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Manuál verejn!ch priestorov pamiatkovej zóny 
mesta Modra

„Kvalita závisí od primeranej vybavenosti, uli!ného mobiliáru, parteru, 
od atmosféry, ktorá sa tu podarí vytvori". To sa dá dosiahnu" najrozli!-
nej#ími spôsobmi. Viano!né trhy sú o inom ako letné koncerty !i rôzne 
slávnosti. V Taliansku hád$u po sebe paradajkami, %panieli sa nahá&ajú 
s b'kmi. Ka$d' veren' priestor je in' a je dobre, ke( má svoje vlastné 
#pecifi kum, ktoré ho odli#uje od in'ch, susedn'ch.“

!. !lachta v diskusii
https://www.uzemneplany.sk/zakon/diskusia-verejne-priestory

Verejn! priestor je fyzick! priestor v meste vo"ne dostupn! ka#dému. Vytvárajú 
ho ulice, námestia, parky, aleje, nádvoria. 
Priestor, v ktorom #ijeme, vytvárajú v$etci – mestská samospráva, správcovia 
a majitelia budov, ciest, ale aj prevádzkovatelia obchodov, obyvatelia %i náv$tev-
níci mesta. T!ka sa ka#dého z nás.
Verejn! priestor nie je len fyzick!m priestorom, v ktorom sa pohybujeme, je #i-
v!m organizmom, miestom stretnutí, oddychu, kultúrnospolo%ensk!ch, komer%-
n!ch a mnoh!ch &al$ích aktivít.
To, ako verejn! priestor vyzerá a funguje, je vizitkou ka#dého mesta, napovedá 
náv$tevníkovi o jeho chode, obyvate"och aj celej spolo%nosti. Odrá#a sa 
v 'om nielen sú%asnos(, ale aj minulos(, génius loci a tradície.

Pre lep$ie fungovanie verejného priestoru je dôle#ité defi novanie pravidiel 
a princípov, v ktor!ch sa odrá#a spolo%n! cie" vytvára( harmonické a bezpe%né 
prostredie pre v$etk!ch. 
Ide najmä o fyzické prvky, ktoré sa v rámci priestoru postupne menia, dop)'ajú 
ho a napomáhajú jeho u#ívaniu:
lavi%ky, lampy, smetné ko$e, terasy, reklamné púta%e, kvetiná%e...

Na to, aby mesto slú"ilo v#etk$m, bolo príjemné, "ivé a udr"alo si svoj 
charakter, je potrebné zapoji% do jeho tvorby v#etk$ch aktérov, ma% pra-
vidlá a spolo&n$ cie'. 
H'adanie tohto rie#enia a defi novanie pravidiel na jeho dosiahnutie je 
cie'om tohto manuálu. 
Zárove( Modra ako mesto s tradíciou v$roby keramiky má snahu o opä-
tovné uplatnenie keramiky vo verejnom priestore. Mo"nosti sú predme-
tom samostatnej kreatívnej &asti.
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Ciele a pou%ívanie manuálu:

Verejn! priestor Modry má svoje $pecifi ká a problémy. Tieto problémy nie sú 
ojedinelé, rie$i ich vä%$ina samospráv, h"adá spôsoby a stratégie ako verejn! 
priestor v dlhodobom horizonte kultivova(. 
Ide o problémy spojené s dopravou, nedostatkom zelene, nevhodnou rekla-
mou alebo neestetick!mi a nefunk%n!mi prvkami drobnej architektúry. +al$ou 
v!zvou je zmena klímy a potreba tak!ch úprav, aby sa dalo v mestách na&alej 
príjemne #i(.
V sú%asnosti je dos( be#n!m javom, #e si samosprávy vytvárajú vlastné manuály 
verejného priestoru, v ktor!ch rie$ia $pecifi ká mesta a defi nujú pravidlá. Manuál 
sa mô#e sta( sú%as(ou zásad pamiatkovej obnovy alebo podkladom pre VZN. 

Spolo&n$m zámerom je, aby verejn$ priestor, ktor$ spolo&ne vyu"ívame,  
bol funk&n$ a vizuálne príjemn$, vystihoval históriu a génia loci mesta 
a zárove( mal schopnos% "i% moderne. 
Preto je potrebn$ dokument, ktor$ práve dr"íte v rukách. Má napomôc% 
zusúladeniu a vytvoreniu pravidiel.
Pravidlá sú potrebné na to, aby sa dali malé &i vä&#ie zásahy a zmeny 
smerova% k spolo&nému cie'u a vytvori% tak harmonické prostredie bez 
ru#iv$ch elementov. 
Snaha o porozumenie a vízia do budúcnosti sú základom úspe#nej spo-
lupráce medzi samosprávou – mestom Modra, podnikate'mi, obyvate'mi 
mesta.
Pre tieto cie'ové skupiny je manuál ur&en$. 
Manuál zárove( vysvet'uje procesy, ktoré sú v tvorbe verejného priestoru 
defi nované zákonom. 
Má by% preh'adn$m pomocníkom pre kohoko'vek, kto do verejného 
priestoru vstupuje a má zámer nie&o nové vytvára%.

