázemí Bratislavy, 2) aká je dynamika bytovej výstavby 

v transformačnom období, 3) aký je priestorový rozsah rezidenčnej suburbanizácie 

v zázemí Bratislavy. 

metódy a dáta7.1. 

Na hodnotenie bytovej výstavby jestvuje viacero indikátorov (Buckley a Tsenkova 

2001, Hegedus et al. 1996) v závislosti od predmetu hodnotenia (finančné, sociálne, poli-

tické a i.) daného objektu výskumu, resp. od cieľov daného výskumu. V tejto súvislosti 

možno bytovú výstavbu hodnotiť z kvantitatívneho, ako aj z kvalitatívneho hľadiska. 

Kapitola je zameraná práve na kvantitatívne hľadisko vývoja a územného rozsahu bytovej 

7.
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výstavby. Medzi dva základné ukazovatele na národnej, ale aj lokálnej úrovni patria: (i) 

počet dokončených bytov na 1 000 obyvateľov a (ii) priemerná obytná plocha dokonče-

ného bytu na obyvateľa (cf. Tsenkova 2009). Pomocou týchto indikátorov možno identifi-

kovať regióny s intenzívnou bytovou výstavbou. Aj keď kvalitu bývania je problematické 

merať (Buckley a Tsenkova 2001), jestvuje niekoľko základných indikátorov jej evaluácie 

(napr. vybavenosť bytov, bytový štandard). Pre lepšie vykreslenie situácie s bytovou 

výstavbou v regióne bol v práci použitý doplňujúci indikátor priemernej obytnej plochy 

bytov. V rámci štruktúry dokončených bytov sú rozlíšené byty v rodinných domoch a byty 

v bytových domoch.

Pri analýze bytovej výstavbe vychádzame z údajov Štatistického úradu SR. Ťažiskom 

je analýza dokončených bytov v období 2003-2009. Voľba tohto obdobia vychádza z 

dostupnosti dát, pri ktorých je kľúčovým rok 2003, kedy prešli kompetencie stavebných 

úradov do správy jednotlivých obcí. Tým sa vytvorili podmienky na vznik detailnej data-

bázy, zachytávajúcej objem a charakter novej bytovej výstavby. Údaje dopĺňame údajmi 

o štruktúre bytového fondu zo Sčítania obyvateľov domov a bytov v rokoch 1980, 1991 

a 2001. Je potrebné upozorniť, že zatiaľ čo analyzované obdobie 2003-2009 vychádza 

z údajov o dokončených bytoch za jednotlivé roky (štvrťroky), roky 1980, 1991 a 2001 

zachytávajú počet trvalo obývaných bytov v okamihu sčítania. Údaje o počte dokončených 

bytov za rok 2002 neboli dostupné. 

východiská súčasnej bytovej výstavby v bratislave a jej zázemí 7.2. 

Súčasný stav bytovej výstavby na Slovensku je výsledkom zložitého historického 

vývoja v prostredí rôznych hospodárskych a politických pomerov. Súčasné procesy 

rezidenčnej suburbanizácie je potrebné skúmať v kontexte osobitostí vývoja funkčnej 

priestorovej štruktúry mesta, ktorá prešla najvýraznejšími zmenami v období socializmu 

(cf. Bezák 1987, Očovský 1994, Korec a Smatanová 2000 a pod.). Aj keď sú viaceré znaky 

prebiehajúcej bytovej výstavby odzrkadlením všeobecných transformačných trendov 

v postsocialistických mestách, pre porozumenie tendenciám v súčasnej bytovej výstavbe 

je dôležité poznať a zohľadniť aj špecifiká kvality a priestorového usporiadania bytového 

fondu na území Bratislavy. Osobitosti bytovej výstavby v Bratislave v období socializmu  

a hodnotenie vplyvu jednotlivých faktorov na rozmiestnenie bývania si všíma celý rad 

autorov (Bezák 1987, Očovský 1994, Korec a Smatanová 2000, Halás  a Džupinová 2007 
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a iní). V kontexte bytovej výstavby je dôležité upozorniť aj na autorov, zaoberajúcich sa 

podrobnejšie prejavmi suburbanizácie v prostredí postsocialistických miest v období 

socializmu, napr. Musil (2001), Tammaru (2001), Ouředníček (2003), Matlovič a Sedlá-

ková (2004) a iní. Aj keď sa pohľady autorov na existenciu suburbanizácie v období socia-

lizmu líšia, poukazujú na špecifiká bytovej výstavby v tomto období, ktoré sú dôležité pre 

porozumenie a analýzu súčasných suburbánnych tendencií v bývaní.  Medzi východiská 

súčasnej bytovej výstavby môžeme zaradiť nasledovné:  

Utlmenie komplexnej bytovej výstavby začiatkom deväťdesiatych rokov. Objem  ►

výstavby v Bratislave sa radikálne znížil z úrovne približne 5000 bytov ročne 

na konci 80-tych rokov na 250 bytov v roku 1992, resp. 348 bytov v roku 1996. 

Poddimenzovanie kapacity bytovej výstavby sa  prejavilo v druhej polovici 

90-tych rokov narastajúcim dopytom po bytoch, čo prinieslo aj výrazné zvýšenie 

cien bývania. 

Vybudovanie rozsiahlych monofunkčných výrobných areálov bez obytnej funkcie  ►

(napr. priemyselný závod Slovnaft, letisko M. R. Štefánika, nákladná železničná 

stanica Bratislava-východ) vytvorilo výrazné bariéry priestorového rozvoja mesta 

(Korec a Smatanová 2000). Tieto areály spôsobili nielen zhoršenie životného 

prostredia a kvality bývania, ale aj výrazne obmedzili aditívny rozvoj mesta vo 

východnom smere. Pri zohľadnení prírodných bariér (rezervácia Jurský Šúr, Malé 

Karpaty, Devínska Kobyla, Dunaj) tak bola na konci obdobia socialistickej výstavby 

značná časť voľných areálov na hranici kompaktného mesta vyčerpaná. 

Zahusťovanie intraurbánnej štruktúry, nedobudovaná občianska vybavenosť,  ►

nevyhovujúce dopravné prepojenie na ostatné časti mesta, nedostatok parko-

vacích a garážových priestorov a zmenšovanie plôch zelene a priestorov pre 

využitie voľného času vyústili do zníženej kvality bývania v niektorých častiach 

mesta (podrobnejšie Korec a Galásová 1994, Ira a Andráško 2008).

So zmenou spoločenských a ekonomických podmienok po roku 1989 môžeme  ►

sledovať narastajúcu úlohu trhových faktorov ovplyvňujúcich vývoj bytovej 

výstavby. Predovšetkým diferenciácia cien pozemkov v závislosti od ich polohy 

vytvorila predpoklady pre narastajúcu sociálnu polarizáciu obyvateľov mesta 

(Korec a Smatanová 2000). Ekonomicky najsilnejšie vrstvy obyvateľstva reali-

zujú svoje potreby kvalitnejšieho bývania  v zdravšom a estetickejšom prostredí.  
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Medzi kľúčové faktory bytovej výstavby patrí zvyšovanie významu ekologických 

aspektov pri výbere miesta bývania a tiež aj nárokov na kvalitu a vybavenie 

bytov. 

Dôležitú úlohu pri bytovej výstavbe zohrala aj štátna podpora bývania (Štátny  ►

fond rozvoja bývania) a sprístupnenie hypotekárnych produktov širším vrstvám 

obyvateľstva. Najmä v ostatnom desaťročí zaznamenala výrazný rast objemov 

úverov na bývanie. Podľa údajov NBS sa objem úverov na nehnuteľnosti za 

obdobie 2002-2010 zvýšil osem krát. 

Po roku 1989 bola poľnohospodárska pôda prinavrátená pôvodným vlastníkom.  ►

Ich vzťah k pôde bol však značne narušený a v mnohých prípadoch úplne vykore-

nený. Veľa vlastníkov sa rozhodlo rýchlo skapitalizovať vlastníctvo pôdy s cieľom 

maximalizovať profit prostredníctvom predaja pôdy na stavebné účely. K posil-

neniu procesu predaja pôdy prispel aj značný dopyt po stavebných pozemkoch, 

najmä v atraktívnych lokalitách s výhodným dopravným napojením a tiež aj 

absencia koordinácie výstavby prostredníctvom územného plánovania. 

Rozvoj rezidenčnej suburbanizácie je spojený aj s vytváraním  územno-plánovacej  ►

dokumentácie a (prípadnej) aplikácie jej záverov pri stavebnom rozvoji obcí.  

Nová výstavba je výrazne podmienená existujúcimi územnými plánmi obcí, ktoré 

determinujú lokalizáciu a rozsah nových stavebných lokalít. Absencia územného 

plánu bola príčinou spomaleného, či oneskoreného stavebného rozvoja niekto-

rých obcí. Stavebný zákon totiž umožňuje v prípade schváleného územného plánu 

zóny zjednodušiť proces povoľovania stavieb. Vzhľadom na to, že v súčasnosti 

mnohým obciam chýba základný územný plán obce aj územné plány zón, povoľo-

vanie musí byť dvojstupňové – najprv územné konanie o umiestnení stavby ako 

náhrada za chýbajúci územný plán zóny a až následne stavebné konanie. Treba 

však poznamenať, že na Slovensku nemajú územné plány príliš veľkú stabilitu a 

často krát sa ich podoba mení pod tlakom investorov, či záujmových skupín.

etapy vývoja bytovej výstavby a rezidenčnej suburbanizácie 7.3. 
v zázemí bratislavy

Nasledujúca časť charakterizuje základné znaky a priestorové tendencie bytovej 

výstavby v kontexte suburbanizačných procesov. S prihliadnutím na rozsah a intenzitu 
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výstavby a tiež aj zohľadnením meniacich sa politických a ekonomických podmienok 

môžeme vymedziť tri etapy vývoja suburbánnej výstavby po roku 1991. Treba však 

upozorniť, že ich časové vyhraničenie netreba brať striktne. Je to skôr orientačná pomôcka 

na sledovanie vývoja procesov suburbanizácie v zázemí Bratislavy. 

prvá etapa 1991-1995

S nástupom nových spoločensko-ekonomických pomerov začiatkom deväťdesiatych 

rokov bola bytová výstavba v sledovanom regióne v hlbokom útlme. Nový systém byto-

vého podnikania v podmienkach trhového mechanizmu viedol ku kolapsu hromadnej 

bytovej výstavby v dôsledku diametrálneho rozporu medzi ponukou a dopytom obyvateľ-

stva (Očovský 1994). S výnimkou dobiehajúcich projektov komplexnej bytovej výstavby 

v niektorých častiach Bratislavy (napr. Karlova Ves - Dlhé Diely) zaznamenal bytový fond 

len minimálne prírastky. Ako znázorňuje Obr. 32, pokles výstavby bol najväčší najmä 

v mestských častiach, kde v osemdesiatych rokoch prebiehala komplexná bytová výstavba 

(Petržalka, Devínska Nová Ves, Vrakuňa - Medzi jarkami a iné). Podobný útlm výstavby 

postihol aj mestá v zázemí Bratislavy. Napríklad v meste Senec poklesla výstavba bytov 

v 90-tych rokoch v porovnaní s prechádzajúcim desaťročím o 1200 bytov, v  Pezinku o 

1000 bytov. V prvej polovici 90. rokov sa výstavba sústredila najmä do severozápadnej 

časti mesta (Dlhé Diely, Slavín, Machnáč, Kramáre, Lamač, Záhorská Bystrica, Rača). 

Prítomnosť rozsiahlych lesných komplexov, absencia výrobných závodov a voľnejšia 

bytová zástavba obytných areálov predstavovali logické vyústenie požiadaviek obyva-

teľov túžiacich po kvalitnejšom bývaní než v tej dobe poskytovali sídliská (podrobnejšie 

Korec a Smatanová 2000). Túto rezidenčnú výstavbu však nemôžeme považovať za prejav 

suburbanizačných tendencií, keďže sa realizovala v rámci existujúcej intraurbánnej štruk-

túry (cf. Musil 2001, Ouředníček 2003). Môžeme ale pozorovať prvé tendencie meniacich 

sa preferencií obyvateľov. Rozvoju suburbanizácie v tomto období však bránilo viacero 

faktorov. Tým najdôležitejším bola nízka kúpyschopnosť obyvateľov a tiež aj chýbajúce 

ekonomické a politické nástroje podporujúce bývanie (hypotéky, štátne dotácie a pod., 

cf. Halás a Džupinová 2007). Ekonomická neistota v širokých vrstvách spoločnosti umož-

nila realizovať výstavbu nových alebo rekonštrukciu starších bytov v rodinných domoch 

len úzkej skupine najmajetnejších obyvateľov (niektorí sa dostali k veľkým finančným 

prostriedkom vďaka privatizačným aktivitám). Prvé znaky rezidenčnej suburbanizácie 

sa objavili v obci Limbach, neskôr aj v Záhorskej Bystrici a v Marianke prostredníctvom 
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Obr. 32. Vývoj počtu trvalo obývaných bytov v obciach FMR Bratislava v období 1980-2009 
Zdroj: Štatistický úrad SR  

*pozn.: prírastok bytov v období 2003-2009 je výsledkom medziročného počtu dokončených bytov. Predchádzajúce dve 
obdobia zachytávajú rozdiel v počte trvalo obývaných bytov zo SODB 1980, 1991 a 2001. Údaje o počte dokončených 

bytov v roku 2002 neboli dostupné.  
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individuálnej výstavby rodinných domov. Charakterom išlo o vily s veľkým parcelami, 

zväčša na okraji obce, v estetickom prírodnom prostredí úpätia Malých Karpát. Nedo-

statok finančných prostriedkov a vysoké náklady na novú výstavbu viedli k modernizácii 

nevyužívaného a chátrajúceho domového a bytového fondu. Rekonštrukcie bytového 

fondu v tomto období početne prevládajú nad novostavbami (cf. Halás a Džupinová 2007). 

Väčšina vidieckych obcí v zázemí Bratislavy zaznamenala stagnáciu (resp. úbytok) byto-

vého fondu. Okrem chýbajúcich obecných a súkromných zdrojov sa viaceré obce potýkali 

s nevyriešenými reštitučnými nárokmi, ktoré zamedzili predaju pozemkov. 

druhá etapa: 1996-2002

V roku 1996 nastal výrazný zlom v bytovej výstavbe, a to zásluhou dovtedy nena-

sýteného dopytu a tiež aj v dôsledku zavedenia viacerých podporných mechanizmov 

financovania (stavebné sporenie, hypotekárné úvery, Štátny fond rozvoja bývania).  

V tomto období dochádza k dynamickému nástupu suburbanizačných procesov (cf. 

Halás a Džupinová 2007, Zubrický 2010, Lukáčová 2011). Nárast bytovej výstavby bol 

pozvoľný a spočiatku sa sústredil len do niekoľkých lokalít (Záhorská Bystrica, Marianka, 

Limbach). V mestskej časti Rusovce vznikla jedna z prvých veľkorozmerných suburbán-

nych lokalít medzi Rusovským parkom a Gaštanovou alejou. Medzi rokmi 1998 a 2003 

tu pribudlo vyše 100 bytov v rodinných domoch. Jedna z najznámejších subrubánnych 

lokalít vyrástla v Záhorskej Bystrici na úpätí Malých Karpát. Lokalita Strmé vŕšky sa budo-

vala v rokoch 1995-2005, kedy bolo postavených vyše 100 rodinných domov. Kvôli veľko-

lepým riešeniam architektonického stvárnenia časti domov (tzv. „podnikateľské baroko“), 

dostala táto lokalita pejoratívne označenie „slovenské Beverly Hills“. Pomenovanie je aj 

odrazom charakteru lokality, ktorá predstavuje relatívne uzavreté a kompaktné subur-

bium obývané najmä vyššou sociálnou vrstvou. Vysoké ceny nehnuteľností v tejto lokalite 

odrážajú nielen vnímanie lokality ako „dobrej adresy“, ale aj ako priestoru s „dobrými 

susedmi“. Cieľom majetnejších obyvateľov Bratislavy sa stala aj obec Limbach. V roku 

1996 sa v estetickom prostredí viníc začal realizovať rozsiahly projekt rezidenčnej štvrti 

ponúkajúcej bývanie aj občiansku vybavenosť. Projekt sa však v plnej miere nerealizoval 

a lokalite tak chýba dobudovaná infraštruktúra a občianska vybavenosť. Podobných 

projektov s problematickou realizáciou bolo v tomto období viacero. Dokumentujú tak 

stav realitného trhu, v ktorom viacerí investori zneužívali vysoký dopyt po bývaní a neskú-

senosť aktérov v rozbiehajúcom sa realitnom trhu. Z celkového hľadiska môžeme toto 
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obdobie označiť ako za úvodnú fázu suburbanizácie, v ktorej dominovali nadštandardné 

formy bývania v niekoľkých preferovaných lokalitách. Klientela, schopná zaobstarať 

si takéto bývanie, sa však pomerne rýchlo vyčerpala, čím sa na realitnom trhu vytvoril 

priestor na realizáciu výstavby (vyššieho) stredného štandardu v ďalšom období. 

Tretia etapa: 2003-2009

V tomto období sa suburbanizačné procesy prejavili s plnou intenzitou aj veľkým 

priestorovým rozsahom. Narastajúca kúpyschopnosť obyvateľstva, rozšírené možnosti 

financovania výstavby a prudký nárast ponuky stavebných pozemkov vytvorili predpo-

klady na mohutný rast suburbánnej výstavby. Na základe databázy vytvorenej staveb-

nými úradmi na obecných a mestských úradoch môžeme sledovať detailný vývoj bytovej 

výstavby v jednotlivých obciach regiónu. V sledovanom období 2003-2009 bolo vo FMR 

Bratislava dokončených 34 269 bytov, z toho 43 % tvorili byty v rodinných domoch. 

Najmenší podiel bytov bol postavený v roku 2003 (8%), najväčší objem dosiahla výstavba 

bytov na konci sledovaného obdobia v roku 2009 (19%) s nevýrazným spomaleným rastu 

v rokoch 2006 a 2008 (Obr. 33). Rozsah a intenzitu bytovej výstavby zachytáva Obr. 34 a 

Obr. 35. Je zrejmé, že bytová výstavba je v širšom zázemí Bratislavy rozmiestnená značne 

nerovnomerne. Oblasť s dynamickým rastom bytov vytvára relatívne súvislý pás obklo-

pujúci mesto. Predovšetkým v menších obciach (Marianka, Borinka, Most pri Bratislave) 

Obr. 33. Vývoj počtu dokončených bytov v bytových a rodinných domoch vo FMR Bratislava 
v období 2003-2009 
Zdroj: Štatistický úrad SR
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Obr. 34. Bytová výstavba v obciach FMR Bratislava v období 2003-2009  
Zdroj: Štatistický úrad SR
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dosiahla intenzita bytovej výstavby vysoké hodnoty. Z hľadiska objemu výstavby však 

dominovali v sledovanom období mestské časti Bratislavy, predovšetkým Ružinov (3500 

bytov), Nové Mesto (2200 bytov) a Karlova Ves (1700 bytov), ktoré sa stali priestorom 

realizácie početných projektov bytových domov. Medzi najväčšie projekty patrí Koloseum 

v Novom Meste (716 bytov), Tri veže v Ružinove (620 bytov) a Vienna Gate v Petržalke 

(320 bytov). Na výstavbu nových rezidenčných objektov boli využité najmä doposiaľ 

nezastavané (zelené) plochy. Postupne však pribúdajú aj projekty realizované na nevy-

užívaných starých priemyselných areáloch (brownfields). Príkladom je revitalizácia zóny 

Pribinova (polyfunkčný projekt Eurovea).