Ide o „!iv"“ dokument, ktor" bude na základe skúseností a nov"ch podnetov modi-
fi kovate#n". V $al%ej etape je mo!né dopracovanie $al%ích potrebn"ch kapitol, 
%pecifi kácií alebo technick"ch podkladov. Základn" cie#, kultivácia verejného 
priestoru, ostáva platn".
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Po&akovanie:

Mimoriadne po)akovanie chceme adresova% tímu MIB – Metropolitn$ 
in#titút Bratislavy, Sekcia verejn$ch priestorov, riadite'ovi sekcie 
Ing. arch. Romanovi *it(anskému za ústretov$ postoj k pou"itiu existujú-
cich materiálov, spracovan$ch in#titúciou zriadenou hlavn$m mestom.

Z komplexného, podrobného a odborne vysoko prepracovaného materiálu Ma-
nuál verejn!ch priestorov vrátane v$etk!ch dostupn!ch %astí sme mohli %erpa(, 
in$pirova( sa a %iasto%ne pou#i( informácie v 'om spracované.
Je známe, #e mnohé obce a mestá sa sna#ia vytvára( podobn! dokument, 
mierne modifi kovan! pod"a $pecifi ck!ch po#iadaviek. Nie je v$ak v mo#nos-
tiach men$ích samospráv is( do takej podrobnosti a h)bky problematiky, preto 
pova#ujeme materiály MIB za k"ú%ové, dopl'ujúce typológiu a normy t!kajúce 
sa verejn!ch priestorov.
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Vypracovanie dizajn manuálu verejných priestorov mesta Modry je jednou 
z aktivít projektu „Deň hliny – Čaro hliny“.
Projekt „Deň hliny - Čaro hliny” získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska 
v sume 199 900,- € prostredníctvom grantov EHP. Projekt je spolufi nancovaný 
v sume 29 985,- € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 
Cieľom projektu je podpora kapacít kultúrnych aktérov a podpora práce 
s publikom.
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Vymedzenie územia

Pamiatková zóna Modra bola vyhlásená v roku 1991 a na celé územie sa 
vz%ahuje zákon o ochrane pamiatkového fondu (&.49/2002 Z. z.). Zname-
ná to, "e celé územie je pova"ované za historicky, architektonicky 
a urbanisticky nato'ko hodnotné, "e je chránené a v#etky zásahy musia 
by% rie#ené so zámerom zachovania t$chto kvalít.

Historické centrum Modry – ide o centrálnu pamiatkovú zónu vymedzenú uli-
cami: Dolná, 1túrova (námestie), Ba$tová, Moyzesova, Súkennícka, Kuku%ínova, 
Dukelská, Kostolná, Horná, Bodického 
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Sú"asn! stav

Verejn$ priestor historického centra Modry je vo v$voji. 
Najpotrebnej#ie sú zásadné zmeny – opravy ciest a chodníkov, preorga-
nizovanie dopravy, parkovania, v$sadba a rekultivácia zelene, infra#truk-
túra, doplnenie mobiliáru. Mesto postupne obnovuje verejn$ priestor, 
vznikajú nové prevádzky, organizujú sa zaujímavé podujatia. Modra sa 
stala vyh'adávan$m turistick$m miestom, cie'om cyklistick$ch v$letov, 
záujemcov o históriu, keramickú tradíciu, víno.
Postupnos% nie je na #kodu, je to prirodzen$ v$voj, kde je dôle"ité, aby 
vo v$sledku bol verejn$ priestor konzistentn$ a pou"íval jednotné princí-
py.

Regulácia prvkov verejného priestoru je chápaná rámcovo tak, aby v!ber mate-
riálov, mobiliáru, rie$enie reklamy a ostatn!ch prvkov verejného priestoru bol 
koherentn!, sledoval jednotn! charakter a víziu.
Má odporú%ací charakter.
Pre verejnos( je manuál najmä informa%no-osvetov!m materiálom, pre lep$ie 
pochopenie spolo%ného zámeru tvorby a u#ívania verejného priestoru.
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Problematikou verejného priestoru sa zaoberajú dokumenty – Modra – pamiat-
kov! prieskum a Zásady pamiatkovej starostlivosti pre mestskú pamiatkovú 
zónu, Urbanistickej $túdii Mestská pamiatková zóna Modra (Ing. arch. 1ímová, 
Ing. arch. Hlubocká, 12/1998).
V t!chto dokumentoch sa kon$tatuje nevyhovujúci stav prvkov drobnej architek-
túry, odporú%anie sa t!ka ich „doplnenia v súlade s dan!m prostredím, na vysokej 
v!tvarnej a remeselnej úrovni. Z dôvodu maximálnej snahy o prezentovanie miest-
nych individualít tu mo"no uva"ova# aj o pou"ití keramiky.“
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Charakter prostredia 

Rie#ené územie sa t$ka mestsk$ch priestorov s rôznymi kvalitami. Sna"í-
me sa tieto typy jednoducho pomenova% a v )al#ích kapitolách sa venova% 
vhodn$m príkladom v rámci konkrétneho prostredia.
V zásade ide o dva typy prostredia – mestské historické a prírodné pros-
tredie.