V zázemí Bratislavy dosiahli najväčšie objemy výstavby mestá Pezinok, Senec 

a Stupava. V každom z uvedených miest presiahol rozsah výstavby v sledovanom období 

700 bytov. Rozhodujúcu časť z tohto objemu tvorili byty v bytových domoch. Rozsah 

výstavby odzrkadľuje atraktívnosť miest v zázemí Bratislavy z hľadiska suburbán-

neho rozvoja. V týchto mestách nachádzajú noví obyvatelia pokojnejšie a estetickejšie 

prostredie, ale zároveň aj dostatočnú občiansku vybavenosť, potrebnú pre kvalitné 

bývanie. Z hľadiska objemu výstavby môžeme tieto mestá považovať za hlavných absor-

bérov suburbánnej výstavby. 

Ukazovateľ intenzity bytovej výstavby (Obr. 34) nám umožňuje sledovať relatívny 

prírastok dokončených bytov v závislosti od veľkosti obce. Jeho prostredníctvom 

môžeme identifikovať menšie obce, ktoré boli významne zasiahnuté novou bytovou 

výstavbou. Ide predovšetkým o vidiecke obce v tesnej blízkosti administratívnych hraníc 

Bratislavy, ako napr. Most pri Bratislave, Rovinka, Dunajská Lužná, Marianka a pod. Nové 

rezidenčné areály vznikali buď ako ucelený projekt investora, alebo formou individu-

álnej výstavby domov na vopred rozparcelovaných stavebných pozemkoch. Medzi obce 

najviac zasiahnuté novou výstavbou patrí obec Chorvátsky Grob. Výhodná poloha pri 

Bratislave a blízkosť napojenia na diaľnicu D1 vytvorila z tejto obce atraktívny priestor 

na suburbánne bývanie. Rozsiahly stavebný rozvoj podnietila predovšetkým ucelenosť 

pozemkov v lokalite Čierna Voda. Výsledkom bol vznik prvého veľkorozmerného satelitu 

s typickými znakmi, ktoré poznáme zo západoeurópskych suburbií. Sú nimi malé parcely, 

vysoká zastavanosť pozemkov, neprepojená uličná sieť a pod. Výstavba v tejto lokalite sa 

realizuje prostredníctvom veľkých developerských projektov s desiatkami až stovkami 

bytov v bytových aj rodinných domoch (Triangel, Panónsky háj, Čerešňové, Monarská 
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alej, Hájiček, Kórejská dedinka a Suché miesto). Aj napriek veľkému rozsahu pri väčšine 

projektov absentuje základná občianska vybavenosť.

priestorový rozsah rezidenčnej suburbanizácie7.4. 

Analýza bytovej výstavby nám ponúka možnosť sledovať priestorový rozsah subur-

banizácie v zázemí Bratislavy. Intenzitu bytovej výstavby síce nemôžeme považovať za 

univerzálny indikátor prebiehajúcej suburbanizácie, je to však ukazovateľ, ktorý nám 

poskytuje základnú predstavu o rozsahu zmien, ktoré sa prejavujú vo fyzickom prostredí 

vidieckych obcí v suburbánnej zóne. Obr. 36 znázorňuje suburbánnu zónu Bratislavy vyhra-

ničenú na základe intenzity bytovej výstavby v rokoch 2003-2009. Táto zóna siaha až do 

vzdialenosti 30 km od centra mesta a zahŕňa aj mestá Stupava, Pezinok, Senec a Šamorín, 

ktoré vytvárajú jej pomyselnú 

hranicu. Suburbanizačné 

procesy sa prejavujú aj vo 

vzdialenejších obciach, ich 

intenzita je však výrazne 

menšia a sústreďujú sa len do 

vybraných obcí (lokalít). Takto 

vyčlenená suburbánna zóna 

nemá pravidelný kruhový 

tvar, ale je zúžená v oblasti 

Malých Karpát a pretiahnutá 

v smere hlavných dopravných 

koridorov (diaľnica D1 a D2 a 

cesta I/63). Do suburbánnej 

zóny boli zahrnuté aj mestské 

časti Bratislavy, ktoré majú 

prevažne charakter vidieckych 

obcí a sú od mesta oddelené 

neurbanizovaným územím. 

Ide o mestské časti  Záhorská 

Ves, Devín, Jarovce, Rusovce, 
Obr. 36. Vyhraničenie suburbánnej zóny v FMR Bratislava 

na základe intenzity bytovej výstavby v období 2003-2009. 
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Čunovo a tiež aj mestskú časť Devínska Nová Ves s polourbánnym charakterom. Napriek 

tomu, že administratívne patria tieto obce do Bratislavy, svojím charakterom sa neodlišujú 

od okolitých vidieckych obcí. Z hľadiska suburbánneho rozvoja predstavujú najatraktív-

nejšie územie, keďže súčasne poskytujú výhody mesta (mestská hromadná doprava, 

občianska vybavenosť) aj vidieka (vidiecky charakter, prírodné prostredie).

Z hľadiska priestorového usporiadania môžeme pozorovať, že intenzita bytovej 

výstavby v obciach v zázemí Bratislavy úzko súvisí so vzdialenosťou obce od centra mesta. 

Lokalizáciu väčších rezidenčných areálov znázorňuje Obr. 37. Vo vzdialenosti do 15 km 

od centra Bratislavy (Hodžovo námestie) sa nachádza 48 % nových rezidenčných (subur-

bánnych) lokalít. V zóne o 5 km vzdialenejšej (15-20 km) je to už len 21 %. O ďalších 5 km 

vzdialenejšia zóna zahŕňa 24 % z počtu väčších rezidenčných lokalít.   

Pri porovnaní cestnej vzdialenosti z centra jednotlivých obcí do centra Bratislavy 

(Obr. 80 - príloha) a intenzity bytovej výstavby pozorujeme silnú závislosť, ktorej priebeh  

najlepšie vystihuje exponenciálna funkcia (Obr. 38). Zvýšená variabilita hodnôt v obciach 

. Lokality rezidenčnej suburbanizácie v FMR Bratislava (stav v roku 2010)  Obr. 37
Obrázok znázorňuje len lokality s väčšou a koncentrovanejšou výstavbou. Nezohľadňuje menšie projekty a indi-

viduálnu výstavbu zahusťujúcu pôvodnú sídelnú štruktúru.  
Zdroj: vlastný výskum
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v tesnom zázemí Bratislavy odzrkadľuje  rôznorodé podmienky rozvoja pre novú bytovú 

výstavbu, ale aj preferencie obyvateľov pre vybrané suburbánne lokality. Osobitne treba 

spomenúť štyri obce s výrazne vyššími hodnotami intenzity bytovej výstavby. Sú to obce 

Hamuliakovo, Hviezdoslavov, Miloslavov a Chorvátsky Grob (vyznačené na Obr. 38). 

Rezidenčná subrubanizácia v týchto obciach rozšírila bytový fond o viac ako 50 %. Aj 

keď je estetické prírodné prostredie stimulom rozvoja viacerých suburbánnych lokalít 

(napr. obec Limbach, Borinka), dopravná dostupnosť je nepochybne najvýznamnejším 

faktorom suburbánneho rozvoja. Kľúčovú úlohu zohráva najmä napojenie obce na diaľ-

ničnú infraštruktúru. Príkladom môže byť porovnanie objemu výstavby v obci Lozorno 

a Jablonové. Tieto veľkostne porovnateľné obce sú od seba vzdialené len 4 km. Zatiaľ 

čo v Lozorne môžeme pozorovať nárast bytovej výstavby v značnom rozsahu (vyše 100 

dokončených bytov), v Jablonovom to je len necelá polovica. Rozhodujúcim faktorom je 

bezprostredné napojenie Lozorna na diaľnicu D2, ktoré zabezpečuje rýchle a bezproblé-

mové napojenie na Bratislavu. 

priemerná veľkosť bytov7.5. 

Ukazovateľ priemernej obytnej plochy nám poskytuje možnosť ako v hrubých rysoch 

sledovať veľkosť dokončených bytov. Pri pohľade na priestorovú diferenciáciu tohto 

. Závislosť intenzity bytovej výstavby vo vidieckych obciach FMR Bratislava od cestnej Obr. 38
vzdialenosti od centra mesta (Hodžove námestie).   

Zdroj: ŠÚ SR, Maps.Google.com, vlastné výpočty
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Obr. 39.  Priemerná obytná plocha dokončených bytov v obciach FMR Bratislava  
v období 2003-2009.  

Zdroj: Štatistický úrad SR, vlastné výpočty
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ukazovateľa (Obr. 39) pozorujeme, že výstavba väčších bytových jednotiek sa realizovala 

najmä vo vybraných obciach v tesnom zázemí Bratislavy a tiež aj v okrajových obciach 

funkčného mestského regiónu. Z hľadiska charakteru bytov ide pritom o dve rozdielne 

skupiny. Obce v blízkosti Bratislavy priťahujú najmä majetnejších obyvateľov mesta, ktorí 

v atraktívnych lokalitách v blízkosti centra mesta stavajú pomerne rozsiahle rodinné 

domy (vily). V niektorých prípadoch vytvárajú ucelené rezidenčné areály so silnou mierou 

segregácie na základe sociálneho statusu (napr.  lokalita Strmé Vŕšky v Záhorskej Bystrici 

- Obr. 40). Záslahou vysokého podielu dokončených bytov v rodinných domoch dosiahla 

priemerná obytná plocha dokončeného bytu vo viacerých  obciach (napr.  Marianka, 

Borinka, Rovinka a Limbach) hodnoty viac ako 120 m2, čo je v kontraste s hodnotami, 

ktoré dosiahli mestské časti Bratislavy (Petržalka 58 m2, Podunajské Biskupice 47 m2 , 

Ružinov 69 m2).  Spoločnými znakmi týchto obcí je menšia veľkosť, estetické prírodné 

prostredie (úpätie Malých Karpát, Dunajské Luhy) a výhodná poloha vzhľadom k Brati-

slave.  V okrajových obciach odzrkadľuje vyššia priemerná veľkosť bytov pokračujúcu 

výstavbu „tradičných“ viacgeneračných rodinných domov. 

. Rodinný dom v lokalite Strmé vŕšky v Záhorskej Bystrici.  Obr. 40
Foto: autor
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ceny a predaj dokončených bytov7.6. 

Bytovú výstavbu v ostatnom desaťročí stimuloval predovšetkým obrovský dopyt po 

novom bývaní, ktorý spôsoboval, že byty sa častokrát predávali aj vtedy, keď sa ešte neza-

čali ani stavebné práce. Obmedzená ponuka nového bývania a vysoký dopyt spôsobili 

prudký nárast cien bývania. Podľa Národnej banky Slovenska (2010) vzrástli ceny nehnu-

teľností na bývanie v Bratislavskom kraji z 1200 € v roku 2003 na 2000 € v roku 2008 za 

meter štvorcový (Obr. 41). Charakteristickým znakom tohto obdobia je aj neschopnosť 

investorov prispôsobiť ponuku bytov potrebám realitného trhu. Zameranie výstavby 

na nadštandardné a luxusné bývanie prinieslo na realitný trh množstvo bytov, ktoré sa 

nedokážu predať. Na trhu chýbajú predovšetkým byty s menšou rozlohou, ktoré by boli 

dostupnejšie pre mladé rodiny a stredno-príjmové skupiny obyvateľstva. Podľa realitnej 

agentúry REB Real Partner (2009) celková obsadenosť nových bratislavských bytov 

dosahuje len 38-40 %. V Bratislave a jej okolí tak existuje v súčasnosti okolo 4000 bytov, 

ktoré sa dlhodobo nepredávajú. Dá sa očakávať, že v ďalšom období sa bude výstavba 

nových bytov prispôsobovať požiadavkám trhu a bude sa klásť väčší dôraz na kvalitu 

bytu a vhodnú lokalizáciu stavby. Pozitívnym trendom je skutočnosť, že stále väčší dôraz 

sa kladie na vhodné umiestnenie stavby v rámci intraurbánnej štruktúry. Dopravné napo-

jenie, dostatok zelene v okolí a dostupná občianska vybavenosť (obchody, detské ihrisko, 

škôlka a pod.) sa stávajú rozhodujúcimi faktormi úspešnosti bytového projektu. Tento 

Obr. 41. Vývoj cien nehnuteľností na bývanie v Bratislave v období 2003-2008. Zdroj: NBS
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trend potvrdzujú reporty viacerých realitných agentúr (Lexxus, REB Real Partner, portál 

trendreality.sk), ktoré potvrdzujú, že dokončené byty sa predávajú najmä v projektoch 

ponúkajúcich pridanú hodnotu v podobe parkovej zelene, verejného priestoru, poly-

funkcie, dostupnej verejnej dopravy a pod. Naopak, projekty, ktoré ponúkajú len samotné 

bývanie, sa predávajú pomalšie, resp. sú za existujúcu cenu len ťažko predateľné. 

Pokiaľ ide o stavebné pozemky na individuálnu výstavbu, ich ponuka sa koncom 

sledovaného obdobia výrazne obmedzila predovšetkým v rámci Bratislavy a v atraktív-

nych lokalitách v tesnom zázemí mesta. Relatívne vyčerpaná ponuka pozemkov spôsobila 

extrémny nárast cien (Tab. 12), ktoré sa v niektorých  lokalitách zvýšili až o 300 % (napr. 

Koliba, Kramáre, Vinohrady). 

cezhraničná suburbanizácia7.7. 

Po vstupe Slovenska do Európskej Únie v roku 2004 a uvoľnení cezhraničného režimu 

v rámci vstupu krajiny do Shengenského priestoru v roku 2007 sa vytvorili podmienky 

na rozšírenie suburbanizácie aj na územie susedných štátov. Migrantov z Bratislavy 

pritiahli do maďarského a rakúskeho pohraničia predovšetkým oveľa nižšie ceny nehnu-

teľností, menej intenzívna doprava do Bratislavy, ale aj ústretovejší prístup miestnych 

úradov pri výstavbe domu. Cieľom migrantov sa stali najmä obce Rajka (Obr. 42), Wolfsthal 

a Kitsee, ktoré disponovali väčším počtom stavebných pozemkov. V Rajke tvorili v roku 

2010 slovenskí prisťahovalci skoro 50 % obyvateľov, ktorí v krátkom období vyčerpali 

ponuku nehnuteľností (Kremský 2010). V rakúskej obci Wolfsthal pribudlo 130 Slovákov, 

v susednej obci Kitsee sú vo výstavbe desiatky bytov a stavebných pozemkov, ktoré 

z veľkej časti kupujú práve Slováci (Kremský 2010). Treba však poznamenať, že trend 

rozširovania suburbanizácie cez hranice je limitovaný množstvom voľných stavebných 

parciel, počet ktorých sa v lokalitách v blízkosti hraníc relatívne vyčerpal. 

zhrnutie kapitoly7.8. 

Zmena spoločenských a ekonomických podmienok po roku 1989 vytvorila pred-

poklady na naštartovanie procesov suburbanizácie, ktoré sa prejavujú najmä prostred-

níctvom rozsiahlej bytovej výstavby v zázemí veľkých miest. Aj keď prvé tendencie 

suburbanizačných procesov môžeme pozorovať v zázemí Bratislavy už v druhej polovici 

deväťdesiatych rokov, naplno sa tento proces prejavil až v uplynulom desaťročí. Svedčí 
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o tom objem dokončených bytov vo vidieckych obciach v období 1991-2009. Oproti 

predchádzajúcemu vývoju v období socializmu môžeme v ostatnom desaťročí pozorovať 

presun ťažiska bytovej výstavby do vidieckeho zázemia mesta (suburbánnej zóny). 

Z priestorového hľadiska sa najintenzívnejší rozvoj sústredil do obcí v tesnom zázemí 

mesta a pozdĺž hlavných dopravných koridorov. Cestná vzdialenosť a kvalita dopravného 

napojenia na cestnú infraštruktúru je kľúčovým diferenciačným faktorom ovplyvňu-

júcim rozsah bytovej výstavby v jednotlivých obciach funkčného mestského regiónu 

Bratislava. 

Nová dynamika bytovej výstavby zaznamenaná v ostatnom desaťročí si vyžaduje 

osobitné spracovanie a detailný prístup. V tomto kontexte budú kľúčové údaje zo Sčítania 

obyvateľov domov a bytov v roku 2011, ktoré umožnia zachytiť nielen celkový objem 

novej výstavby v zázemí Bratislavy, ale aj zhodnotiť zmeny v štruktúre a kvalite bytového 

fondu. 

 Zrekonštruovaný dom v obci Rajka predstavuje finančne prijateľnejšiu alternatívu Obr. 42
oproti bývaniu v Bratislave  

Foto: autor
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priestorové formy rezidenčnej 8. 

suburbanizácie v zázemí 
bratislavy

Pri pohľade na prejavy rezidenčnej suburbanizácie v zázemí Bratislavy je zrejmé, 

že nová výstavba nadobúda rôznorodé formy s odlišnými požiadavkami na záber plochy 

a priestorovým usporiadaním. Zástavba prostredníctvom bytových domov, radovej 

zástavby, či samostatne stojacich rodinných domov vytvára rozdielnu hustotu zaľudnenia, 

ktorá je kľúčovým ukazovateľom pri snahe o zachytenie procesov suburbanizácie. Nízka 

hustota a priestorová segregácia novej zástavby sú často predmetom kritiky odborníkov 

(urbanisti, samospráva), ale aj širokej verejnosti. V tejto kapitole analyzujeme priestorové 

formy suburbanizácie v konkrétnych obciach v zázemí Bratislavy. Cieľom je poukázať 

na rôznorodé formy rezidenčnej suburbanizácie, upozorniť na niektoré jej dopady na 

funkčnú a priestorovú štruktúru a zároveň aj načrtnúť možné negatívne aspekty rozvoja.  