B – historické ulice
Ulice Dolná, Ba%tová, Moyzesova, Súkennícka, Kuku&ínova, Dukelská, Kostolná, 
Horná, Bodického sú v procese obnovy – prebieha reorganizácia dopravy, 
obnova povrchov a infra$truktúry, ako aj zelene. Majú mestsk! charakter, zatia" 
v rámci nich nie je osaden! mobiliár.

A – hlavn$ mestsk$ priestor
Hlavn!m verejn!m priestorom je námestie – 1túrova ulica. Ide o najproblematic-
kej$í a zárove' najdôle#itej$í verejn! priestor mesta, kde sa v súvislosti 
s dramatickou dopravnou situáciou neza%ala zásadná obnova. Postupne sa 
obnovujú historické budovy a vznikajú nové prevádzky. Mal!mi %iasto%n!mi 
úpravami sa mesto aj podnikatelia sna#ia skultivova( a upravi( aspo' men$ie 
vyu#ívané %asti. 
Táto lokalita musí by( preverená a predefi novaná samostatnou architektonic-
ko-urbanistickou $túdiou, projektom obnovy.
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D – prírodn$ charakter
Alej na Dolnej ulici, Kostolná ulica (za hradbami) a rybník, ako aj areál cintorína 
majú prírodn! charakter. 

C – nádvoria, mikropriestory
+al$ie verejné alebo poloverejné priestory sa nachádzajú na nádvoriach verej-
n!ch objektov. Tie vytvárajú mikrosvety – zaujímavé miesta s vlastnou identitou. 
Je vhodné podporova( túto rôznos( a necha( vyniknú( ich atmosféru. 
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Odkaz minulosti

Historick$ v$voj mesta Modra
Modra patrila v minulosti medzi popredné kultúrne strediská, jej história je spä-
tá so zamestnaním obyvate"ov, s keramickou tradíciou a s rozvojom vzdelanosti.
Modra sa nachádza na starom kultúrnom území západného Slovenska. Jej 
zalo#enie spadá do ve"komoravského obdobia. Po zániku Ve"komoravskej rí$e sa 
stala sú%as(ou Uhorského krá"ovstva. Prvá písomná zmienka o Modre pochádza 
z roku 1256 (listina Belu IV.) Po vymretí Arpádovcov sa za%iatkom 14. storo%ia 
mesto dostalo do vlastníctva Matú$a *áka Tren%ianskeho a následne do ma-
jetku Karola Róberta z Anjou. Jeho nástupcom sa stal 0udovít I. a od roku 1361 
bola vedená ako majetok uhorskej krá"ovnej. Mesto bolo vy'até z pod právomo-
ci bratislavského #upana a spadalo priamo pod správu richtára, mestskej rady 
a krá"ovského ofi ciála. Sú%as(ou v!sadnej listiny sa stala kodifi kácia modran-
ského vinohradníckeho práva. Na prelome 13. a 14. storo%ia za%ali územie 
Modry osíd"ova( nemeckí kolonisti. V priebehu nieko"k!ch desa(ro%í získalo 
charakter nemeckého meste%ka. Nemeckí me$(ania pozdvihli hospodársku 
i kultúrnu úrove' mesta. Stali sa $írite"mi nov!ch reforma%n!ch my$lienok, 
ktoré prijali za svoje i Modrania slovenskej národnosti. 
V nasledujúcom období sa vlastníkmi mesta stal $"achtick! rod Stibora zo Stibo-
ríc (1388 – 1436) a rod Orságovcov z Guty (1437 – 1569). Po vymretí posledné-
ho z rodov pre$la Modra opä( do vlastníctva panovníka.
V priebehu 15. a 16. storo%ia spravilo mesto viacero krokov k získaniu nezávis-
losti. Stalo sa v!znamn!m hospodárskym a cechov!m strediskom. V roku 1607 
dosiahlo najvy$$í stupe' samostatnosti v podobe udelenia privilégia slobod-
ného krá"ovského mesta panovníkom Rudolfom II. V priebehu 17. storo%ia sa 
vykry$talizovali v$etky zlo#ky spolo%nosti. 1tatút slobodného krá"ovského mesta 
si Modra udr#ala a# do roku 1876, ke& sa stala jedn!m z miest so zriaden!m 
magistrátom.
Pre rozvoj správneho postavenia mala rozhodujúci v!znam úrove' a prospe-
rita hospodárskeho #ivota. Na prelome 16. a 17. storo%ia patrila Modra medzi 
najprosperujúcej$ie remeselné strediská v Uhorsku. V meste pracovali obuvníci, 
debnári, kraj%íri, ková%i, súkenníci, tesári, murári, tká%i a hrn%iari. Základom 
hospodárskej prosperity sa stali majitelia #ivností, ktorí boli zárove' majite"mi 
vinohradov. 

Povahu mesta v rozhodujúcej miere ovplyv'ovali aj cirkevné pomery a $kolstvo. 
Tradície modranského $kolstva siahajú a# do 16. storo%ia. Modra sa stala syno-
nymom vzdelanosti a kultúry. Rozhodujúci vplyv na charakter mesta 
v 19. storo%í malo modranské evanjelické gymnázium a ú%inkovanie Karola 
1túra a Jána Kalin%iaka. Popri gymnáziu sa nachádzali v Modre aj &al$ie $koly. 
V roku 1870 bol zalo#en! u%ite"sk! ústav (preparandia), $tátna koeduka%ná 
me$tianska $kola a za%iatkom 20. storo%ia $es(triedna diev%enská $kola. Okrem 
nich sa v meste nachádzali aj &al$ie dve odborné $koly, od roku 1883 keramické 
u%ili$te na v!chovu u%'ovského dorastu a za%iatkom 20. storo%ia bola do Modry 
z Bratislavy presídlená $tátna $tepárska $kola. Mesto sa stalo v!znamn!m $kol-
sk!m strediskom, s ktor!m bol úzko spät! jeho kultúrny #ivot. 1írite"mi kultúry 
sa stali miestni u%itelia. Modranské $kolstvo zohrávalo v!znamnú úlohu aj 
v slovenskom národnom #ivote a pri%inilo sa o zachovanie a $írenie slovenského 
národného povedomia.
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Me$tianstvo nadobudlo nov! rozmer koncom 19. a za%iatkom 20. storo%ia. Jeho 
reprezentantmi boli zemania a príslu$níci vá#en!ch modransk!ch vinohradníc-
kych rodín. Za%iatkom 20. storo%ia sa k tejto skupine pridala aj miestna inteli-
gencia. Me$tiansky prvok sa odrá#al v b!vaní, obliekaní i v kultúrno-spolo%en-
skom #ivote. Naplno sa rozvíjal v medzivojnovom období, ke& sa me$(ania stali 
hlavn!mi organizátormi spolkového a spolo%enského #ivota. Zakladali záujmové, 
hospodárske a konfesionálne spolky. V Modre vznikol elitn! spolok Modranské 
me$tianske kasíno, turistick! spolok, vinohradníky spolok, #ensk! spolok, poh-
rebn! spolok, rad cirkevn!ch spolkov, Matica slovenská, *erven! krí#, hasi%sk! 
spolok %i telocvi%n! spolok Sokol. V$etky zoskupenia sa anga#ovali v kultúrnom 
i politickom #ivote mesta. Organizovali divadelné predstavenia, besiedky, v!lety, 
plesy a zábavy.

Medzi obyvate"mi anga#ujúcimi sa v spolo%enskom #ivote mesta sa nachádzali 
osobnosti presahujúce miestny, lokálny v!znam. Ved"a velikánov, ak!mi boli 
0udovít a Karol 1túr s Jankom Kalin%iakom, patrili medzi nich Zochovci, Pavol, 
Samuel a Ivan Branislav, pobo%ník Tomá$a Garrigue Masaryka a Milana Rasti-
slava 1tefánika Ferdinad Píseck!, lesn! správca Alexander Filípek, tla%iar 1imon 
Rohá%ek i Du$an Jurkovi% a jeho brat Vladimír.
Okrem kultúrnych a politick!ch elít sa nosite"mi mestského #ivotného $t!lu stali 
remeselníci, obchodníci, neskôr #ivnostníci, inteligencia, úradníci, $tátni a verej-
ní zamestnanci a podnikatelia. Ich b!vanie sa odli$ovalo od "udového prostredia, 
me$tianske domy mali inú architektúru a interiér. Domy si stavali v centre mesta 
z tehál alebo kame'a. Najstar$ie dochované stavby pochádzajú z obdobia 
renesancie. Domy najbohat$ích me$(anov na námestí boli dvojpodla#né, so 
zaklenut!m prejazdom do dvora. Me$tianske domy slú#ili okrem b!vania i na 
podnikanie. Majitelia zvykli prenajíma( izby úradníkom, $tudentom i rekreantom. 
V spodnej %asti domov prevádzkovali #ivnosti a v podbrániach viechy.
Prízemné vinohradnícke domy boli priechodné, okrem obytn!ch miestností 
v nich nech!bali priestory súvisiace so zamestnaním majite"a, lisov'a a najmä 
pivnica. V Modre vlastnili vinohrady ve"kovinohradníci i remeselníci. Vo vino-
hradníckych domoch sa tak nachádzali aj obchody, remeselné dielne a viechy. 
,ivnosti b!vali ozna%ené fi remn!mi $títmi, ktoré boli identifi ka%n!mi znakmi 
majite"a. Firemné $títy mali v obchode a remesle dôle#it! informa%n! v!znam, 
pou#ívali sa vo forme ma"ovan!ch tabú" alebo plastík. Pre $iroké vrstvy menej 
gramotného obyvate"stva znamenali to"ko, ako v sú%asnosti nápis ozna%ujúci 
prevádzku. Na umeleckom stvárnení fi remn!ch $títov pou#ívan!ch v mestách 
zále#alo aj magistrátu, preto nesmeli by( vyvesené bez jeho súhlasu. Napriek 
tomu, #e sa za%ali neskôr roz$irova( predpismi uzákonené fi remné tabule 
s nápismi (s menom majite"a, názvom obchodného a remeselného odboru), ako 
sú%as( vonkaj$ej reklamy pretrvávali, i ke& v men$ej miere, aj niektoré pôvodné 
spôsoby vonkaj$ieho fi remného ozna%ovania. Popri informa%nej funkcii predsta-
vovali zaujímav! v!tvarn! prvok a umelecké dielo v sídelnom priestore. 
Najdôle#itej$ím priestorom mesta bolo námestie. Odohrával sa tu v$etok verej-
n! #ivot od v!ro%n!ch jarmokov, t!#denn!ch trhov, manifestácia spolo%ensk!ch 
stretnutí a# po najímanie vinohradníckych robotníkov. Na ulici prebiehalo aj 
cajchovanie mier a váh. Na námestí sa nachádzali dôle#ité obchody, hostince 
i najdôle#itej$ie verejné budovy, kostol a radnica.
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Na základe prame'ov z konca 19. storo%ia a najmä medzivojnového obdobia 
mo#no kon$tatova(, #e Modra mala malomestsk! a# vidiecky charakter. Hlavn!m 
faktorom ur%ujúcim vzh"ad bolo vinohradníctvo. Historická domová zástavba 
sa vyvinula z radu pozd)#nych domov orientovan!ch kolmo na ulicu. S rozvojom 
obchodu na prelome storo%í sa prízemné miestnosti a uli%né fasády viacer!ch 
domov adaptovali na predajné ú%ely. Majitelia po vzore rakúskych a uhorsk!ch 
miest vybudovali vlastné obchodné priestory a dielne s v!kladmi. Spravidla i$lo 
o obd)#nikové v!kladné skrine slú#iace na vystavenie tovaru. Tieto kon$trukcie 
boli drevené, farebne natreté, niekedy zdobené plastick!m vzorom. Jednoduch-
$ím typom boli obchody otvárajúce sa dvoma krídlov!mi, kazetov!mi dverami 
smerom do ulice, ktoré po otvorení slú#ili ako informa%ná a reklamná tabu"a.
Na prelome 19. a 20. storo%ia mesto zmenilo svoju tvár a zmodernizovalo sa. 
V uliciach bolo zakázané pás( husi, pra( na potoku bielize', vybudoval sa verejn! 
vodovod, mesto sa elektrifi kovalo, skrá$"ovací spolok, ktorého %lenmi bola 
miestna elita, vysádzal stromy v aleji a staral sa o vybudovanie siete nov!ch 
chodníkov. Doprave museli ustúpi( aj dve z troch mestsk!ch brán a %asti opev-
nenia. Mesto sa otvorilo do priestoru, vznikli viaceré nové ulice a v!znamné 
objekty mimo územia hradieb. V roku 1920 sa Modra stala sídlom okresu. Pre 
okresn!ch úradníkov vystavalo mesto úradnícke domy, popri ktor!ch vyrástli 
nové vilkové domy. Modra získala novú tvár, stala sa vyh"adávanou oblas(ou 
v!letníkov a turistov, ob"ubujúcich dobré víno, peknú keramiku a prírodu ne&ale-
kého letoviska v Harmónii a na Piesku.
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Vízia do budúcnosti