Všímame si aj diferencie vo fyzickom prostredí suburbánnych lokalít, ktoré sa líšia nielen 

rozsahom výstavby, ale aj kvalitou technickej infraštruktúry, občianskej vybavenosti 

a charakterom verejných priestorov. 

hustota zaľudnenia, forma a typ výstavby8.1. 

Medzi základné ukazovatele rozsahu a intenzity suburbanizácie patrí nepochybne 

ukazovateľ hustoty zaľudnenia. Tento „tradičný“ ukazovateľ nám poskytuje základný 

pohľad na zmeny, ktorými prechádzajú obce v suburbánnej zóne. V zahraničnej literatúre 

sa môžeme stretnúť s rôznym využitím tohto ukazovateľa (Newman a Kenworthy 1989, 

Galster et al. 2001, Ewing et al. 2003, Kasanko et al. 2006, TCRP 2006, Schwarz 2010). 

V americkej literatúre sa ukazovateľ hustoty zaľudnenia (resp. hustoty rezidenčných jedno-

tiek) používa pomerne často, hlavne v súvislosti so skúmaním fenoménu urban sprawl. 

Suburbanizáciu (resp. jej extrémnu podobu vo forme urban sprawl) charakterizujú areály 

novej zástavby, ktoré sa vyznačujú veľmi nízkou hustotou zaľudnenia a rozptýlením novej 

zástavby vo veľkom množstve lokalít, niekedy umiestnených vo voľnej krajine bez toho 

aby priliehali k existujúcim sídlam (Sýkora 2002, s. 10).  Takýto prejav suburbanizácie 

však podľa viacerých autorov môžeme považovať skôr za extrémnu formu suburbani-

8.
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zácie1. V Európskych krajinách má suburbanizácia oveľa koncentrovanejší priestorový 

charakter a vo väčšine prípadov nová výstavba nadväzuje na existujúcu sídelnú štruktúru 

vidieckych obcí a miest v zázemí jadrového mesta. V dôsledku vysokých cien pozemkov 

sú domy v nových suburbánnych lokalitách budované na relatívne malých parcelách. 

Zastavaná (obytná) plocha je síce väčšia ako pri staršej (pôvodnej) zástavbe, záhrady 

nových domov sú však často redukované len na malú predzáhradku a miesto na garáž. 

Zastavanosť pozemkov tak v mnohých lokalitách presahuje 50 %.2 

Tradične sa pod hustotou zaľudnenia rozumie vzťah vyjadrujúci počet obyvateľov 

a veľkosti územia, na ktorom títo obyvatelia žijú3. Napriek matematickej jednoduchosti 

tohto ukazovateľa meranie hustoty zaľudnenia prináša so sebou aj mnohé úskalia. Ako 

uvažuje Hnilička (2005), „hustota zaľudnenia nie je na rozdiel od mier ako napr. dĺžka, 

váha alebo čas údajom celkom jednoznačným. Rovnaká číselná hodnota hustoty zaľud-

nenia často hovorí o iných skutočnostiach“ (Hnilička 2005, s. 59). Je zrejmé, že územia s 

rovnakou hustotou zástavby môžu mať v priestore úplne iné usporiadanie a formu (cf. 

Galster 2001 et al., Ewing et al. 2002). Preto je sledovanie hustoty zaľudnenia nevyhnutné 

doplniť aj o charakteristiku priestorového usporiadania zástavby. Preto je potrebné 

zaviesť aj ďalšie ukazovatele, ktorými môžeme odlíšiť jednotlivé priestorové formy rezi-

denčnej suburbanizácie navzájom. Inšpiráciou nám môžu byť hodnotenia charakteristík 

morfologickej štruktúry aplikované v metropolitných oblastiach severoamerických miest 

(podrobnejšie Galster et al. 2001), ktoré využívajú sériu indikátorov, na základe ktorých 

sa sledujú formy priestorovej štruktúry komerčnej či rezidenčnej suburbanizácie. Medzi 

tieto indikátory patria napr. kompaktnosť či rozvoľnenosť rozmiestnenia ľudských 

aktivít, miera centrality, segregácia funkcií v metropolitnom priestore a pod. Niektoré 

z týchto ukazovateľov môžeme použiť aj v domácich (európskych) podmienkach. Tab. 10 

zachytáva použité konceptuálne a operačné definície ukazovateľov charakterizujúcich 

priestorovú štruktúru suburbanizácie. Sú to ukazovateľ hustoty, kontiguity, koncentrácie 

a centrality. Za kľúčový ukazovateľ považujeme najmä kontinuitu novej zástavby – teda 

1.  Naopak v severoamerickej literatúre sa pojem suburbanizácie často stotožňuje s pojmom urban sprawl.

2.  Zastavanosť pozemku vyjadruje podiel zastavanej plochy všetkých stavieb na pozemku z celkovej plochy pozemku. V sloven-
ských podmienkach je často limitovaná miestnymi regulatívmi (pre rodinné domy sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí 20 až 50 %), 
ktorých cieľom je obmedziť prílišné zahusťovanie priestoru a ochrániť tak kvalitu bývania. Ako si všíma Hnilička (2005), týmito 
regulatívmi sa paradoxne môže kvalita prostredia aj znižovať, keďže nízka hustota zástavby spôsobuje priestorovú disperziu novej 
zástavby do rozsiahlych areálov a nevytvára predpoklady pre budovanie občianskej vybavenosti. Na druhej strane stupeň zastava-
nosti pozemkov nepriamo udáva, aký podiel územia ostáva pre zelené plochy (záhrady). 

3.  Ako poznamenáva Hnilička (2005), vzhľadom na pohyb obyvateľov za prácou môžeme rozlišovať „dennú“ a „nočnú“ hustotu 
zaľudnenia. Denná hustota je vhodnejšia pre centrá miest, nočná hustota pre predmestia a sídla v zázemí mesta.



- 112 -

Transformácia zázemia Bratislavy  
pod vplyvom suburbanizačných procesov

jej priestorovú napojenosť na pôvodnú sídelnú štruktúru. Priestorová segregácia nových 

suburbánnych lokalít prináša viacero negatívnych dopadov. Okrem zvyšovania nákladov 

na budovanie a údržbu infraštruktúry je to aj vytváranie segregovaných komunít prisťa-

hovalcov, čo môže mať vážne následky na posilňovanie sociálneho napätie v obci. 

Ako bolo naznačené vyššie, na hodnotu hustoty zaľudnenia má rozhodujúci vplyv 

nielen priestorové usporiadanie novej zástavby, ale aj charakter (typ) výstavby a forma 

(spôsob) jej realizácie. Samostatne stojaci rodinný dom má odlišné nároky na záber 

plochy ako výstavba dvojdomov, radovej zástavby alebo menších bytových domov. Ako 

znázorňuje Obr. 43, na tom istom modelovom území môžeme dosiahnuť hustotu zaľud-

nenia od 36 do 102 osôb/ha. 

Forma realizácie je dôležitá vzhľadom na skutočnosť, že silno determinuje priestorové 

usporiadanie a výslednú hustotu zaľudnenia v rozvojovej lokalite. Pri vytváraní veľkých 

bytových projektov so stovkami obytných jednotiek majú investori záujem maximalizovať 

svoj zisk a vytvoriť na danom území čo možno najväčší počet domov, resp. bytov. Prípadne 

sa územie rozdelí na veľké množstvo menších stavebných parciel. V oboch prípadoch sa 

tak vytvára sídelná štruktúra, ktorá ovplyvní danú lokalitu na desaťročia. Nekoncepčne 

riešené projekty sa tak môžu ukázať ako nevyhovujúce pre udržateľnú kvalitu bývania. 

Problémom pri tom nemusí byť vysoká hustota zástavby, ale skôr chýbajúce verejné 

priestory. Podľa viacerých autorov (Jacobs 1961, Fishman 1987, Potočný 2006, Hnilička 

2005 a iní) je absencia verejných priestorov (park, námestie, ihrisko) kľúčovým faktorom 

prispievajúcim k strate schopnosti identifikovať sa s miestom bydliska, čo môže viesť  

Obr. 43. Rôzne typy výstavby na tom istom modelovom území (1,6 ha).  
1) samostatne stojace rodinné domy, 36 osôb/ha; 2) dvojdomy, 63 osôb/ha;  

3) radová zástavba, 102 osôb/ha.  
Zdroj: Braumann (1986)
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k posilňovaniu sociálnej izolácie obyvateľov suburbánnych lokalít. Z dlhodobého hľadiska 

sa novobudované suburbánne lokality bez funkčných verejných priestorov môžu kvalitou 

bývania priblížiť k prostrediu podobnému v socialistických sídliskách.  V tejto súvislosti 

treba poznamenať, že viacerí urbanisti (Newman a Kenworthy 1989, Bruegmann 2005, 

Hnilička 2005 a iní) vyzývajú na vytváranie hustejšej zástavby v prímestských sídlach. 

Podľa Newmana a Kenworthyho (1989) je hraničná hodnota približne 100 osôb/ha. Takáto 

hustota zaľudnenia umožňuje vznik a efektívnu prevádzku niektorých služieb a tiež aj 

zmysluplné využitie verejnej dopravy a občianskej vybavenosti. Pri hustote menšej ako  

30 osôb/ha dramaticky narastá využívanie automobilovej dopravy (napr. Bruegmann 

udáva ako hraničnú hustotu pre zmysluplné využitie verejnej dopravy 39 osôb/ha). Ako 

poukazujeme v tejto analýze, mnohé suburbánne lokality v zázemí Bratislavy nedosahujú 

hustotu zaľudnenia ani 30 osôb/ha. Podrobnejšie sa problematikou vytvárania efektívne 

fungujúcich suburbánnych lokalít zaoberá Hnilička (2005). 

Koncepcia kompaktného rozvoja s regulovanou úrovňou hustoty zaľudnenia priniesla 

v odbornej diskusie množstvo rozporuplných názorov. Banister (2005) podáva prehľad 

literatúry k tejto problematike a upozorňuje na značné zjednodušenie niektorých analýz, 

ktoré nezodpovedá zložitosti tohto fenoménu. Je potrebné zdôrazniť, že treba brať do 

úvahy aj prostredie, v ktorom vznikli jednotlivé štúdie k tejto problematike. Prostredie 

severoamerických miest poskytuje totiž odlišné podmienky na vytváranie efektívnej 

hustoty zaľudnenia z hľadiska dopravy ako prostredie (stredo)európske. Nie všetci 

autori však volajú po zvyšovaní hustoty zástavby. Mees (2009) upozorňuje, že zvyšovanie 

hustoty zaľudnenia môže viesť k zhoršovaniu dopravnej situácie v urbánnom priestore, 

a preto vyzýva k znižovaniu závislosti na automobilovej doprave.

metódy a dáta 8.2. 

V tejto kapitole predkladáme detailnú charakteristiku vybraných suburbánnych 

lokalít s dôrazom na priestorové prejavy suburbanizácie. Skôr ako poskytneme charak-

teristiku použitých ukazovateľov, je potrebné definovať priestorové jednotky výskumu 

– suburbánne lokality.
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suburbánna lokalita

Pod týmto pojmom rozumieme sídlo, alebo časť sídla, ktoré má nasledujúce znaky4:

Nachádza sa mimo kompaktne zastavaného územia jadrového mesta. ►

Predstavuje súbor novostavieb (najmä rodinných domov) vytvárajúcich relatívne  ►

samostatný celok, ktorý fyzicky, resp. vizuálne len obmedzene nadväzuje na 

pôvodnú zástavbu obce. 

Tvorí ho nová zástavba s prvkami mestskej aj vidieckej architektúry.  ►

Treba upozorniť, že suburbánna lokalita nie je synonymom pomerne rozšíreného 

pojmu suburbium, ktoré je v zahraničnej literatúre pomerne rozšíreným termínom, 

vzťahujúcim sa k novým sídelným lokalitám v suburbánnej zóne mesta. Ako uvádza 

Ouředníček (2002, s. 40), používanie termín suburbium je v odbornej literatúre vynú-

tené snahou odlíšiť suburbium od štandartného predmestia (suburb). Ryšavý a Kotačka 

(1994, In: Ouředníček 2002) za suburbium považujú priestorovo samostatné sídlo, ktoré 

vyvoláva pocit priestorovej identity. Tým sa odlišuje od predmestia, ktoré je chápané ako 

integrálna časť kompaktného mesta. Za suburbium tak môžeme považovať samostatné 

sídlo v suburbánnej zóne, oddelené od kompaktného mesta nezastavaným územím, ale 

závislé od mesta prostredníctvom pohybu za prácou a službami. Aj keď v zázemí Brati-

slavy môžeme identifikovať niekoľko suburbií (napr. Čierna Voda, Studené, Nové Rusovce 

a pod.), prevažná väčšina suburbánnej výstavby nadväzuje na existujúcu sídelnú štruk-

túru. Ako uvádza Sýkora (2003), v sídelnom kontexte českého (a teda aj slovenského) 

prostredia nemá zmysel hľadať a definovať typické charakteristiky suburbia ako nového 

typu sídla vytvoreného suburbanizáciou. Na suburbanizáciu je vhodnejšie nazerať ako 

na proces, ktorý vedie k vytváraniu nových typov zástavby a využívania územia v rámci 

existujúcich sídelných štruktúr. Suburbánnu lokalitu chápeme ako širší pojem, zahŕňajúci 

rôznorodejšie prejavy suburbanizácie než len priestorovo samostatné suburbánne sídla, 

a  preto ho považujeme za vhodnejší pre podmienky a prejavy rezidenčnej suburbanizácie 

v domácich podmienkach. 

analyzované územie

Na účely detailnej analýzy fyzického prostredia suburbánnych lokalít sme vybrali 

4.  Uvedené charakteristiky by bolo potrebné pre úplnosť doplniť aj o sociálne a demografické faktory, ktorými sa suburbánne 
lokality diferencujú od vekovej, vzdelanostnej a sociálnej štruktúry pôvodnej obce. 
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štyri obce. Ich výber odzrkadľuje rôznorodý charakter suburbánnej zóny Bratislavy. Obec 

Rusovce reprezentuje mestskú časť Bratislavy, ktorú však môžeme zaradiť do subur-

bánnej zóny mesta. Je tak zástupcom ďalších mestských častí (Záhorská Bystrica, Devín, 

Jarovce, Čunovo a čiastočne aj Devínska Nová Ves5) s prevažne vidieckym charakterom, 

ktoré predstavujú sídla priestorovo oddelené od kompaktne zastavaného územia Brati-

slavy. Mesto Stupava reprezentuje osobitnú kategóriu siedmych miest v zázemí Bratislavy, 

Chorvátsky Grob je reprezentant obcí, ktoré vďaka bezprostrednému kontaktu s mestom 

zaznamenávajú intenzívne prejavy suburbanizácie. Napokon obec Lozorno je zástupcom 

skupiny obcí vo väčšej vzdialenosti od mesta so selektívnym a menej intenzívnym 

prejavom suburbanizácie. V týchto obciach sme identifikovali 37 suburbánnych lokalít, 

ktoré sme podrobili detailnej analýze. Jednotlivé suburbánne lokality sú vyznačené na 

detailných mapách obcí v prílohách práce, Obr. 63 – Obr. 67. 

ukazovatele

Základom analýzy je hodnotenie suburbánnych lokalít z hľadiska viacerých faktorov, 

ktoré charakterizujú priestorový rozsah, formu výstavby, charakter verejných priestorov 

a priestorovú štruktúru suburbanizačných prejavov. Pri každej suburbánnej lokalite sme 

zisťovali nasledovné charakteristiky:

Hustota zaľudnenia (odhadovaná jednoduchým koeficientom 3,5 obyv. na bytovú  ►

jednotku)

Forma zástavby (radová zástavba, dvojdomy, samostatne stojace rodinné domy) ►

Forma realizácie výstavby (individuálna výstavba, investorský projekt) ►

Napojenosť na pôvodnú zástavbu (prepojená, čiastočne prepojená, oddelená) ►

Kvalita cestných komunikácií ►

Prítomnosť a charakter občianskej vybavenosti  ►

Prítomnosť a charakter verejných priestorov (park, ihrisko, uličný mobiliár:  ►

lavičky, koše, prvky drobnej architektúry a pod.)

Vo vybraných obciach sme sledovali aj charakter priestorovej štruktúry rezidenčnej 

suburbanizácie prostredníctvom štyroch vybraných ukazovateľov hustoty, kontiguity6, 

5.  Mestská časť Devínska Nová Ves predstavuje značne heterogénne územie, keďže ju tvoria dve rozdielne časti. Sídlisko pred-
stavuje typicky mestské prostredie, naopak pôvodná časť obce má prevažne vidiecky charakter. Zaradenie tejto mestskej časti do 
suburbánnej zóny je najmä v dôsledku jej výrazného priestorového oddelenia od kompaktnej mestskej zástavby Bratislavy. 

6.  Ukazovateľ kontiguity vyjadruje priestorovú spojitosť, susedstvo, priestorovú súvislosť. 
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koncentrácie a centrality. Okrem zámeru poukázať na špecifiká priestorovej štruktúry 

suburbánnych sídiel môžu tieto ukazovatele slúžiť aj ako príklad sofistikovanejšieho 

prístupu analýzy suburbanizácie založeného na prostredí GIS. Použité ukazovatele 

vychádzajú z metód morfologického prístupu, ktorý má tradíciu najmä v severoamerickej 

literatúre (cf. Galster 2001 et al., Ewing et al. 2002). Ich konceptuálne a operačné definície 

zachytáva Tab. 10. Základom tohto prístupu bolo detailné terénne mapovanie jednotiek 

rezidenčnej suburbanizácie (rodinných domov) použitím technológie GPS. Uvedené 

ukazovatele sme testovali prostredníctvom simulácie rôznych priestorových foriem 

na imaginárnom území (v prostredí ArcGIS 9.3). Výsledky potvrdili nielen funkčnosť 

ukazovateľov, ale aj ich užitočnosť pri určení orientačnej škály, v rámci ktorej sa hodnoty 

ukazovateľov pohybovali. 

K použitým ukazovateľom je potrebné pripojiť niekoľko vysvetľujúcich poznámok:

Základným objektom výskumu je „rezidenčná jednotka“ – teda rodinný dom,  ►

buď samostatne stojaci, alebo v radovej zástavbe . K takto vyčlenenej základnej 

jednotke výskumu sa neviaže presné určenie doby jej vzniku (výstavby domu), aj 

keď by táto informácia bola užitočná. Napriek tomu sa domnievame, že rodinné 

domy v rámci suburbánnej výstavby sa svojou architektúrou, použitými mate-

riálmi a celkovým vzhľadom natoľko odlišujú od predchádzajúcej (pôvodnej) 

zástavby, že ich nie je ťažké identifikovať. Do výskumu neboli zahrnuté byty v 

bytových domoch, aj keď ich zaradenie by bolo vhodné na dosiahnutie komplex-

nejšieho pohľadu na suburbanizáciu v študovaných lokalitách. V sledovaných 

obciach však bytové domy tvorili len malý podiel z celkovej výstavby.  

Územie schopné rozvoja ( ► developable land). Pri výskume bolo potrebné vyčleniť 

územie,  na ktoré budeme aplikovať jednotlivé ukazovatele. Do úvahy pripadalo 

katastrálne územie obce, ktoré však nebolo vhodné, keďže ide o príliš rôznorodé 

územie s veľmi diferencovanými podmienkami (a obmedzeniami) pre rozvoj 

výstavby. Tak isto ani zastavané územie obce (vedené v evidencii ÚHDP) nebolo 

postačujúce, keďže zachytáva iba existujúci stav zástavby a nezahŕňa potenciálne 

rozvojové lokality. Cieľom bolo vyhraničiť také územie, ktoré by zachytávalo nielen 

existujúci intravilán, ale aj lokality, ktoré sú vhodné na zástavbu, ale doposiaľ 

neboli využité. Je zrejmé, že nová výstavba sa nedeje čisto náhodne, ale je výrazne 

podmienená existujúcimi územnými plánmi obcí, ktoré determinujú lokalizáciu 
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a rozsah nových suburbánnych lokalít. Preto boli územné plány prostriedkom na 

vyhraničenie územia schopného rozvoja (ďalej len ÚSR), ku ktorému sa vzťahovali 

použité ukazovatele. Uvedomujeme si, že takto vyčlenené územie nemusí zachy-

távať (a väčšinou ani nezachytáva) všetky lokality vhodné na stavebný rozvoj, 

ale je dobrým vyjadrením krátkodobých a stredne dlhodobých zámerov obce. To 

však neznamená, že takto vyčlenené územie vyčerpáva celý rozvojový potenciál 

obce. Navyše je potrebné upozorniť, že na Slovensku nemajú územné plány príliš 

veľkú stabilitu a často krát sa ich podoba mení pod tlakom investorov, či záujmo-

vých skupín. Preto aj nami vyčlenené ÚSR treba uvažovať v týchto súvislostiach. 

Napriek tomu ich použitie asi najlepšie odzrkadľuje rozsah využiteľného územia 

pre rodinné domy – jednotky nášho výskumu. 

Zóny. Aby sme mohli odhaliť konfiguráciu ( ► pattern) priestorovej formy rezi-

denčnej suburbanizácie v nami vyčlenenom území (ÚSR), bolo potrebné toto 

územie rozdeliť na zóny, ktoré nám umožňujú detailnejší pohľad na štruktúru 

novej zástavby. Základná veľkosť zóny 100 x 100 metrov bola zvolená tak, aby 

dokázala podrobne zachytiť zmeny v rozmiestnení novej zástavby, ale zároveň aby 

nerozložila územie na množstvo malých zón s binárnym charakterom informácie.  

V takto rozdelenom území sme dostali M zón o rozlohe 0,1 km2 (v okrajových 

častiach ÚSR nadobúdali zóny nepravidelný charakter s rôznou rozlohou). 

Vysvetlivky k Tab. 10

u Územie schopné rozvoja (ÚSR)

M Počet zón v ÚSR

m Zóna v rámci ÚSR

Au Rozloha ÚSR

Am Rozloha zóny v rámci ÚSR

T(i)u Počet jednotiek rezidenčnej suburbanizácie v ÚSR

T(i)m Počet jednotiek rezidenčnej suburbanizácie v zóne ÚSR

D(i)u Hustota rezidenčných jednotiek v celom ÚSR

D(i)m Hustota rezidenčných jednotiek v zóne ÚSR 

X Parameter z intervalu (0, n), ktorého hodnotu stanovíme pri kalibrácii ukazovateľa. V našom 
prípade  X = 0,0009, tzn. minimálne jedna rezidenčná jednotka na jeden hektár ÚSR. 

k Centrum obce (obecný úrad, kostol, námestie a pod.)

F(k,m) vzdialenosť medzi centrom obce k a ťažiskom zóny m 
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Pre všetky ukazovatele platí pravidlo, že čím menšia je ich hodnota, tým viac má 

priestorová štruktúra rezidenčnej suburbanizácie neusporiadanejší a rozptýlenejší 

charakter. Na záver treba ešte upozorniť na časový aspekt zberu dát a terénneho výskumu, 

ktorý prebiehal v období október 2010 – marec 2011. 

hustota zaľudennia v suburbánynch lokalitách8.3. 

Ako znázorňuje Obr. 44, s výnimkou niektorých mestských častí Bratislavy a okrajo-

vých obcí FMR zaznamenali všetky obce v období 2001-2009 prírastok počtu obyvateľov. 

Pri viac-menej stabilnej rozlohe územia obcí, vzrástla hustota zaľudnenia takmer v celom 

sledovanom území. Ak však vztiahneme počet obyvateľov k zmenám v zastavanej ploche, 

môžeme pozorovať niekoľko zaujímavých tendencií. Väčšina vidieckych obcí zazname-

nala prírastok zastavaných plôch a súčasne aj prírastok hustoty zaľudnenia na jednotku 

zastavanej plochy. Je pozoruhodné, že tento trend nepozorujeme len v obciach v tesnom 

zázemí Bratislavy, ale aj vo vzdialenejších obciach funkčného mestského regiónu. Zatiaľ 

čo v prípade obcí v blízkosti Bratislavy môžeme prírastok zastavaných plôch a hustoty 

zaľudnenia odôvodniť predovšetkým prebiehajúcimi suburbanizačnými procesmi, vo 

vzdialenejších obciach FMR nemôžeme uvažovať s priamym prejavom suburbanizácie. 

Domnievame sa, že v týchto prípadoch ide o prejavy komplexného rozvoja celého regiónu, 

ktorý patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce regióny Slovenska. Rast zastavaných 

plôch je odrazom rozvoja obcí v širokom zázemí Bratislavy a nielen v jej bezprostrednom 

zázemí (viď kapitola 3.).

Druhú početnú skupinu tvoria obce, v ktorých (rovnako ako v prvej skupine) vzrástla  

rozloha zastavaných plôch, ale zároveň poklesla hustota zaľudnenia. Túto skupinu tvoria 

najmä mestské časti Bratislavy, mestá Malacky, Pezinok, Senec a Šamorín, vidiecke 

obce na Záhorí a obce v susedstve Dunaja. Príčiny poklesu hustoty zaľudnenia sú však 

rozdielne v prípade mestských častí a vidieckych obcí. V prípade Bratislavy a miest v jej 

zázemí je pokles hustoty zaľudnenia na jednotku zastavanej plochy odrazom rozsiahlej 

výstavby nielen bytových jednotiek, ale aj obchodných prevádzok a dopravnej infraštruk-

túry. Výstavba bola v týchto obciach intenzívnejšia ako rast počtu obyvateľov, čo malo za 

následok „zriedenie“ počtu obyvateľov v narastajúcej rozlohe zastavanej plochy.  V obciach 

ležiacich v susedstve rieky Dunaj a na Záhorí je rast zastavaných areálov vo veľkej miere 

len fiktívny a spôsobený v prvom prípade reklasifikovaním niektorých areálov v okolí 
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Obr. 44. Zmena rozlohy zastavanej plochy a hustoty zaľudnenia v obciach FMR Bratislava 
v období rokov 2001-2009 

Zdroj: Štatistický úrad SR
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vodného diela  Gabčíkovo a v druhom prípade zmenami v evidencii pozemkov v oblasti 

vojenského obvodu Záhorie. Zvyšné obce FMR zaznamenali úbytok zastavenej plochy, 

ktorý pri relatívne stabilnom (resp. mierne rastúcom) počte obyvateľov zapríčinil pokles 

hustoty zaľudnenia. Z veľkej časti ide o okrajové obce FMR, v ktorých sa nachádzajú 

poľnohospodárske družstvá. Predpokladáme, že pokles zastavanej plochy bol spôsobený 

preklasifikovaním časti areálov poľnohospodárskych dvorov na kategóriu ostatné plochy. 

Príkladom môže byť obec Rohovce v okrajovej časti FMR Bratislava, kde sa v sledovanom 

období postavili dve desiatky rodinných domov, ale napriek tomu rozloha zastavaných 

plôch klesla, a to pravdepodobne v dôsledku zmien v klasifikácii časti areálu miestneho 

poľnohospodárskeho družstva.

 Pri detailnejšom pohľade na rozdiely v hustote zaľudnenia v rámci jednotlivých 

suburbánnych lokalít môžeme pozorovať relatívne veľké diferencie. Hustota zaľudnenia 

je determinovaná najmä charakterom zástavby, ktorá nadobúda rôznorodé formy od 

samostatne stojacich rodinných domov až po menšie bytové domy. Na priložených príkla-

doch (Tab. 7, Obr. 45-Obr. 48) môžeme pozorovať, že hustota zaľudnenia v suburbánnych 

lokalitách sa pohybuje v intervale od 25 do 150 osôb/ha. Najnižšiu hustotu zaľudnenia 

dosahujú lokality so zástavbou samostatne stojacich rodinných domov (napr. Strmé vŕšky, 

Obr. 46). Naopak podmienky pre vyššiu hustotu zaľudnenia vytvárajú lokality s radovou 

zástavbou a s menšími bytovými domami.  Vyššia hustota zaľudnenia umožňuje etablo-

vanie menších prevádzok (napr. kaviareň, potravinová predajňa, kaderníctvo a pod.). 

Pri komplexnej výstavbe v rámci väčšieho developerského projektu je jednoduchšie pre 

investora vybudovať aj prvky občianskej vybavenosti ako napr. detské ihrisko, lavičky, 

formy drobnej architektúry a pod.

Odhadovaná hustota zaľudnenia vo vybraných suburbánnych lokalitáchTab. 7. 

Suburbánna lokalita Obec
Odhad 
počtu 

obyvateľov
Rozloha [ha] Hustota zaľud-

nenia [osôb/ha]

Strmé Vŕšky Záhorská Bystrica 700 28,70 24
Bledulova ulica Devínska Nová Ves 910 6,24 146
Suché miesto Chorvátsky Grob 470 9,67 49
Triangel Chorvátsky Grob 1070 18,80 57
Gaštanová alej Rusovce 805 18,10 44

Čierna Voda - Čerešňové Chorvátsky Grob 370 10,50 35



- 122 -

Transformácia zázemia Bratislavy  
pod vplyvom suburbanizačných procesov

priestorová štruktúra rezidenčnej suburbanizácie8.4. 

Pri pohľade na priestorovú lokalizáciu novej zástavby v zázemí Bratislavy () môžeme 

pozorovať, že nové rezidenčné lokality v prevažnej miere nadväzujú na existujúcu sídelnú 

štruktúru obcí. Len v menšej miere (napr. Čierna Voda, Studené) sa nová výstavba reali-

zuje bez nadväznosti na pôvodný intravilán obce (Obr. 50 a Obr. 51). Ten jav môžeme 

vnímať pozitívne, keďže skúsenosti so západnej Európy a Severnej Ameriky nám 

Obr. 45. Lokalita Bledulova ulica, Devín-
ska Nová Ves.  
Zdroj: GoogleEarth

. Lokalita Strmé Vŕšky, Záhorská Obr. 46
Bystrica. 
Zdroj: GoogleEarth 

. Lokalita Triangel, Chorvátsky Grob Obr. 47
Zdroj: GoogleEarth

Obr. 48. Lokalita Suché miesto, Chorvátsky Grob 
Zdroj: GoogleEarth 
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ukazujú, že vytváranie solitér-

nych suburbánnych sídiel prináša 

nadmerné nároky na spotrebu 

energie a má ďalekosiahle 

dopady na rozvoj prímestských 

oblastí (cf. TCRP 2002, EEA 2006, 

Hnilička 2005).  V rámci sídelnej 

morfológie jednotlivých obcí je 

však priestorová lokalizácia rezi-

denčnej suburbanizácie značne 

fragmentovaná a roztrúsená do 

množstva samostatných lokalít 

(Obr. 49).  Tento jav je predo-

všetkým odrazom podmienok, 

ktoré vznikli v rámci procesu 

reštitúcií poľnohospodárskej pôdy 

pôvodnými vlastníkmi. V tomto 

časovo náročnom a kompliko-

vanom procese sa pôda vracala 

reštituentom len postupne, čo 

ovplyvnilo aj možnosti výstavby 

nových rezidenčných lokalít. 

Napríklad ucelené vysporiadané 

pozemky v Chorvátskom Grobe 

umožnili rýchly rozvoj najväč-

šieho suburbia v zázemí Bratislave 

v lokalite Čierna Voda. Rekon-

štrukcia pozemkového vlast-

níctva sa tak výrazne podieľa na 

disperzii rezidenčnej suburbani-

zácie v množstve lokalít. Podobné 

tendencie môžeme pozorovať 

Obr. 49. Lokality bytovej výstavby v meste Stupava  
(stav z roku 2010) 

Zdroj: terénny výskum, podklad: www.viamichelin.com

Obr. 50. Lokalita Studené (obec Most pri Bratislave) je 
príkladom realizácie výstavby rodinných domov mimo 

existujúcu sídelnú zástavbu obce (stav z roku 2009) 
Zdroj: www.viamichelin.com

Obr. 51. V obci Zálesie nová výstavba vypĺňa voľné 
parcely v rámci intravilánu obce (stav z roku 2009)  

Zdroj: www.viamichelin.com
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aj v iných postsocialistických krajinách (cf. Tammaru et al. 2009, Ouředníček 2007). 

Fragmentovaný charakter novej zástavby spôsobuje zvýšené náklady na vybudovanie 

technickej infraštruktúry a nevytvára predpoklady pre efektívne budovanie občianskej 

vybavenosti. Samosprávy sú tak postavené pred neľahkú úlohu zabezpečiť a udržiavať 

lokálnu infraštruktúru a služby na zodpovedajúcej úrovni. Najmä nevyriešené dopravné 

napojenie mnohých suburbánnych lokalít spôsobuje prehustenie dopravy v obciach a 

v uzlových bodoch regionálnej cestnej siete. 

Priestorovú štruktúru rezidenčnej suburbanizácie môžeme však analyzovať aj 

detailnejšie prostredníctvom ukazovateľov hustoty, koncentrácia, kontiguity a centrality. 

Výsledky analýzy reprezentuje Tab. 8, ktorá zobrazuje hodnoty ukazovateľov pre tri 

vybrané obce (Lozorno, Chorvátsky Grob a Rusovce). Interpretáciu dosiahnutých hodnôt 

podáva Tab. 9, ktorá vysvetľuje získané výsledky na základe porovnania hodnôt medzi 

jednotlivými obcami a na základe orientačnej škály získanej pri testovaní ukazovateľov v 

prostredí GIS. 

Uvedené výsledky za ukazovatele hustoty, kontiguity, koncentrácie a centrality doku-

mentujú rôznorodý vplyv suburbanizácie na formovanie novej priestorovej štruktúry 

suburbánnych sídiel v zázemí Bratislavy. Zatiaľ čo v Lozorne nová zástavba nenarušuje 

kompaktnosť obce a je rozmiestnená rovnomerne v rámci intravilánu, vypĺňajúc predo-

všetkým voľné parcely, v obci Chorvátsky Grob (lokalita Čierna Voda) sme svedkami 

priestorovo oddelenej výstavby s koncentrovanou zástavbou domov na relatívne malých 

parcelách (Obr. 53). V mestskej časti Rusovce dochádza jednak k výstavbe rozsiahlej rezi-

denčnej zóny a jednak aj k individuálnej výstavbe v rámci pôvodnej obce (podrobnejšie 

Šveda 2009). 

Hodnoty ukazovateľov priestorovej štruktúry za vybrané obce suburbánnej zóny Tab. 8. 
Bratislavy

Hustota Kontiguita Koncentrácia Centralita
Obec

Lozorno 139,36 0,42 1,69 1,88

Rusovce 251,46 0,39 1,84 1,19

Chorvátsky Grob 298,23 0,34 2,08 0,49

Stupava 214,15 0,41 1,70 1,75

Poznámka: jednotlivé ukazovatele sú definované v Tab. 10.
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. Priestorová štruktúra rezidenčnej suburbanizácie v troch vybraných obciach v zázemí Obr. 53
Bratislavy  

Zdroj: terénny výskum
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Interpretácia hodnôt ukazovateľov priestorovej štruktúry za vybrané obce suburbánnej Tab. 9. 
zóny Bratislavy

Ukazovateľ
Hustota Kontiguita Koncentrácia Centralita

Obec

Lozorno Nižšia hustota novej 
zástavby

Vyššia kontiguita – 
výstavba je napojená 

na pôvodnú obec

Nízka koncentrácia 
– väčšie priestorové 

rozptýlenie novej 
zástavby

Vysoká centralita 
- výstavba v rámci 

širšieho centra obce

Rusovce Vyššia hustota novej 
zástavby

Nižšia kontiguita – 
výstavba je oddelená 

od pôvodného 
intravilánu obce

Vysoká koncentrácia 
novej výstavby v 

niekoľkých lokalitách

Stredná centralita – 
časť výstavby v okolí 
širšieho centra obce, 
časť mimo pôvodnú 

obec

Chorvátsky Grob Vysoká hustota 
novej zástavby

Nízka kontiguita – 
výstavba je oddelená 

od pôvodného 
intravilánu obce

Veľmi vysoká koncen-
trácia novej výstavby

Veľmi nízka centralita – 
väčšina novej výstavby 
mimo pôvodnú obec

Stupava Vyššia hustota novej 
zástavby

Vyššia kontiguita – 
výstavba je napojená 

na pôvodnú obec

Nízka koncentrácia 
– väčšie priestorové 

rozptýlenie novej 
zástavby

Stredná až vysoká 
centralita

Formy realizácie rezidenčnej suburbanizácie8.5. 

Inšpirujúc sa prácou Sýkoru (2002) môžeme z hľadiska spôsobu realizácie vyčleniť 

tri základné typy suburbánnej výstavby v zázemí Bratislavy:

Výstavba ucelených projektov bytov v rodinných, resp. bytových domoch (tzv.  ►

výstavba na „kľúč“) 

Individuálna výstavba na parcelách, ktoré hromadne ponúka investor v nových  ►

rozvojových lokalitách.

Individuálna výstavba rodinných domov na voľných parcelách v rámci existujúcej  ►

zástavby. 