Radi sa vraciame do %asov, ktoré nám pripomínajú prívetivos( a "udskos(.
Zlat!m obdobím pre Modru bol koniec 19. a za%iatok 20. storo%ia. 
*aro malomesta a jeho autentick! kultúrny a spolo%ensk! #ivot, v blízkosti 
vinohradov a lesov.
Spolky, vinohradnícka a keramikárska tradícia, v!znamné osobnosti, ktoré 
ovplyvnili nielen lokálnu, ale aj európsku kultúru a politiku.
Spolo%nos( "udí rôznych národností a rôznych vierovyznaní #ijúcich v mieri 
a porozumení.
*asy, ke& je be#né sa stretáva( vonku, medzi "u&mi, v komunite.

Sú%asná realita je iná, na$e potreby sa zmenili. Ale ako sa ukazuje – potreba #i( 
mimo svoj príbytok, v komunite je v spolo%nosti stále ve"mi aktuálna. 
Modra sa stáva ve"mi atraktívnou najmä v&aka svojim zachoval!m kvalitám. 

Vízia pre Modru je uchovanie atmosféry malomesta, nnadviazanie na tradíciu 
v!roby keramiky, vinohradníctva a kultúry, vytvorenie dobr!ch podmienok na 
stretávanie "udí, bezpe%nos( a zdravé prostredie.



II. Manuál verejn!ch 
priestorov
Spevnené plochy



Manuál verejn!ch priestorov

Dôle"it$m prvkom verejného priestoru je plocha, po ktorej sa pohybu-
jeme. Chodníky, komunikácie, parkoviská &i oddychové plochy svojím 
tvarov$m a materiálov$m vyhotovením defi nujú a vymedzujú priestor 
a ur&ujú jeho kvalitu.
Zvy#ujú atraktivitu miesta, majú vplyv na bezpe&nos% a rozhodovanie 
o pohybe.
Pre spevnené plochy platí, "e trvácnos%, kvalita a správne technické vyho-
tovenie sú zásadné. 
Kvalitné materiály pekne starnú, nestrácajú na estetickej a funk&nej 
kvalite.
V rámci rie#eného územia – pamiatková zóna mesta Modry – je proces 
obnovy spevnen$ch plôch postupn$. Preto je potrebné zadefi nova% typy 
dla"ieb a základné princípy tak, aby jednotlivé etapy mohli navzájom na 
seba nadväzova% a tvorili tak v kone&nom dôsledku harmonick$ celok. 
Manuál nerie#i konkrétne návrhy, má odporú&ací charakter.