Prvé dva spôsoby výstavby si vyžadujú pomerne veľké a doposiaľ nezastavané plochy 

(tzv. výstavba na „zelenej lúke“), preto sa skoro výlučne realizujú na okrajoch existujú-

cich sídel, často však oddelene od pôvodnej obce. Vznikajú tak úplné nové prímestské 

sídla, ktoré charakterizuje vysoká hustota zástavby, malé pozemky, malý podiel voľných 

plôch alebo málo prepojený uličný systém s množstvom slepých ulíc. Pri individuálnej 

výstavbe rodinných domov je potrebné rozlišovať dva typy realizácie. Pri prvom type sa 

výstavba domu realizuje na voľnej parcele v rámci existujúcej sídelnej zástavby, prípadne 
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rozdelením väčšej parcely (odpredaj záhrady na stavebný pozemok). V druhom prípade 

sa výstavba uskutočňuje na veľkých parcelách, zväčša na okraji obce, resp. oddelene od 

pôvodnej zástavby. Spravidla ide o rozsiahle vily. 

Forma výstavby suburbánnych lokalít vytvára predpoklady pre celý rad priestoro-

vých dôsledkov, ktoré majú dopad nielen na vizuálnu podobu, ale aj na funkčné, sociálne 

a dopravné fungovanie lokalít. V rámci sledovaných suburbánnych lokalít bolo zastúpenie  

uvedených troch typov výstavby približne rovnomerné (Obr. 54).

Kvalita verejných priestorov suburbánnych lokalít8.6. 

Verejný priestor je taký, v ktorom môže vznikať vzájomná komunikácia občanov. 

Ovplyvňuje kvalitu každodenného života obyvateľov, a preto je dôležitou súčasťou 

výskumu suburbánnych lokalít. Verejný priestor vytvárajú plochy ciest, chodníkov, zele-

ných plôch, či detských ihrísk. Z majetkovoprávneho hľadiska sa verejný priestor končí na 

uličnej čiare, ale jeho vizuálnou súčasťou je aj priestor medzi uličnou a stavebnou čiarou, 

ak sa tieto čiary neprekrývajú7. 

Štruktúra niektorých moderných suburbií je často obmedzená iba na sieť 

súkromných pozemkov, pospájaných verejnými komunikáciami, ktoré zabezpečujú 

automobilovú premávku. Vážnym nedostatkom týchto nových rezidenčných lokalít 

je absencia verejných priestranstiev, ktoré by vytvárali priestor na komunikáciu a  

sociálne aktivity.  Ulice sú navrhnuté tak, že parcely domov vypĺňajú tamer celú plochu 

7.  Napríklad pri uličnom priestore s predzáhradkami je z právneho hľadiska verejným priestorom len priestor s komunikáciou, 
chodníkmi a prípadnými pásmi verejnej zelene. Uličná čiara oddeľuje tento priestor od pozemkov budov s predzáhradkami. Občania 
pociťujú, že predzáhradky sú vizuálnou súčasťou verejného priestoru, aj keď si uvedomujú, že sú súkromným vlastníctvom a právne 
do verejného priestoru nepatria. Citlivo vnímajú transparentnosť (resp. netransparentnosť) oplotenia, ako aj úpravu zelene v pred-
záhradkách. Osobitne citlivá je otázka zelene v súkromnej predzáhradke, ak vo verejnom priestore zeleň absentuje.

Obr. 54. Forma realizácie výstavby vo vybraných suburbánnych lokalitách v zázemí Bratislavy. 
Zdroj: terénny výskum

34%

34%

32% individuálna výstavba

individuálna výstavba na
zasieťovaných parcelách
výstavba ucelených projektov



- 128 -

Transformácia zázemia Bratislavy  
pod vplyvom suburbanizačných procesov

lokality, takže na prvky uličnej infraštruktúry (chodníky, uličná zeleň) už neostáva 

dostatok priestoru. Prítomnosť verejného priestranstva vo forme napr. malého parku 

či námestia je dôležitým prvkom umožňujúcim stretávanie obyvateľov suburbií a ich 

bližší sociálny kontakt. Ako poznamenáva Potočný (2006, s. 20), „existencia neutrálneho 

územia je dôležitým predpokladom vytvárania neformálnych vzťahov so susedmi. Nedo-

statočný verejný priestor obmedzuje vytváranie nenáročných a nezáväzných známostí, 

ktoré sú akýmsi prechodným stavom medzi anonymitou a intenzívnymi priateľskými 

vzťahmi“. Navyše existencia verejných priestranstiev je dôležitým prvkom, spoluvytvára-

júcim priestorovú identitu, ktorá by dokázala vzájomne odlíšiť inak rovnako vyzerajúce 

suburbánne lokality. Cílek a Baše (2005) považujú za potrebné vytvorenie „určujúceho 

prvku“, ktorý dodá lokalite jedinečnosť, vytvorí akési „prirodzené centrum“, resp. „ťažisko 

priestoru“.

Výsledky analýzy 37 suburbánnych lokalít dokumentujú, že infraštruktúra verejných 

priestorov je značne podimenzovaná, prípadne úplne absentuje. Len päť lokalít malo 

vytvorený verejný priestor, ktorý zahŕňal kombináciu zelenej plochy a detského ihriska. 

Menšie námestie, či park úplne absentujú v doposiaľ realizovaných projektoch. Verejné 

priestory sú degradované len na cestnú komunikáciu, ktorá  je po oboch stranách ohrani-

čená vysokými plotmi rodinných domov. Preferencia automobilovej dopravy v uličnej sieti 

neumožňuje peší pohyb po obci a obyvatelia sú nútení aj na krátke vzdialenosti použiť 

automobilovú dopravu. Uličný priestor pritom plní v prostredí vidieckych obcí dôležitý 

komunikačný priestor, ktorý vytvára príležitosti na sociálnu interakciu obyvateľov.  

občianska vybavenosť suburbánnych lokalít8.7. 

Občianska vybavenosť predstavuje dôležitý prvok posilňujúci kvalitu života v nových 

suburbánnych lokalitách. Najčastejšie má podobu malých potravín, kaviarne, súkromnej 

ambulancie a pod. Podobne ako v prípade verejných priestranstiev, aj táto zložka vo väčšine 

projektov absentuje. Na občiansku vybavenosť neostáva priestor dokonca ani v rozsiah-

lych projektoch so stovkami bytových jednotiek (napríklad lokalita Triangel - Obr. 55 ). 

V prípade niektorých projektov (napr. Suché miesto) došlo k zmene plánovanej výstavby 

verejnoprospešných zariadení na obytnú funkciu. S narastajúcou ponukou investorov, 

ale aj s narastajúcimi nárokmi kupujúcich sa objavujú aj projekty, ktoré zahŕňajú nejakú 

z foriem občianskej vybavenosti. Príkladom je zóna Monárska alej I a II, kde sa vybudovalo 
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menšie polyfunkčné stredisko (Centrum Monari) a vyčlenil priestor pre supermarket 

(Tesco). V sledovanej vzorke sa prvky občianskej vybavenosti vyskytovali len v necelých 

15 % suburbánnych lokalít. Išlo o projekty bytových domov s prízemnými priestormi 

určenými na menšie prevádzky (napr. Zipava), prípadne samostatný polyfunkčný objekt 

(Monárska alej). Neprítomnosť občianskej vybavenosti v malých suburbánnych lokalitách 

(napr. v Lozorne, ale aj v Stupave) je pochopiteľná, pri veľkých rezidenčných projektoch, 

ktoré sú navyše priestorovo segregované (najmä na Čiernej Vode) však znižuje kvalitu 

bývania. 

priestorová segregácia - uzavreté komunity8.8. 

S pojmom suburbia a s jeho priestorovým prejavom súvisí aj pojem gated communi-

ties. Aj keď je táto forma suburbií typická skôr pre krajiny s pokročilou suburbanizáciou 

(Vesselinov a Le Goix 2009), prvé gated communities môžeme pozorovať už aj v sloven-

skom prostredí.  Svojim charakterom ide o priestorovo ohraničené a uzavreté rezidenčné 

areály s obmedzeným vstupom chráneným rampou, či bezpečnostnou agentúrou. Často 

majú formu slepej ulice. Za vznikom takýchto priestorových foriem  však nestojí len snaha 

o vyššiu bezpečnosť, ale aj snaha budovať sociálne homogénne prostredie. Ako uvažuje 

Potočný (2006, s.11): „absencia rozdielov vytvára ukludňujúci pocit a dojem spolupatrič-

nosti, homogénne prostredie dodáva pocit bezpečia“.

. V lokalita Triangel v obci Chorvátsky Grob chýbajú aj základné formy občianskej Obr. 55
vybavensoti ako napr. lavičky, detské ihrisko a pod. 

Foto: autor  
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Priestorová segregácia sa v sledovaných lokalitách dosahovala najčastejšie prostred-

níctvom zaslepenia ulice (Obr. 57). Takéto riešenie býva často navrhnuté už pri budovaní 

infraštruktúry, prípadne k zaslepeniu ulice dochádza na základe dohody medzi obyva-

teľmi, často vo forme umiestnenia prekážky (betónové bloky, stĺpiky a pod.). Cieľom 

je znížiť intenzitu dopravy, ktorá sa zredukuje len na obyvateľov danej ulice. Pomerne 

častými sú zákazové značky a nápisy obmedzujúce vstup len pre obyvateľov ulice. Takéto 

obmedzenie sa vyskytlo približne pri 20 % sledovaných suburbánnych lokalít. Tieto 

deklarované zákazy vstupu obmedzujú voľný pohyb chodcov po lokalite a nevytvárajú tak 

predpoklady pre „náhodné stretnutia“ a sociálnu interakciu obmedzujú len na obyvateľov 

danej ulice. Pomerne ojedinelým javom sú fyzické bariéry (brána, rampa) obmedzujúce 

nielen vjazd automobilov, ale aj chodcov, ktoré vytvárajú „súkromné ulice“.  Príkladom je 

Obr. 57. Formy priestorovej segregácie vo vybraných suburbánnych lokalitách.  
Zdroj: terénny výskum
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47%

23% cestná bariéra

zákazová značka

slepá ulica

bez bariéry

Obr. 56. Vytváranie umelého zaslepenia ulíc je pomerne častým spôsobom segregácie 
prisťahovalcov (lokalita Pod Kremenicou) 

Foto: autor 
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napr. Septimova ulica v lokalite Nové Rusovce, ktorá chráni vstup do ulice elektronickým 

vrátnikom. 

Priestorová segregácia sa v suburbánnej zóne Bratislavy prejavuje najmä prostred-

níctvom vytvárania slepej uličnej siete.  Slepá uličná sieť síce pasívnym spôsobom 

zvyšuje bezpečnosť a súkromie obyvateľov, neprispieva však k efektívnemu riešeniu 

dopravy a pohybu osôb v priestore.  Predlžujú sa prejdené vzdialenosti, čím sa od zbytku 

spoločnosti vyžadujú vyššie náklady (Seltzer 2002). Často krát sa slepé ulici vytvárajú 

sekundárne, t.j. predelením ulice umelou prekážkou (Obr. 56). Táto forma segregácie je 

častá najmä v lokalite Pod Kremenicou v meste Stupava. 

cestná infraštruktúra8.9. 

Nedostatočný tlak obcí na investorov sa prejavuje aj v nedostatočne vybudovanej 

cestnej infraštruktúre mnohých lokalít. Chýbajúce chodníky, rozbité komunikácie vedúce 

k luxusným vilám a nedoriešené parkovanie vozidiel sú typickým znakom mnohých 

suburbánnych lokalít. 

Najväčší nedostatok cestnej infraštruktúry spočíva vo vytváraní izolovaných komu-

nikácií, ktoré sa budujú len v rámci konkrétneho projektu bez napojenia na existujúcu 

cestnú sieť. Vznikajú tak situácie, že k rozsiahlemu obytnému súboru vedie nespevnená 

cesta (napr. lokalita Noviny v Stupave). Vybudovanie cestnej komunikácie je jednou 

z mála podmienok, ktoré si samosprávy kladú pri povoľovaní výstavby a tak vo väčšine 

sledovaných lokalít bola zaznamenaná betónová, resp. asfaltová cesta (Obr. 58)

. Kvalita cestnej infraštruktúry vo vybraných suburbánnych lokalitách.  Obr. 58
Zdroj: terénny výskum
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zhrnutie kapitoly8.10. 

V tejto kapitole sme poukázali na rozdielny priestorový prejav rezidenčnej subur-

banizácie na vzorke 37 suburbánnych lokalít v štyroch obciach ležiacich v zázemí 

Bratislavy. Za kľúčový ukazovateľ považujeme hustotu zaľudnenia, ktorá dosiahla v prie-

mere hodnotu 70 osôb/ha. Takúto úroveň môžeme považovať za vcelku pozitívny jav, 

treba si však uvedomiť, že sú v nej obsiahnuté aj viaceré lokality s výstavbou bytových 

domov. Vo viacerých subrubánnych lokalitách nedosiahla hustota zaľudnenia úroveň  

40 osôb/ha. Aj keď sa nemôže uvažovať o priamom vzťahu medzi hustotou zaľudnenia 

a kvalitou bývania, je zrejmé, že existujú viaceré objektívne skutočnosti (doprava, spot-

reba energií, občianska vybavenosť), ktoré môžu tvoriť vážnu prekážku na vytváranie 

dlhodobo kvalitného a hodnotného obytného územia. 

. Vhodne riešené bytové domy so spoločnými zelenými plochami a menšími privátnymi Obr. 59
záhradkami sú vhodnou formou suburbánneho bývania, ktorá neprináša neprimerane veľké 

nároky na záber plochy a zároveň poskytuje rezidentom dostatočné súkromie 
Foto: autor 

Súčasná sídelná štruktúra Bratislavy  je odrazom postupného pričleňovania rozsiah-

leho územia pôvodne vidieckych obcí. Vďaka tomu súčasná rezidenčná suburbanizácia 

predovšetkým nadväzuje na existujúcu zástavbu. Samostatné lokality na „zelenej lúke“ 

vznikajú v menšej miere. Napriek priestorovej napojenosti suburbánnych lokalít môžeme 

pozorovať značné rozdiely medzi novou a pôvodnou zástavbou. Nejde len o odlišný archi-

tektonický prejav, ale najmä o chýbajúci záujem investorov, samospráv a aj obyvateľov 
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o vytváranie kompaktných obytných zón, ktoré by okrem priestoru na individuálne 

bývanie poskytovali aj dostatočne vybudovanú technickú infraštruktúru, občiansku 

vybavenosť a verejné priestory. Urbanisticko-architektonické riešenie suburbánnych 

lokalít by malo vytvárať predpoklady pre vznik takej obytnej štruktúry, ktorá zakladá 

intenzívnu (radovú) zástavbu podobnú priestorovej skladbe osídlenia historickej časti 

obce. Táto forma umožňuje vytvárať zaujímavé uličné prostredie pri zachovaní privát-

neho charakteru vnútorných dvorov (Obr. 59).
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prípadové štúdie9. 

V nasledujúcej časti s charakterom case study analyzujeme rozvoj suburbanizácie na 

príklade štyroch rôznorodých obcí v zázemí Bratislavy. Zameriavame sa najmä na stavebný 

rozvoj a jeho lokálne dopady na funkčnú a sídelnú štruktúru obcí Stupava, Lozorno, Chor-

vátsky Grob a Rusovce. Zdôvodnenie ich výberu sme uviedli v predchádzajúcej kapitole.  

stupava9.1. 

Mesto Stupava leží na úpätí Malých Karpát, približne 20 km od centra Bratislavy. 

V minulosti sa jeho obyvateľstvo orientovalo najmä na poľnohospodársku výrobu a spra-

covanie poľnohospodárskych produktov (konzerváreň). V súčasnosti sa v meste nena-

chádzajú väčšie výrobné prevádzky a Stupava plní predovšetkým úlohu obytného sídla 

(spálne). Centrum mesta tvorí historická časť, ktorá sa nachádza po stranách Hlavnej ulice. 

Smerom na juh sa nachádza časť Mást, pôvodne samostatná obec, pričlenená k Stupave 

v roku 1953. Západnú časť obce tvorí hustá sieť menších robotníckych domov vybudo-

vaná v období socializmu. Centrálnej časti obce dominuje historický kaštieľ a priľahlý 

park, ktorý predstavuje prírodne a rekreačne veľmi cenné územie. Východnú časť územia 

obce vytvára svahovitý terén úpätia Malých Karpát, kde sa nachádzajú rozsiahle vino-

hrady, ktoré prechádzajú do prírodne cennej oblasti CHKO Malé Karpaty.

Poloha v tesnom kontakte s Bratislavou a dostatočná vybavenosť základnými služ-

bami predurčila túto obec na intenzívny suburbánny rozvoj. Ten sa zrýchlil najmä v rokoch 

2008-2009, kedy v obci pribudlo skoro 600 obyvateľov. Tento prírastok je dôsledkom 

intenzívnej výstavby rodinných domov v ostatných dvoch rokoch. Vývoj počtu obyvateľov 

dokumentuje Obr. 73. 

Rozsah rezidenčnej suburbanizácie znázorňuje Obr. 63 v prílohách práce. Medzi 

ťažiskové zóny rezidenčnej výstavby patria lokality Noviny, Dielové, Mást východ a Panské. 

Rast areálov rezidenčnej suburbanizácie je najväčší najmä v lokalite Dielové. Vo svaho-

vitom teréne na mieste bývalých vinohradov bolo vybudovaných približne 100 rodinných 

domov. V dôsledku chýbajúcej koordinácie pri výstavbe tejto lokality nebolo dostatočne 

9.
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vyriešené dopravné napojenie so zvyškom mesta. Pôvodné úzke ulice vedúce do vino-

hradov dnes zažívajú nápor intenzívnej dopravy a novovytvorená parcelácia pozemkov 

neumožňuje rozšírenie cestných komunikácií. Táto rozvojová zóna je z veľkej časti už 

zastavaná a priestor na ďalšiu zástavbu je vzhľadom na terén a hranicu CHKO obmedzený. 

Rozsiahle stavebné kapacity však nachádzame v západnej (lokalita Panské) a severový-

chodnej časť Stupavy (lokalita Noviny). Rezidenčná výstavba sa tu zatiaľ realizovala len 

v obmedzenej miere, dá sa však očakávať jej výrazne rozširovanie. V územnom pláne 

mesta sa počíta aj s vybudovaním polyfunkčnej zóny v južnej časti mesta na východ od 

časti Mást. V rovinatom teréne bez infraštruktúry sa zatiaľ výstavba nerealizovala. 

Rozsah a dynamiku rezidenčnej výstavby dokumentujú aj údaje o počte a veľkosti 

dokončených bytov. Z grafu dokončených bytov (Obr. 74) vidíme, že až 50 % bytov sa 

postavilo za posledné dva roky sledovaného obdobia (2008-2009). Celkovo v sledovanom 

období bolo dokončených vyše 1000 bytov, pričom dominovali byty v rodinných domoch. 

Tento nárast je skutočne enormný, najmä ak ho porovnáme s vývojom bytovej výstavby 

za ostatných 30 rokov. Medzi rokmi 1980 a 1991 vzrástol počet trvalo obývaných bytov 

len o 36, v rokoch 1991-2001 o 214 bytových jednotiek. 

Spoločnou charakteristikou rezidenčnej výstavby v Stupave je absencia akýchkoľvek 

verejných priestorov (park, ihrisko, zeleň) a základnej občianskej vybavenosti. V niektorých 

častiach nových obytných zón chýbajú aj spevnené cesty a chodníky (Obr. 60).  Výstavba 

sa realizuje prevažne formou individuálnej výstavby rodinných domov na pozemkoch, 

ktoré investor rozparceloval na stavebné parcely a vybavil inžinierskymi sieťami. Pri 

takomto postupe sa územie bezo zvyšku rozdelí na stavebné pozemky a priestor často 

krát neostane ani na vybudovanie chodníka. Rozsiahlejší developerský projekt (Dúbravy) 

sa realizuje na severnom okraji mesta pri ceste do Lozorna. V radovej zástavbe sa buduje 

50 rodinných domov. Ani tu však investor nevybudoval verejné priestory. Väčšina nových 

prisťahovalcov sa tak v mieste svojho bydliska nezdržuje a za rekreáciou sa presúva do 

Veľkého parku, ktorý funguje ako oddychovo-rekreačná zóna pre celú Stupavu. 

S rastom počtu obyvateľov sa výrazne zvýšila aj intenzita osobnej automobilovej 

dopravy. Navyše obcou denne prechádza aj tranzitná doprava smerujúca z obce Borinka, 

Zohor a Lozorno. Novo vybudovaná diaľničná prípojka (dokončenie v roku 2011) čias-

točne zníži intenzitu dopravy, ktorá každodenne zaťažuje Hlavnú ulicu intenzívnou 
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dopravou, čo má za následok zníženie kvality bývania v jej tesnom susedstve. V tejto 

súvislosti môžeme pozorovať tendencie k zmene funkčného využitia rodinných domov 

na Hlavnej ulici na rôzne formy podnikania (napr. hobby predajne, servis, kancelárie).  

Prejavy suburbanizácie pozorujeme nielen v náraste bytového fondu, ale aj v zmenách 

využitia zeme pod vplyvom výstavby a transformácie poľnohospodárskej výroby. Zatiaľ čo 

medzi rokmi 1987 a 2001 bol prírastok zastavaných plôch relatívne malý (zmeny nastali 

najmä v dôsledku reklasifikácie areálov ostatných plôch na zastavané plochy), v období 

2001-2009 narástla zastavané plocha až o 7,9 % (Tab. 14 a Tab. 15). Značná časť výstavby 

sa v tomto období realizovala vo svahovitom teréne vinohradov (Obr. 61), ktorých rozloha 

poklesla o 7,19 %. V rámci kategórie poľnohospodárskych areálov došlo len k malému 

. Radová zástavba v lokalite Noviny (Stupava) sa vybudovala bez nadväznosti na existu-Obr. 60
júcu cestnú infraštrukúru  

Foto: autor

. Výstavba vo svahovitom teréne vinohradov v meste Stupava Obr. 61
Foto: autor
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úbytku (1 %), rozsiahle zmeny sa však udiali v rámci kategórie ornej pôdy. Znižovanie 

rozsahu obhospodarovanej pôdy prispelo k úbytku ornej pôdy o 33 % a prírastku trvalých 

trávnatých porastov o skoro 100 %. Z veľkej časti ide o málo bonitné pôdy na viatych pies-

koch. Ako ukazuje analýza leteckých snímkov (Obr. 63), od roku 2002 došlo na viacerých 

miestach k degradácii poľnohospodárskych areálov, najmä v tesnom zázemí obce. Pritom 

len časť týchto areálov je určená na ďalšiu zástavbu, a preto sú na nich poľnohospodárske 

aktivity ukončené a územie leží ľadom.  Degradácia poľnohospodárskych areálov znižuje 

estetické prostredia okolia mesta. Zatiaľ čo v minulosti sa miestny šľachtický rod Károly-

iovcov staral o estetiku prostredia a zveľadil okolie prostredníctvom výsadby rozsiahlych 

gaštanových alejí, založením anglického parku a vybudovaním modernej obory v Malých 

Karpatoch, v súčasnosti sa tieto estetické prvky neudržiavajú, historické aleje sa likvidujú 

a Veľký park chátra. 

Mesto Stupava zažíva rast, ktorý v jej histórii nemá obdobu. Pozitívne treba vnímať 

skutočnosť, že výstavba nadväzuje na existujúcu zástavbu, má kompaktný charakter a rozši-

ruje sídelnú štruktúru mesta vo viacerých smeroch (Obr. 62). Prevažujúca výstavba rodin-

ných domov nenarúša charakter obce. Tempu výstavby však nezodpovedá rozvoj služieb, 

ktoré sú v niektorých segmentoch poddimenzované. Chýba najmä väčšia maloobchodná 

predajňa (hypermarket) a nedostatočná je aj kapacita predškolských zariadení. Môžeme 

však predpokladať, že rast počtu obyvateľov bude stimulovať aj rozvoj nových služieb 

a funkcií, čo môže viesť k ešte väčšej atraktívnosti mesta pre suburbánne bývanie. 

. Rezidenčná výstavba v lokalite Mást (Stupava) nadväzuje na existujúcu sídelnú Obr. 62
štruktúru 
Foto: autor
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mestská časť bratislava - rusovce9.2. 

Mestská časť Rusovce, pôvodne samostatná vidiecka obec, bola v roku 1972 

pričlenená k Bratislave ako jej mestská časť. Napriek desaťročia trvajúcej integrácii 

v rámci hlavného mesta dokázala si táto obec doteraz zachovať svoj vidiecky charakter. 

Atraktivita Rusoviec pre suburbánny rozvoj spočíva v troch základných faktoroch. Tým 

prvým je výhodná poloha vzhľadom na centrum Bratislavy a bezproblémový prístup do 

centra mesta. Druhým faktorom je atraktívne prírodné prostredie, ktoré vytvára poloha  

v tesnom kontakte s CHKO Dunajské luhy. V neposlednom rade je to výhoda bývania 

v hlavnom meste, no napriek tomu v prostredí len málo odlišnom od vidieckeho. Vďaka 

týmto faktorom sa Rusovce stali jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich suburbán-

nych obcí v zázemí Bratislavy.  

V období 1996-2009 narástla obec takmer o 900 obyvateľov, pritom najväčší prírastok 

nastal po roku 1999, kedy sa dokončil prvý rozsiahlejší obytný celok v rámci lokality Pri 

gaštanovej aleji. K intenzívnemu rastu dochádza predovšetkým na konci sledovaného 

obdobia v dôsledku výstavby stovky rodinných domov v lokalite Nové Rusovce. Naprí-

klad v roku 2007 pribudlo migráciou až 137 obyvateľov.  Mierny pokles prírastku na 

konci sledovaného obdobia je dôsledkom stavebnej konsolidácie suburbánnych lokalít. 

V krátkom období sa však plánuje výstavba novej rozsiahlej lokality v priestore bývalého 

poľnohospodárskeho družstva, ktorá by mohla do obce priniesť približne 700 nových 

obyvateľov. 

Poloha Rusoviec prispela 

k tomu, že táto mestská časť 

sa stala cieľom rezidenčnej 

výstavby už od polovice 90-tych 

rokov. Z veľkej časti však išlo 

len o desiatky individuálnych 

projektov, zväčša vypĺňajúcich 

voľné parcely v rámci intravi-

lánu obce, prípadne asanáciou 

starších domov. Skutočne inten-

zívny stavebný rozvoj nastal až 

. Suburbánna lokalita Obr. 64 Pri gaštanovej aleji vznikla 
koncom 90-tych rokov 

Foto: autor
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v prvej polovici uplynulého desaťročia s postupným narastaním objemu výstavby, ktorá 

kulminovala v roku 2006, kedy dosiahla objem 109 dokončených bytov/rok (Obr. 74). 

V tomto roku bola dokončená rozsiahla rezidenčná zóna medzi Rusovským parkom 

a Gaštanovou alejou (Obr. 64). Tento obytný areál je charakteristický malými parcelami, 

vysokou zastavanosťou pozemkov a tradičnou architektúrou rodinných domov so sedlo-

vými strechami. Pozitívnym prvkom tejto lokality je relatívne jednotný architektonický 

vzhľad časti domov, ktorý vytvára nielen esteticky hodnotné prostredie, ale aj priestor na 

posilňovanie komunitného života (nízke ploty, predzáhradky). V ďalšom období sa rezi-

denčná výstavba presunula na južný okraj intravilánu obce pri hlavnej ceste smerujúcej 

do Čunova a Rajky (lokalita Nové Rusovce - Obr. 67). Nová zástavba ma veľmi rôznorodý 

architektonický charakter od tradičných rodinných domov až po moderné funkcionalis-

tické bývanie. Spoločným znakom je nadštandardná realizácia rodinných domov, ktorá 

odráža vysoké ceny pozemkov v tejto atraktívnej lokalite v tesnom kontakte s lužnými 

lesmi. V tejto lokalite nachádzame aj ulicu riešenú ako „gated community“, s elektro-

nickou vrátnicou umožňujúcou vstup len pre rezidentov (Obr. 65). Táto lokalita ešte 

nie je stavebne skonsolidovaná a v súčasnosti (rok 2011) prebieha výstavba domov na 

posledných voľných parcelách. 

. Priestorová segregácia vo forme “gated community” v Rusovciach Obr. 65
Foto: autor
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Dopady suburbanizácie v obci môžeme pozorovať aj prostredníctvom zmien vo 

využití zeme. Zatiaľ čo v predchádzajúcom období 1989-2001 boli zmeny v kategóriách 

ÚHDP spôsobené predovšetkým reguláciou vodného toku Dunaja a reklasifikáciou 

areálov vodných a ostatných plôch, v sledovanom období nastali zmeny najmä v dôsledku 

rezidenčnej výstavby. Najväčší prírastok zaznamenali zastavané plochy (10 %), najväčší 

úbytok areály ornej pôdy (-0,91 %). Úbytok ornej pôdy však nebol spôsobený výhradne 

nárastom výstavby, ale aj rozširovaním trvalých trávnatých porastov (49 %) a areálov 

záhrad (13,62 %). Celkove však neboli zmeny vo využití zeme napriek intenzívnej výstavbe 

príliš výrazné. Je to dôsledok kompaktnej výstavby, ktorá sa koncentruje do dvoch lokalít. 

Koncentrácia výstavby je odrazom možností, ktoré ponúka územný plán a tiež aj existu-

júcich bariér rozvoja, ktoré predstavuje hranica CHKO Dunajské luhy (Obr. 67).  

V Rusovciach vznikli v uplynulom desaťročí dva rozsiahle obytné areály s typickými 

znakmi suburbánnych lokalít. Stavebný vývoj však v tejto obci ešte nie je ukončený. 

Územný plán mesta vytvára priestor na rozvoj funkcie bývania aj v severnej časti obce 

pri ceste do Jaroviec. Zatiaľ čo v tejto lokalite sa s výstavbou v najbližšom období neuva-

žuje, rozsiahla výstavba je naprojektovaná v lokalite Pieskový hon na mieste bývalého 

poľnohospodárskeho družstva. Reštrukturalizáciou tohto územia dôjde k prirodzenému 

prepojeniu dvoch častí lokalít do jedného celku. V rodinných a bytových domoch tu má 

vzniknúť až 250 bytových jednotiek. 

. Rezidenčná výstavba v lokalite Obr. 66 Nové Rusovce necháva dostatok priestoru aj pre uličnú 
zeleň s esteticko-reprezentačnou funkciou.  

Foto: autor
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. Rezidenčná suburbanizácia  v mestskej časti Rusovce (stav z roku 2010) Obr. 67
Zdroj: terénny výskum
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chorvátsky Grob9.3. 

Výhodná poloha pri Bratislave a blízkosť napojenia na diaľnicu D1 vytvorila z tejto obce 

atraktívny priestor na suburbánne bývanie. Rozsiahly stavebný rozvoj podnietila predo-

všetkým ucelenosť pozemkov v lokalite Čierna Voda. Výsledkom bol vznik prvého veľko-

rozmerného satelitu s typickými znakmi, ktoré poznáme zo západoeurópskych suburbií. Sú 

nimi malé parcely, vysoká zastavanosť pozemkov, neprepojená uličná sieť a pod. 

Rast počtu obyvateľov bol v tejto obci skutočne enormný (Obr. 73). V období 2000-2009 

sa počet obyvateľov v obci približne zdvojnásobil, pričom prílev obyvateľov kulminoval 

v rokoch 2007 a 2008, kedy ročne pribudlo viac ako 400 obyvateľov. V súčasnosti počet 

obyvateľov prekračuje trojtisícovú úroveň a s dokončením viacerých väčších projektov 

sa očakáva ešte ďalší prírastok. Treba pritom upozorniť, že reálny stav počtu obyvateľov 

tejto obce nezodpovedá oficiálnym štatistikám. Obec sa dlhodobom potýka s neochotou 

prisťahovalcov prihlásiť sa na pobyt v mieste svojho nového trvalého bydliska1. Podľa 

odhadov miestneho obecného úradu môže v obci bývať až 3000 na trvalý pobyt nepri-

hlásených obyvateľov. Obec, ale aj občiansky aktivisti sa snažia rôznorodými formami 

presvedčiť neprihlásených obyvateľov (napríklad zľavami na poskytované služby v obci,  

apelovaním na lokálnu angažovanosť a pod. ) a zvýšiť tak príjem finančných prostriedkov 

z podielových daní potrebných pre narastajúce nároky rozrastajúcej sa obce. 

Základnou črtou bytovej výstavby v obci je výrazná dynamizácia počtu dokončených 

bytov v ostatných rokoch (Obr. 74). Kým v roku 2003 bolo dokončených len 20 bytov, ich 

počet sa každoročne zdvojnásoboval až dosiahol úroveň 341 bytov ročne v roku 2008. 

Výstavba v tejto lokalite sa realizuje najmä prostredníctvom veľkých developerských 

projektov s desiatkami až stovkami bytov v rodinných a bytových domoch (Triangel, 

Panónsky háj, Čerešňové, Monarská alej, Hájiček, Kórejská dedinka a Suché miesto). Loka-

lizácia množstva stavebne rôznorodých projektov v tesnej blízkosti vytvorila nielen 

rozmanitú zmes architektonických štýlov a foriem, ale je aj prejavom rôznych foriem 

suburbánnej výstavby (Obr. 68). Napr. v lokalite Suché miesto vybudoval investor archi-

tektonicky ucelený komplex typizovaných rodinných domov. Relatívne vysoká miera 

zastavanosti tak v lokalite o veľkosti 10 ha vytvára hustotu zaľudnenia približne 50 osôb/

1.  Zmena trvalého bydliska znamená prihlásenie sa v novom mieste trvalého bydliska na príslušnom úrade (obecný alebo 
miestny úrad, okresné riaditeľstvo policajného zboru). Keďže tento proces je spojený nielen s výmenou osobných dokladov, ale aj s 
prenosom sociálnej agendy do nového bydliska a zmenou registrácie v rôznych inštitúciách (napr. poisťovne, banky, školy a pod.), 
mnohých ľudí táto skutočnosť od úradnej zmeny trvalého bydliska odrádza (resp. zmeny nehlásia). 
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ha. V lokalite Triangel sú umiestnenie popri rodinných domoch aj menšie bytové domy. Aj 

napriek veľkému rozsahu výstavby absentuje pri väčšine projektov základná občianska 

vybavenosť. Obyvatelia Čiernej vody tak musia denne dochádzať aj za základnými služ-

bami do Bratislavy (nákupné centrum Avion). Do Čiernej Vody síce jazdí linka MHD, jej 

frekvencia je však pomerne nízka a nepomáha tak znižovať závislosť lokality na indi-

viduálnej automobilovej doprave. Tá sa z narastajúcou veľkosťou lokality stáva vážnym 

problémom ďalšieho rozvoja, keďže kapacita cestného spojenia s Bratislavou (Vajnormi) 

nepostačuje narastajúcej intenzite dopravy. 

Z hľadiska zmien vo využití zeme môžeme v období 2001-2009 pozorovať značný 

úbytok areálov ornej pôdy (- 26 %) v prospech zastavaných plôch (prírastok o 21 %). 

Dynamizácia zmien vo využití zeme je zrejmá pri porovnaní s predchádzajúcim obdobím 

(1987-2001), kedy došlo k nevýrazným zmenám nepresahujúcich 0,2 % z celkovej rozlohy 

katastrálneho územia. Vďaka začleneniu lesných areálov do vyššieho stupňa ochrany 

nedošlo k úbytku lesných plôch (Tab. 14). 

Rozsiahly suburbánny rozvoj v obci Chorvátsky Grob priniesol nielen vznik prvého 

veľkorozmerného „satelitu“, ale aj nové prvky v sídelnej, funkčnej a sociálnej štruktúre 

obce. Lokalita Čierna Voda sa tak stala symbolom suburbánneho rastu v zázemí Bratislavy 

. Rôznorodé formy rezidenčnej výstavby v obci Chorvátsky Grob. Obr. 68
Foto: autor 
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a častým príkladom demonštrácie negatívnych aspektov suburbanizácie v domácich 

podmienkach. Je zrejmé, že intenzívny rozvoj obce priniesol aj viaceré negatívne dopady. 

Ide najmä o nedostatočne vybudovanú infraštruktúru a občiansku vybavenosť. Nemalé 

problémy pri väčších úhrnoch zrážok dnes spôsobuje chýbajúca dažďová kanalizácia 

v mnohých lokalitách (kde bola možnosť od začiatku bezproblémovo realizovať túto 

kanalizáciu). Navyše poloha novej zástavby v tesnej blízkosti Prírodnej rezervácie Šúr 

s hodnotným mokraďami barinato-slatinného lesa vyvoláva závažné problémy s vysokou 

hladinou podzemnej vody. Tlak na vysúšanie mokradí a znižovanie hladiny podzemnej 

vody pritom ohrozuje existenciu vzácneho ekosystému. Čierna Voda však nie je jediným 

príkladom suburbánnej lokality s vážnymi environmentálnymi dopadmi 2. 