Plochy chodníkov, parkovania, komunikácií, 
materiály 

Základné pravidlá:

• zaru&enie bezpe&ného pohybu a bezbariérovos%
• maximalizovanie plôch vodopriespustn$ch, ktoré umo"(ujú vsakovanie 

da")ovej vody z dôvodu zlep#ovania mikroklímy v meste. Ideálne je 
nezvä&#ova% spevnené plochy, ale roz#irova% plochy zelene.

• pou"itie kvalitn$ch materiálov so správnymi detailami napojenia, ideál-
ne pochádzajúce z lokálnych zdrojov materiálov

• prepou"itie alebo zachovanie pôvodn$ch prvkov dla"by 
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Sú"asn! stav:

Nako"ko je proces úpravy povrchov naviazan! aj na &al$ie úpravy (zmena organi-
zácie dopravy, obnova infra$truktúry a pod.), ide o rozsiahlej$ie projekty 
s vy$$ími nárokmi.  
V rámci historického centra je v rekon$trukcii ulica Moyzesova, Kuku%ínova 
a nástupn! priestor pred vstupom na cintorín na Dolnej ulici. 

V rámci t$chto priestorov u" boli pou"ité nasledovné materiály:
• #ulov! obrubník sekan!
• #ulová dla#ba – #ulová kocka kocka 15/15 a 8/8
• miestny kame' – $lapáky
• drená#na dla#ba pre parkovacie plochy – Siko  
• zámková dla#ba Klasiko 20/20 bez hrany, sivá – pojazdn! chodník
• zámková dla#ba Klasiko 20/20 bez hrany, antracit – pojazdn! chodník
• zámková dla#ba Klasiko 20/20 s hranou, sivá – chodník
• mlat
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Príklady pou%itia materiálov:

Mestské prostredie

• pochôdzne plochy
- kamenná dla#ba

- #ulová kocka - malá 4 – 6 cm, stredná 10 – 12 cm, farebnos( sivá, 
piesková, bé#ová, melír

- #ulová plat'a - hrúbka 6 cm, pojazdná 8 cm
- opracovanie - tr!skan! %i pieskovan! kame'

- betónová dla#ba
- parkovanie ekodla#ba Siko (20/20), Novator eko (20/40)
- sivá, antracit
- pozd)#ny formát betónovej dla#by – napr. Edel kombi Premac

- mlat
– piesková farba

• pojazdné plochy
- asfalt (ekoasfalt)
- #ulová kocka vo svetl!ch odtie'och – piesková, bé#ová, sivá (15/15)

• parkovanie 
- ekodla#ba Siko (20/20), Novator eko (rozmer 20/40)
- #ulová kocka vo svetl!ch odtie'och – piesková, bé#ová, sivá (15/15)

• pojazdné chodníky
- #ulová kocka vo svetl!ch odtie'och – piesková, bé#ová, sivá
- kocky 15/15 vhodné pre pojazdné plochy alebo ako obrubník

- drená#ny asfalt (asfalt s cementovou zálievkou, farba svetlá RODAL)
- drená#ny betón, mlat - vo svetl!ch odtie'och – piesková, bé#ová, sivá

• obrubníky
- #ulov! obrubník $tiepan!
- #ulov! obrubník rezan!
- oce"ová pásovina
- betónov! obrubník

Prírodné prostredie

• pojazdné plochy
- #ulová dla#ba z odsekov 
- betón s metli%kovanou úpravou
- makadam

- oce"ová pásovina
- #ulov! obrubník $tiepan!
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Kamenná dla#ba
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Betónová dla#ba
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Mlat Rigol
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Materiál, dizajn:

• mestské prostredie 

typ lavi&ky A

• historizujúci dizajn
• kovová kon$trukcia, neutrálny náter – antracit, sivá, %ierna 
• drevená v!pl' sedacej %asti a operadla - tvrdé drevo z lokálnych zdrojov
 (agát, jase')
• povrchová úprava – termizácia (úprava dreva teplom)
• bezfarebn! olej

Lavi&ku s historizujúcim dizajnom, ktorá sa nachádza v rámci rie%eného územia, navrhujeme ponecha' 
a upravi' do jednotnej podoby.

Materiál, dizajn:

• mestské prostredie

Lavi&ka mmcité – Emau

typ lavi&ky B

• dizajn vychádzajúci z tradi%n!ch tvarov lavi%iek 
• kovová kon$trukcia, neutrálny náter – antracit, sivá, %ierna 
• drevená v!pl' sedacej %asti a operadla – tvrdé drevo z lokálnych zdrojov
 (agát, jase')
• povrchová úprava – termizácia (úprava dreva teplom)
• bezfarebn! olej
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Lavi&ka mmcité – Preva urbana

typ lavi&ky B

Materiál, dizajn:

• mestské prostredie

Lavi&ka Santa and Cole

Príklady modern"ch lavi&iek tradi&ného tvaru, subtílna kovová ko%trukcia, pohodlné sedenie
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Materiál, dizajn:

• prírodné prostredie 

typ lavi&ky C

• jednoduch! dizajn s pou#itím masívneho dreva
• prírodné materiály – drevo (agát, jase', dub)
• masívnej$ie kon$trukcie, menej ocele 
• povrchová úprava – termizácia (úprava dreva teplom)
• bezfarebn! olej
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Materiál, dizajn:

• prírodné prostredie 

atypická lavi&ka

V prírodnom prostredí mimo chodníkov je mo#né aj hravej$ie multifunk%né 
vybavenie s pou#itím keramiky.
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Smetné ko$e
Vhodná lokalizácia smetn$ch ko#ov vo verejn$ch priestoroch napomáha 
&istote mesta. Sú&as%ou mô"u by% aj ko#e na separovan$ odpad, prípad-
ne ko#e pre psí&karov na psie exkrementy. +astou chybou je, "e sú na 
uliciach umiestnené ko#e od rôznych v$robcov s rôznym dizajnom 
a nekore#pondujú s ostatn$m vybavením. Zmyslom je zosúladi% mestsk$ 
mobiliár a harmonizova% prostredie.

Princípy:

• Ko$e by mali by( v súlade s ostatn!mi prvkami mobiliáru, osadené v pásme 
mobiliáru, zelene.

• Osadenie smetn!ch ko$ov je ur%ené frekvenciou pohybu obyvate"ov, na pre-
h"adnom a osvetlenom mieste.

• Nesmú vytvára( bariéru (v trasách chodcov, v zónach pre slepcov a podobne). 
Nie je vhodné in$talova( smetné ko$e na oplotenia, stavby, stromy.

• Otvor ko$a by mal by( umiestnen! 0,8 m a# 1 m nad úrov'ou povrchu, aby 
bol "ahko prístupn! aj de(om a "u&om na vozíku.
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Typológia osadenia smetn!ch ko$ov:

Na nahliadnutie viac v dokumente MIB
https://mib.sk/manual-verejnych-priestorov/principy-a-standardy/kose/
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Materiál, dizajn:

• mestské prostredie 

Tvarovo sú nádoby %o najjednoduch$ie – 2 typy – kruhov! a hranat! pôdorys. 
Kovová kon$trukcia – neutrálny náter – antracit, sivá, %ierna 

• prírodné prostredie

Pou#itie dreva, jednoduch! tvar

Príklady:

https://www.streetpark.eu/cs/vyrobek/odpadkove-kose-bas-m/
https://urbania.sk/odpadkove-kose/kos-tubo-s-vekom/
https://www.mmcite.com/sk/crystalExistujúce historizujúce smetné ko%e, nesprávne a správne osadenie 

Kovové smetné ko%e s jednoduch"m valcov"m tvarom 
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SMART smetn" kô% na ve#mi frekventovanom 
mieste, stla&enie odpadu, redukcia priestoru, 
o 80 % zní!enie potreby v"vozu 

Smetné ko%e s mo!nos'ou triedenia odpadu

Materiál, dizajn:

Kovové smetné ko%e s jednoduch"m hranat"m tvarom Lavi&ka mmcité – Nanuk
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Stojany na bicykle
Pohyb cykistov v meste si okrem dobre vyzna&en$h cyklotrás a cyklistic-
k$ch pruhov vy"aduje aj priestor na parkovanie bicyklov.
V#etky prvky, ktoré cyklistom zjednoduch#ia "ivot a zárove( nebudú ob-
%a"ova% ostatn$ch, podporia pou"ívanie bicyklov, cyklodopravu.
Dobrá infra#truktúra umo"ní zmenu návykov obyvate'ov a náv#tevníkov 
na prepravu autom, a t$m aj parkovanie v centre.
Cyklostojany, prípadne nabíjacie stanice musia by% ve'mi vhodne funk&ne 
a dizajnovo zakomponované do prostredia.

Princípy:

• Stojany na bicykle je potrebné osádza( na správne vyspádovanej spevnenej 
ploche, nie na zeleni.

• Je potrebné dodr#a( bezpe%nostné a manipula%né odstupy, zaparkované 
bicykle nesmú bráni( v pohybe chodcov, zasahova( do komunikácií 
a podobne.

• Cyklostojany by mali byt osadené v nadväznosti na miesto pobytu "udí na 
preh"adnom a osvetlenom mieste (kontrola napr. kamerov!m systémom, 
bezpe%nos().

• V rámci jedného priestoru je vhodné pou#íva( jednotn! typ cyklostojanov.
• Prevádzky, ktoré plánujú osadenie stojanu na bicykle pred svojou prevádzkou, 

musia re$pektova( dané pravidlá a v!ber typu stojanu, zárove' musia postu-
pova( v súlade s platnou legislatívou – pozri %as( Ako postupova(.

• Cyklostojany by mali by( v#dy osádzané v jednej osi s ostatn!mi prvkami vo 
verejnom priestore, napríklad so stromami. Prvky mobiliáru ako také by mali 
vytvára( pás mobiliáru a zelene v jednej línii s komunikáciami a takto zjedno-
cova( a sprieh"adni( verejn! priestor.