Priestorová oddelenosť prevažnej časti výstavby od pôvodnej obce je výraznou 

prekážkou sociálnej interakcie a včleneniu prisťahovalcov do obce. Lokalita predsta-

vuje de facto súčasť Bratislavy, keďže funkčné a sociálne väzby s pôvodnou obcou sú 

minimálne. Výsledkom je aj narastajúce napätie medzi pôvodnými obyvateľmi a prisťa-

hovalcami. Nedostatočná komunikácia a participácia medzi týmito dvoma sociálne 

odlišnými skupinami obyvateľov obce prispela k aktivizácii časti nových obyvateľov, ktorí 

sa s cieľom zlepšiť kvalitu bývania v obci angažujú v lokálnom dianí prostredníctvom 

samosprávy, alebo občianskych iniciatív. Príkladom úspešnej snahy nových obyvateľov 

obce zmierniť negatívne aspekty bývania v suburbánnych lokalitách je aktívne občianske 

združenie a internetový portál, ktorý sa snaží nielen riešiť aktuálne problémy v obci, ale 

je aj priestorom a nástrojom na vytváranie lokálnej identity a posilňovania komunitného 

života. Je príkladom aktívneho prístupu pri presadzovaní nárokov na kvalitnejší život 

obyvateľov mnohých suburbánnych lokalít. Obyvatelia napríklad iniciujú výstavbu škôlky, 

či menšej predajne potravín, prípadne organizujú výsadbu verejnej zelene a komunitné 

stretnutia. 

V ostatných dvoch rokoch sme zaznamenali v obci viacero pozitívnych zmien, ktoré 

sa odzrkadlili v skvalitnení života v tomto suburbánnom satelite. Pričinením samosprávy, 

občianskych aktivistov, ale aj samotných investorov pribudlo v obci niekoľko objektov 

občianskej vybavenosti, medzi nimi aj predajňa potravín Tesco, polyfunkčné centrum 

Monar (drogéria, lekáreň, trafika, pekáreň, kaviarne, kvetinárstvo, masážny salón, 

2.  Konflikt výstavby a ochrany prírody (krajiny) sa odohráva vo viacerých obciach v suburbánnej zóne Bratislavy, napr. v 
Devíne (Devínska lesostep), Rusovciach (Dunajské luhy), Limbachu a Pezinku (vinohrady).
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kaderníctvo), medicínske centrum s niekoľkými lekármi a súkromná škôlka. Veľkým prob-

lémom naďalej ostáva nedostatočná kapacita cestnej kumunikácie do Vajnor (pravidelné 

ranné zápchy), vyriešenie by prinieslo vybudovanie novej diaľničnej prípojky v blízkosti 

obce. Obec tiež musí riešiť nedostatočnú kapacitu vodovodnej siete, ktorá nepostačuje 

rýchlo sa rozrastajúcej obci. 

lozorno9.4. 

Obec Lozorno je zo sledovaných obcí najvzdialenejšia od Bratislavy (24 km), napriek 

tomu má výhodné dopravné napojenie prostredníctvom prípojky na diaľnicu D2, ktorá 

prechádza katastrom obce. Obec sa nachádza v atraktívnom prírodnom prostredí medzi 

borovicovými lesmi Záhorskej nížiny a pohorím Malé Karpaty. 

Z hľadiska prírastku počtu obyvateľov dosiahla obec Lozorno spomedzi sledovaných 

obcí najmenší prírastok (približne 300 obyv.). Je to spôsobené najmä tým, že výstavba 

v obci prebieha len formou individuálnej výstavby a na relatívne obmedzenom priestore 

(malý počet voľných parciel). Migračné prírastky sú relatívne stabilné a pohybujú sa na 

úrovni 20-30 obyvateľov za rok. Treba však poznamenať, že podobne ako v obci Chor-

vátsky Grob, aj v Lozorne sa odhaduje pomerne veľký počet obyvateľov, ktorí nie sú 

prihlásení na trvalý pobyt. Tento problém sa snaží obec riešiť prostredníctvom skvalit-

ňovania služieb a snahou ponúknuť „mestský“ štandard. Príkladom môže byť predĺženie 

otváracích hodín úradov a pošty, či rozšírenie ponuky služieb. Predchádzajúce nástroje, 

ktoré zahŕňali napríklad vyššie poplatky za vodné a stočné, sa ukázali ako neefektívne. 

Zmeny v kategóriách využitia zeme (Tab. 14, Tab. 15) v období 1987-2001 boli spôso-

bené najmä zmenou  celkovej rozlohy katastrálneho územia obce, ktorá sa zmenšila takmer  o 

12 %. Táto skutočnosť sťažuje interpretáciu zmien v rámci jednotlivých kategórií.  Vieme 

však odhadnúť prírastok trvalých trávnatých porastov prevažne na úkor ornej pôdy 

(redukcia poľnohospodárskych aktivít).  V druhom sledovanom období 2001-2009 

kleslia rozloha všetkých kategórií s výnimkou kategórie zastavaná plocha, ktorá zväčšila 

svoj územný rozsah o vyše 38 %. Na tomto prírastku sa podieľala predovšetkým výstavba 

automobilového priemyselného parku a logistického parku.  Tieto plošne rozsiahle 

projekty zabrali desiatky hektárov najmä poľnohospodárskej pôdy, výmera ktorej sa 

zmenšila o 6,84 %. 
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Najdôležitejším znakom výstavby v tejto obci je absencia akéhokoľvek investorského 

projektu. V obci sa realizuje rezidenčná suburbanizácia výlučne formou individuálnej 

výstavby rodinných domov (Obr. 70). Táto výstavba navyše prebieha relatívne rovno-

merným tempom v celom sledovanom období 2003-2009 (Obr. 74). V tomto období sa 

bytový fond obce rozrástol o 119 bytových jednotiek. Výstavba je v obci rozptýlená do 

viacerých menších lokalít. S výnimkou lokality Pri priehrade (Obr. 67 č. 6)  a Rusniaky 

(Obr. 67 č. 7)  nadväzuje výstavba na existujúcu zástavbu, prípadne vypĺňa voľné parcely 

v rámci intravilánu obce. 

Absencia investorských projektov, ktoré tvoria hlavný objem výstavby v ostatných 

troch sledovaných obciach, súvisí so skutočnosťou, že miestna samospráva sa snaží vyhnúť 

viacerým negatívnym skúsenostiam, ktoré sprevádzali realizáciu niektorých projektov 

v okolí Bratislavy. Podľa vyjadrenia predstaviteľov obce sa obec nepustila do spolupráce 

s investormi hlavne z dôvodu ich neochoty vybudovať okrem bývania aj občiansku vyba-

venosť a ponúknuť tak aj „pridanú hodnotu“ vo forme polyfunkcie, parkovej zelene a 

pod. Na druhej strane individuálna výstavba projektov spôsobuje, že novým rezidenčným 

lokalitám chýbajú spevnené cesty, chodníky, verejné osvetlenie, verejné priestranstvá 

a parková zeleň. Obec na ich realizáciu nemá prostriedky a participácia obyvateľov na 

. Individuálna rezidenčná výstavba v obci Lozorno Obr. 70
Foto: autor
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ich vybudovaní je veľmi komplikovaná. Vznikajúce rezidenčné lokality tak pôsobia nielen 

neupravene, ale nevytvárajú ani podmienky na kvalitný komunitný život obyvateľov. 

Naviac samospráva len veľmi slabo reguluje zastavanosť pozemkov a architektonický 

vzhľad novostavieb. Vzniká tak pomerne neestetická zmes architektonických štýlov, ktorá 

neumožňuje vytvorenie hodnotných rezidenčných priestorov. 

Zatiaľ čo rezidenčná výstavba dosiahla v porovnaní s ostatnými skúmanými obcami 

len malý rozsah, komerčná (nerezidenčná) suburbanizácia sa prejavila vznikom dvoch 

rozsiahlych logistických a výrobných areálov. Severne od obce v tesnom kontakte s diaľ-

nicou D2 vznikol automobilový priemyselný park pre dodávateľov automobilky Volk-

swagen Slovakia. Poskytuje just-in-time dodávky automobilových komponentov pre neďa-

leký závod v Devínskej Novej Vsi. Pri diaľničnom zjazde sa buduje v niekoľkých etapách 

logistický park, ktorý využíva výhodnú polohu pri Bratislave a trase do Českej republiky 

(Obr. 71). Najväčším existujúcim nájomníkom je americký elektrotechnický koncern 

Whirlpool, ktorý si pri Lozorne zriadil distribučné centrum pre strednú Európu. 

Výstavba rozsiahlych komerčných prevádzok sa výrazne podieľala aj na štruktúrnych 

zmenách vo využití zeme. Zatiaľ čo prvú polovicu postsocialistického vývoja (1987-2001) 

. Logistický park pri obci Lozorno. Obr. 71
Foto: autor
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.  Rast počtu obyvateľov vo vybraných obciach v zázemí Bratislavy v období 1996-2009 Obr. 73
Zdroj: Štatistický úrad SR

. Počet dokončených bytov vo vybraných obciach v zázemí Bratislavy v období 2003-Obr. 74
2009 

Zdroj: Štatistický úrad SR

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Rusovce 1780 1705 1716 1735 1780 1962 2005 2048 2093 2163 2287 2422 2559 2669
Lozorno 2650 2559 2591 2621 2650 2727 2750 2782 2805 2828 2866 2901 2935 2964
Stupava 7890 7794 7813 7854 7890 8107 8156 8206 8283 8433 8593 8745 8940 9333
Chorvátsky Grob 1532 1516 1511 1498 1532 1624 1663 1702 1787 1877 2077 2448 2859 3162
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je pomerne zložité analyzovať vzhľadom na zmeny v celkovej rozlohe katastrálneho 

územia obce, od roku 2001 pozorujeme úbytok v rámci všetkých kategórií poľnohospo-

dárskych areálov. Zastavaná plocha naopak zväčšila svoj územný rozsah až o 38 %. 
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syntéza10. 

Metódy smerujúce k syntéze sú pre geografiu najpodstatnejšie (Bašovský a Lauko 

1990). Umožňujú nám lepšie porozumieť procesom v krajine a odhaľujú častokrát skryté 

zákonitosti medzi jednotlivými zložkami krajinnej sféry. Suburbanizácia predstavuje 

komplexný transformačný proces zázemia miest, ktorý zahŕňa zmeny v sociálnych, 

demografických, funkčných a fyzických komponentoch krajinnej sféry. Snaha o synte-

tické hodnotenie procesu suburbanizácie v jej komplexnosti si vyžaduje zohľadnenie 

veľkého množstva faktorov, z ktorých niektoré sú pomerne náročné na získanie dát a 

ich spracovanie (napr. veková a rodinná štruktúra migrantov, dôvody ich sťahovania). 

Predchádzajúce kapitoly poskytli základný pohľad na premeny fyzického prostredia 

širokého zázemia Bratislavy. V rámci čiastkových analýz v jednotlivých častiach práce 

sme sa snažili vyčleniť jednokomponentné suburbánne zóny, ktoré sa stali podkladom 

na výslednú syntézu. 

Spomedzi metód smerujúcich k syntéze sme využili metódu nakladania máp.  Jednot-

livými komponentami syntézy boli:

Zmeny vo využití zeme, predovšetkým nárast zastavanej plochy v obciach FMR  ►

Bratislava (databáza ÚHDP).

Zmeny v štruktúre krajinnej pokrývky (CORINE land cover), najmä nárast urba- ►

nizovaných a technizovaných areálov, resp. úbytok prírodných a poloprírodných 

areálov. 

Zmeny v štruktúre podnikateľských subjektov, predovšetkým prírastok podnika- ►

teľských subjektov v obciach FMR Bratislava. 

 Prírastok dokončených bytov v obciach FMR Bratislava. ►

Ako vedúci faktor sme použili faktor bytovej výstavby (dokončených bytov), keďže 

práve prírastok bytových a rodinných domov prináša najväčšie zmeny do prímestskej 

krajiny a vytvára podmienky na vznik sociálnych, dopravných a environmentálnych 

zmien. Priestorový prienik jednotlivých komponentov bol korigovaný na základe osobnej 

priestorovej skúsenosti a detailného terénneho prieskumu a tiež aj vzhľadom na územie 

CHKO Malé Karpaty a vojenského obvodu Záhorie. Treba upozorniť, že ide len o čiastkovú 

10.
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syntézu, v ktorej popri viacerých faktoroch chýba najmä analýza populačných zmien a tiež 

zmien v sociálno-ekonomickej sfére obcí zázemia Bratislavy. Napriek tomu však posky-

tuje relatívne presný obraz o priestorových prejavoch suburbanizácie v zázemí mesta.

V tejto kapitole predkladáme nielen priestorové vyhraničenie suburbánnej zóny, ale 

aj jej charakteristiku a špecifické črty, ktorými sa odlišuje od jadrového mesta a okrajovej 

vidieckej zóny. 

vyhraničenie suburbánnej zóny bratislavy10.1. 

Obr. 75 znázorňuje vyhraničenie suburbánnej zóny Bratislavy na základe syntézy 

čiastkových analýz v predchádzajúcich kapitolách. Takto vyhraničená suburbánna zóna 

siaha až do vzdialenosti 30 km od centra Bratislavy. Zahŕňa 39 vidieckych obcí, 6 miest  

a 3 obce mimo územia SR (Obr. 77).  Ako bolo naznačené v predchádzajúcich analýzach 

zmien vo využití zeme, v bytovej a komerčnej výstavbe, dopravná dostupnosť do centra 

Bratislavy je rozhodujúcim diferenciačným kritériom pri prejavoch suburbanizácie. Túto 

skutočnosť odráža aj vyhraničená suburbánna zóna, ktorá nemá pravidelný kruhovitý 

tvar, ale je pretiahnutá v smere hlavných dopravných koridorov, predovšetkým diaľnice 

D1 a D2 a ciest I/63 (smer na Šamorín) a II/502 (smer na Pezinok). Z hľadiska trvania 

cesty osobným automobilom to zodpovedá približne 30 minútam (pozri Obr. 79 v prílo-

hách práce). Kompaktnosť suburbánnej zóny narúša pohorie Malé Karpaty a Vojenský 

výcvikový priestor Záhorie. Pôsobenie štátnej hranice ako bariéry (suburbánneho) 

rozvoja mesta sa výrazne obmedzilo po uvoľnení hraničného režimu po vstupe Slovenska 

do EÚ a Shengenského priestoru.  Suburbánna zóna tak zasahuje aj do územia troch 

prihraničných obcí Rajka, Wolfsthal a Kittsee. 

Vyhraničenú suburbánnu zónu nemusíme chápať len ako priestor prejavov suburba-

nizačných procesov, ale v zmysle koncepcií vidiecko-mestskej zóny a rurálno-urbánneho 

kontínua aj ako prechodné územie s prelínajúcimi sa znakmi mestského a vidieckeho 

prostredia. V tomto kontexte je vhodné vnímať rozdielny charakter hraníc suburbánnej 

zóny. Zatiaľ čo vnútorná hranica je relatívne ostrá a vyhraničená kompaktne zastavaným 

územím mesta, vonkajšia hranica má pomerne široký difúzny charakter. Navyše sa jej 

poloha dynamicky mení s postupným rozširovaním rezidenčnej a komerčnej suburba-

nizácie do nových lokalít. Treba však poznamenať, že narastanie priestorového rozsahu 
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. Vyhraničenie suburbánnej zóny Bratislavy na základe čiastkovej syntézy  Obr. 75
(rozsah krajinných zmien, rezidenčná a komerčná výstavba)
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. Vyhraničenie suburbánnej zóny Bratislavy podľa obcí na základe čiastkovej syntézy Obr. 76
(rozsah krajinných zmien, rezidenčná a komerčná výstavba)
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suburbanizácie je výrazne limitované súčasným charakterom dopravnej dostupnosti. 

Časová vzdialenosť na úrovni 30 minút sa javí ako prahová, keďže za touto hranicou sa 

prejavy suburbanizácie výrazne obmedzujú (porovnaj Obr. 79 v prílohe). Bez vybudovania 

efektívnejších prímestských dopravných koridorov (koľajová doprava, zväčšenie kapacity 

existujúcich komunikácii) nemôžeme očakávať priestorové rozširovanie suburbanizácie 

do vzdialenejších lokalít. 

Z výsledkov čiastkových analýz je zrejmé, že z hľadiska priestorového rozsahu 

nedochádza v zázemí Bratislavy k celoplošnému rozvoju suburbanizácie. Rozhodujúcim 

diferenciačným faktorom je predovšetkým vzdialenosť od mesta. K výstavbe nových rezi-

denčných lokalít dochádza v dopravne ľahko dostupných obciach (najmä pozdĺž diaľnič-

ných koridorov), ale aj v prírodne atraktívnych lokalitách (úpätie a svahy Malých Karpát, 

v blízkosti vodných a zelených plôch) a v sídlach s rozvinutou infraštruktúrou a sieťou 

služieb (mestá a väčšie obce). Suburbanizácia teda nepredstavuje plošne homogénny a 

kontinuálny rast za hranicami mesta, ale jej prejav má výrazne selektívny charakter.  

charakteristika suburbánnej zóny bratislavy10.2. 

Suburbánna zóna sa vyznačuje niektorými špecifickými znakmi, ktoré vyplývajú z 

prieniku mestských prvkov do vidieckej krajiny. Medzi charakteristické črty suburbánnej 

zóny Bratislavy môžeme zaradiť nasledujúce znaky:

Intenzívna bytová výstavba, najmä vo forme výstavby rodinných domov. ►

Fragmentácia krajinných štruktúr, úbytok poľnohospodárskych areálov, najmä  ►

však ornej pôdy a trvalých kultúr, rast zastavanej plochy. Výskyt zmiešaných 

foriem využitia zeme – prelínanie urbánnych a rurálnych foriem (napr. areály 

skladov a ornej pôdy).

Rastúci environmentálny tlak na krajinu prostredníctvom rastu intenzity  ►

dopravy, ohrozenia prírodne a spoločensky cenných areálov (chránené územia, 

vinohrady).

Nové architektonické a urbanistické formy prenikajúce do pôvodne vidieckeho  ►

prostredia (slepá uličná sieť, výrazné odčlenenie súkromného a verejného 

priestoru, mestské prvky architektúry, odlišné využitie záhrad a pod.).

Nárast podnikateľských aktivít vo forme prírastku počtu podnikateľských  ►



- 158 -

Transformácia zázemia Bratislavy  
pod vplyvom suburbanizačných procesov

subjektov a ich prevádzok (maloobchod, logistika, špecializované služby). 

K základnej charakteristike suburbánnej zóny môžeme pridať ešte niekoľko doplňu-

júcich poznámok:

V porovnaní s okolitými metropolami (Praha – Ouředníček a Sýkora 2007, Spilková  ►

a Šefrna 2010; Varšava – Lisowski a Wilk 2002) je nerezidenčná (komerčná) subur-

banizácie v zázemí Bratislavy relatívne menej výrazná. Je to najmä dôsledkom 

dostatočného množstva voľných plôch (green fields, brownfields), ktoré poskytli 

priestor na lokalizáciu veľkých obchodných centier. Najväčšie plochy zaberajú 

nové distribučné centrá, ktorá sa koncentrujú pri Senci a Lozorne. Ich lokalizácia 

však nie je len dôsledkom suburbanizácie, ale aj makropolohy regiónu v rámci 

nadnárodných distribučných koridorov. Komerčná suburbanizácia sa prejavuje 

najmä presunom menších prevádzok, ktoré môžeme sledovať aj prostredníctvom 

nárastu podnikateľských subjektov v obciach v okolí Bratislavy.

Prihraničná poloha Bratislavy vytvára predpoklady na rozšírenie suburbani- ►

začných procesov do Maďarska a Rakúska. Nárast počtu slovenských prisťaho-

valcov a zvýšená stavebná činnosť bola zaznamenaná predovšetkým v obciach 

Wolfshtal, Kittsee a Rajka. Ďalší rozvoj cezhraničnej suburbanizácie je limitovaný 

obecnými reguláciami výstavby (Rakúsko) a množstvom voľných stavebných 

parciel, ktorých ponuka sa z veľkej časti vyčerpala (v obci Rajka).

Ako sme naznačili na viacerých miestach práce, nová výstavba pretvára sídelnú  ►

a funkčnú štruktúru obcí. Do pôvodne vidieckeho prostredia prenikajú nové 

mestské prvky, ktoré vizuálne menia obec prostredníctvom odlišnej architektúry 

a využitia pozemkov novousadlíkmi. Príliš heterogénna architektúra individu-

álnych projektov často pôsobí rušivo, navyše vysoké ploty oddeľujúce jednot-

livé parcely sú prvkom, ktorý nemá v tradičnej vidieckej architektúre obdobu. 

Pomerne časté je necitlivé zakomponovanie novostavieb do existujúcej zástavby, 

ktoré spolu s umelými bariérami (uzavreté ulice, vysoké múry, minimalizovanie 

kontaktu s ulicou) jednoznačne deklaruje individualizmus a neochotu prisťaho-

valcov k hlbšej integrácii do obecnej komunity. Suburbánne lokality sú navyše 

často od pôvodnej zástavby oddelené nezastavaným priestorom, čím sa nielen 

zvyšuje priestorová a funkčná fragmentácia sídiel, ale aj sociálna polarizácia, 

ktorá sa nezriedka stáva zdrojom konfliktov a zvýšeného sociálneho napätia v 
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obci (napr. Chorvátsky Grob). Najmä v menších obciach môže vyvolávať prudký 

prírastok počtu obyvateľov priestorové a sociálne konflikty. Strata vidieckeho 

charakteru, stret záujmov prisťahovalcov s pôvodnými obyvateľmi, či prehus-

tenie dopravy sú iba niektoré z výziev, na ktoré musia zareagovať suburbani-

zované obce. Pozitívne treba vnímať skutočnosť, že výskyt amorfných obytných 

útvarov umiestnených vo voľnej krajine bez nadväznosti na existujúcu sídelnú 

sieť (jav často označovaný ako urban sprawl) má v priestore zázemia Bratislavy 

len obmedzený výskyt. Rezidenčná suburbanizácia vo veľkej miere nadväzuje 

na pôvodnú sídelnú štruktúru obcí, kde zahusťuje existujúcu zástavbu, resp. 

rozširuje intravilán o nové ulice na okraji obce. Na druhej strane sa nové lokality 

budujú z veľkej časti bez dostatočne vybudovanej verejnej infraštruktúry. Chýbajú 

nielen chodníky a uličná zeleň, ale často aj základná technická infraštruktúra ako 

napr. prístupová cesta, kanalizácia a pod. Nové ulice sú vytvárané čisto účelovo, 

len ako priestor na príjazd auta k rodinnému domu. Vo väčšine  suburbánnych 

lokalít absentujú aj akékoľvek formy verejných priestranstiev (ihrisko, park), 

ktoré by vytvárali priestor na sociálnu interakciu a prispievali tak k vyššej kvalite 

bývania. Z hľadiska kvality života tak mnohé suburbánne lokality zaostávajú aj 

za panelovými sídliskami Bratislavy. Táto skutočnosť je aj dôsledkom nedosta-

točného dôrazu na urbanizmus a regionálne plánovanie v slovenskom prostredí. 

Zvyšovanie diverzity suburbánnych lokalít prostredníctvom vytvorenia funkcií 

typických pre mesto, ako je napr. vyššia hustota zaľudnenia alebo polyfunkcia, by 

mali byť dôležitými prvkami súčasného urbanizmu a regionálneho plánovania. 

Rozhodnutia miestnych samospráv o územnej expanzii obce sa často krát dejú 

bez akejkoľvek hlbšej analýzy dopadov a diskusie s obyvateľmi obce a jej okolia. 

Územné plány obcí majú často predimenzované rozvojové zóny, ktoré nezohľad-

ňujú širšie priestorové dopady (napríklad na dopravné zaťaženie) a rozhodnutia 

samospráv sú zväčša podriadené len extenzívnemu rozvoju obce. 

Vo viacerých obciach však dochádza k zmene postoja k neobmedzenému staveb-

nému rozvoju a k formulovaniu jasnejších kritérií pre stavebný rozvoj obce. Nekontro-

lované rozrastanie obcí začína totiž prinášať prvé zreteľnejšie negatívne dopady, ktoré 

sa odrážajú nielen v nespokojnosti pôvodných obyvateľov obcí, ale aj novousadlíkov. 

Nedostatočná kapacita školských a predškolských zariadení, nedokončená cestná 
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infraštruktúra, chýbajúce možnosti pre aktívne využitie voľného času, nedostatočná 

vybavenosť službami, rastúce náklady na údržbu obce, narastanie sociálneho napätia 

a mnohé iné neprispievajú k udržateľnému rozvoju suburbánnych obcí.  Na dodržanie 

zdravého (trvalo udržateľného) rozvoja obcí v suburbánnej zóne navrhujeme vytýčenie 

nasledujúcich cieľov rozvoja:

Vytvárať multifunkčné sídla s jednoznačne vymedzenými hranicami rozvoja,  ►

verejným priestorom a funkčným centrom dostupným bez použitia automobilu. 

Obmedziť budovanie priestorovo oddelených suburbánnych lokalít. ►

Obmedziť výstavbu projektov bez dostatočného napojenia na existujúcu  ►

infraštruktúru obce. 

Stanoviť vyššie nároky na verejné priestory a urbanizmus nových suburbánnych  ►

lokalít. 

Pri plánovaní novej zástavby zahrnúť aj širšie priestorové súvislosti, rešpektujúce  ►

rozvoj okolitých obcí, najmä kapacitu dopravnej infraštruktúry.

Koordinovať rozvoj s okolitými samosprávami a s magistrátom hlavného mesta. ►

Zamedziť výstavbe v blízkosti environmentálne citlivých území. ►

Zdá sa, že suburbánna zóna má už za sebou obdobie nekontrolovaného rastu, ktorý 

často podporovali priamo obecné úrady túžiace po rýchlom rozvoji obce. Zvyšujúca sa 

zaangažovanosť obyvateľov prostredníctvom občianskych združení, či protestných 

aktivít (napr. protesty obyvateľov Dunajskej Lužnej v roku 2010), ale aj narastajúce 

problémy súvisiace s rýchlym rastom obce vyvíjajú tlak na obecnú samosprávu, ktorá 

začína zodpovednejšie pristupovať k rozvoju obcí. Svedčia o tom viaceré zastavené 

projekty (Skanska – Devín), či prehodnotenie rozsahu výstavby a tiež aj tlak samospráv 

na investorov vytvárať pri výstavbe dostatočné plochy zelene a prispievať k rekonštruk-

ciám obecnej infraštruktúry. Čiastočná saturácia trhu so suburbánnym bývaním núti 

investorov pristupovať pri projektovaní nových obytných zón oveľa zodpovednejšie. 

Doterajší trend vytvárania husto zastavaných areálov bez zelene a verejných priestorov sa 

ukazuje v prostredí realitného trhu ako menej atraktívny, a preto sa v súčasnosti objavujú 

prvé projekty (napr. 5element, Mladé Čunovo, Pod vŕškami a pod.), ktoré sa snažia vytvoriť 

kvalitnejšie prostredie na bývanie a uspokojiť tak čoraz náročnejšie požiadavky klientov. 

Noví obyvatelia prinášajú zvýšené nároky nielen na novú rezidenčnú výstavbu, ale tiež 
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ovplyvňujú aj charakter a fungovanie pôvodnej obce tým, že prinášajú nové impulzy do 

rozvoja obce, často prostredníctvom zvýšených nárokov na infraštruktúru, vybavenosť, 

či kultúrne a spoločenské podujatia v obci. Noví rezidenti sú často aktívnejší, majú väčšiu 

schopnosť ovplyvniť rozhodovanie o verejných otázkach, prinášajú so sebou kontakty a 

často disponujú aj väčšou politickou silou než pôvodní obyvatelia obce (cf. Temelová a 

Ouředníček 2008). 
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záver11. 

Cieľom práce bolo prostredníctvom analýzy viacerých zložiek fyzického prostredia 

poskytnúť pohľad na rozsah a intenzitu suburbanizačných procesov v zázemí Brati-

slavy. Treba upozorniť, že pre komplexnú analýzu suburbanizačných prejavov by bolo 

potrebné doplniť aj analýzu sociálnych a demografických zmien a taktiež zhodnotiť aj 

dopravné a environmentálne dopady suburbanizácie. Chýbajúcu demografickú zložku 

čiastočne nahrádzame charakteristikami v nepriamom vzťahu (bytová výstavba, hustota 

zaľudnenia) a tiež naznačujeme niektoré súvislosti medzi priestorovou štruktúrou novej 

výstavby a sociálnymi väzbami v jednotlivých suburbánnych lokalitách.  

Práca zachytáva dynamické obdobie, v ktorom sme mohli pozorovať intenzifikáciu 

suburbanizačných prejavov. Prostredníctvom analýzy bytovej výstavby, zmien v krajinnej 

pokrývke a zmien vo využití zeme sme poukázali na rozsiahlu transformáciu krajiny v 

zázemí Bratislavy. Na základe syntézy získaných poznatkov sme vytvorili priestorové 

vyhraničenie suburbánnej zóny. 

V nastávajúcom období sú naprojektované v Bratislave a jej blízkom okolí rozsiahle 

investičné projekty (napr. Južné mesto, Pod Vŕškami, Bory a pod.), ktoré budú znamenať 

zvýšený nárast nových bytových jednotiek (napr. v priestore medzi Chorvátskym Grobom 

a Slovenským Grobom sú naprojektované rezidenčné zóny s desiatkami tisíc nových 

bytov). Ťažisko bytovej výstavby sa tak ešte výraznejšie presunie do okrajových častí 

mesta a priľahlých vidieckych obcí. Pokiaľ sa investičné plány investorov naplnia v plnom 

rozsahu, v relatívne krátkom období môžu v Bratislave a jej okolí pribudnúť nové rozsiahle 

štvrte. Plánované projekty ako napr. Južné Mesto nepočítajú len s výstavbou bytov, ale 

vytvárajú komplexné urbanistické celky, ktoré poskytnú rozsiahlu občiansku vybavenosť, 

verejné parky, nákupné centrá a pod. Je však otázne, do akej miery sa naplnia všetky 

plány investorov. Vzhľadom na veľký rozsah projektov (niekoľko tisíc bytov) bude totiž 

vybudovanie občianskej vybavenosti a dostačujúcej infraštruktúry nevyhnutné, pretože 

súčasné kapacity mesta už ďalší nápor nových obyvateľov neunesú. Bude preto dôležité 

venovať zvýšenú pozornosť suburbanizačným procesom a podľa možností zamedziť ich 

nežiaducim prejavom. 

11.
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bratislava (1-17): ►  1 MČ - Staré Mesto, 2 MČ - Podunajské Biskupice, 3 MČ - Ružinov, 

4 MČ - Vrakuňa, 5 MČ - Nové Mesto, 6 MČ - Rača, 7 MČ – Vajnory, 8 MČ - Devínska 

Nová Ves, 9 MČ – Dúbravka, 10 MČ - Karlova Ves, 11 MČ – Devín ,12 MČ – Lamač, 

13 MČ - Záhorská Bystrica, 14 MČ – Čunovo, 15 MČ – Jarovce, 16 MČ – Petržalka, 17 

MČ - Rusovce 

okres malacky (18-42):  ► 18 Malé Leváre, 19 Plavecké Podhradie, 20 Plavecký 

Mikuláš, 21 Rohožník, 22 Sološnica, 23 Studienka, 24 Veľké Leváre, 25 Závod, 26 

Borinka, 27 Gajary, 28 Jablonové, 29 Jakubov, 30 Kostolište, 31 Kuchyňa, 32 Láb, 33 

Lozorno, 34 Malacky, 35 Marianka, 36 Pernek, 37 Plavecký Švrtok, 38 Stupava, 39 

Suchohrad, 40 Vysoká pri Morave, 41 Záhorská Ves, 42 Zohor, 

okres pezinok (43-59):  ► 43 Báhoň, 44 Budmerice, 45 Častá, 46 Doľany, 47 Dubová, 

48 Jablonec, 49 Svätý Jur, 50 Limbach, 51 Modra, 52 Pezinok, 53 Píla, 54 Slovenský 

Grob, 55 Šenkvice, 56 Štefanová, 57 Viničné, 58 Vinosady, 59 Vištuk, 

okres senec (60-88): ►  60 Boldog, 61 Hrubá Borša, 62 Hrubý Šúr, 63 Hurbanova Ves, 

64 Kostolná pri Dunaji, 65 Kráľová pri Senci, 66 Reca, 67 Bernolákovo, 68 Blatné, 

69 Čataj, 70 Hamuliakovo, 71 Chorvátsky Grob, 72 Ivanka pri Dunaji, 73 Kalinkovo, 

74 Malinovo, 75 Miloslavov, 76 Most pri Bratislave, 77 Nová Dedinka, 78 Rovinka, 

79 Senec, 80 Tomášov, 81 Tureň, 82 Veľký Biel, 83 Vlky, 84 Dunajská Lužná, 85 

Igram, 86 Kaplna, 87 Zálesie, 88 Nový Svet

okres dunajská streda (89-114): ►  89 Báč, 90 Blahová, 91 Blatná na Ostrove, 92 

Čakany, 93 Dobrohošť, 94 Horný Bar, 95 Hubice, 96 Hviezdoslavov, 97 Janíky, 98 

Kvetoslavov, 99 Lehnice, 100 Mierovo, 101 Nový Život ,102 Oľdza, 103 Rohovce, 

104 Šamorín, 105 Štvrtok na Ostrove, 106 Trnávka, 107 Veľká Paka, 108 Vojka nad 

Dunajom, 109 Zlaté Klasy, 110 Bodíky, 111 Bellova Ves, 112 Macov, 113 Čenkovce, 

114 Kyselica, 

okres Galanta (115-118): ►  115 Jánovce, 116 Jelka, 117 Pusté Úľany, 118 Veľký 

Grob, 

okres senica (119-125):  ► 119 Bílkove Humence, 120 Borský Svätý Jur, 121 Kuklov, 

122 Lakšárska Nová Ves, 123 Moravský Svätý Ján, 124 Plavecký Peter, 125 Sekule. 

Zoznam obcí a ich označenie v mapách. Tab. 11. 
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. Celkový pohyb obyvateľstva v obciach FMR Bratislava v období 2001-2009 Obr. 78
 Zdroj: Štatistický úrad SR.
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. Časová dostupnosť obcí vo FMR Bratislava do centra Bratislavy (Hodžove námestie) Obr. 79
Zdroj: Maps.Google.com
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Priemerná cena stavebných pozemkov vo vybraných lokalitách BratislavyTab. 12. 

okres lokalita

2003 2009

Horná 
cena

Dolná 
cena Priemer Horná 

cena
Dolná 
cena Priemer

BA I.
Staré mesto 612,5 145 355 819 565 699

Bôrik, Machnáč, Horský Park 382,5 132,5 208 379,4 1388 868

Ba II.

Vlčie Hrdlo, Podunajské Biskupice, 
Vrakuňa 99,75 25 55 75 377 195

Trávniky, Pošeň, Ostredky, Štrkovec, 
Prievoz 92,5 45 60 350 167 247

Trnávka, Zlaté Piesky, Cesta na Senec 95 45 60 350 123 256

BA III.

Kramáre, Vinohrady, Koliba 250 102,5 140 700 364 480

Nové mesto 112,5 50 74 650 199 415

Rača, Krasňany, Komisárky 105 31,25 60 301 53 242

Vajnory 77,5 37,5 50 203 99 116

Ba IV. 

Karlova Ves, Staré Grunty 150 37,5 70 560 103 391

Dúbravka 92,5 56,25 59 280 150 192

Devínska nová Ves, Záhorská Bystrica 82,5 36,25 50 246 34 102

Lamač 102,5 55 45 337 130 196

Devín 92,5 67,5 73 232 101 181

Ba V.
Patržalka 162,5 27,5 73 x x x

Jarovce, Rusovce, Čunovo x x x 221 146 183

Ceny sú v Euro. Zdroj: Symsite Research, J&T Real Estate
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Suburbánne lokality vo vybraných obciach v zázemí Bratislavy. Tab. 13. 

obec
číslo 

lokality  
v mape

názov lokality
počet 

rezidenčných 
jednotiek

rozloha 
[ha] 

hustota 
zaľudnenia

 
St

up
av

a
1 Dúbravy -juh 58 2,7 75
2 Rímska 18 2,3 27
3 Noviny I 37 5,29 24
4 Noviny II 33 4,5 26
5 Pod Pajštúnom 12 1 42
6 Pod Kremenicou 156 22 25
7 Dielové 70 9,3 26
8 Cesta na Zohor 93 8 41
9 Panské 53 4,7 39

10 Rovná ulica 35 1,58 78
11 Krajná ulica 22 1,63 47
12 Pri železnici 84 1 294
13 Zippava 198 1,96 354
14 Štúrova ulica 97 8,5 40
15 Agátky 152 1 532

 

Lo
zo

rn
o

1 V záhradách 65 17 13
2 Pri Zohorskej ulici 28 3,3 30
3 Pri cintoríne/Záhumenice 16 3 19
4 Slnečná ulica 11 0,3 128
5 Zvončínska ulica 22 3 26
6 Karpatská ulica 13 5 9
7 Rusniaky 3 2,3 5

 

Ch
or

vá
ts

ky
 G

ro
b

1 Suché miesto 135 9,67 49
2 Panónsky háj II 204 12,6 57
3 Čerešnové I 284 17 58
4 5 elemnent 66 8,5 27
5 Panńsky háj I 100 7 50
6 Čerešnové II 113 11 36
7 Šúrska ulica 160 18,3 31
8 Monárska alej I 98 10 34
9 Výhon 45 8 20

10 Triangel 308 18,8 57
11 Priečnice 70 5,8 42

 

Rusovce
1 Pri Gaštanovej Aleji 240 17,8 47
2 Nové Rusovce 102 14 26

 Zdroj: terénny výskum
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