Manuál verejn!ch priestorov

Typológia osadenia stojanov na bicykle:

Na nahliadnutie viac v dokumente MIB
https://mib.sk/manual-verejnych-priestorov/principy-a-standardy/cyklostojany/
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Materiál, dizajn:

Tvarovo sú stojany %o najjednoduch$ie – 2 typy – obl! a hranat! tvar.
Materiál oce" s antikoróznou úpravou.
Minimálna nosnos( cyklostojana 50 kg.
Kovová kon$trukcia, farebnos( v súlade s ostatn!mi prvkami mobiliáru, neutrál-
ny náter – antracit, sivá, %ierna (napr. antracit /RAL 7016/, %ierna a Deutsche 
Bahn /DB703/).
Mo#no pou#i( atypick! tvar – vtipn! kreatívny dizajn s citliv!m kontextom v pro-
stredí, priestrovo musia sp)'a( rovnaké po#iadavky ako $tandardné stojany.

Historizujúci príklad z Trnavy Stojan mmcité – Lotlimit Kruhov" tvar stojana Atypické rie%enie 

Stojan kore%pondujúci so zahradzovacím 
stÍpikom 
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Materiál, dizajn:

Overen! príklad z Dánska, mo#nos( in$talácie svetla
https://out-sider.dk/en/product/bike
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St(piky, zábrany, mre%e
Medzi )al#ie prvky, ktoré sú z h'adiska bezpe&nosti a vymedzenia priesto-
ru pre chodcov dôle"ité, patria zahradzovacie st,piky, prípadne zábradlia. 
Zamedzujú autám parkova% na plochách ur&en$m chodcom, prípadne 
cyklistom.

St)pik mo#no nahrádza( napríklad stojanmi na bicykle alebo kvetiná%mi. 
Zabráni( vstupu a parkovaniu vozidiel sa dá aj atypick!mi, v!tvarne kvalitn!mi 
objektmi s odkazom na svoje prostredie.
Mre#e ku stromom sú potrebné len v miestach, ktoré sú nato"ko frekventované, 
#e mô#u spôsobi( po$kodenie kore'ového systému stromu. Mre#e sú v základ-
n!ch tvaroch – $tvorec a kruh, pochôdzne alebo pojazdné.

Princípy:

• St)piky je potrebné pou#i( len tam, kde nie je iná mo#nos( obmedzenia 
pohybu áut. Na vymedzenie priestoru pre chodcov mô#u slú#i( aj iné prvky 
mobiliáru vhodne osadené ku komunikácii (lavi%ky, stojany na bicykle, zelené 
pásy a podobne). Chodníky, ktoré majú menej ako 2 metre, nie sú vhodné na 
osadenie st)pikov.

• V rámci jedného priestoru je potrebné pou#i( jeden typ st)pikov.
• 1tandardná vzdialenos( st)pika umiestneného na chodníku od okraja vozovky 

je 0,5 metra. V niektor!ch prípadoch mo#no po#adova( v!nimku z normy 
a vzdialenos( zú#i( na 0,25 metra.

• Dodr#anie priechodnej $írky chodníka – základné priestorové pravidlá
• Vzdialenos( medzi st)pikmi je 2 – 3 m. V!$ka st)pika je minimálne1 m.
• St)piky vytvárajú rytmus, ktor! je pravideln!, vzh"adom na okolie re$pektujú 

iné preká#ky.
• Pou#itie re(aze nie je vhodné vzh"adom na pohyb slabozrak!ch.
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Typológia osadenia stojanov:

Na nahliadnutie viac v dokumente MIB
https://mib.sk/manual-verejnych-priestorov/principy-a-standardy/osadzanie-stlpikov/
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Materiál, dizajn:

Dizajn – historizujúci, modern! bez detailov alebo %ist! jednoduch! tvar.
Kovová kon$trukcia, farebnos( v súlade s ostatn!mi prvkami mobiliáru neutrálny 
náter – antracit, sivá, %ierna (napr. antracit /RAL 7016/, %ierna
a Deutsche Bahn /DB703/).
Pozinkovanie potrebné.

Historizujúci st)p v Modre Tvarovo jednoduch! st)p

St)pik Elisa, ktor! zárove' slú#i ako stojan na 
bicykle

Mre#a mmcité – Arborum
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Kvetiná"e
Zele( je jedn$m z hlavn$ch prvkov verejného priestoru, ktor$ vytvára jeho 
kvality. Preto sú dôle"ité okrem v$sadby vzrastlej zelene a zelen$ch pásov 
aj objekty kvetiná&ov.
Vyu"ívajú sa najmä v priestoroch, kde nie je mo"ná iná v$sadba najmä 
pre vedenie podzemn$ch sietí, prípadne iné stavby.
Kvetiná&e zárove( opticky &lenia priestor, mô"u vytvára% mikropriestory, 
tlmi% prúdenie vzduchu, hluku a podobne. 

Ked#e sú kvetiná%e mobilné, nepotrebujú zásah do podkladu. Sú variabilné, dajú 
sa vyu#íva( aj sezónne.
Je potrebná regulácia nádob na v!sadbu len s vä%$ím objemom, kde sa nepred-
pokladá presun a tieto prvky ostávajú v rámci verejného priestoru trvalo.

Princípy:

• Men$ie kvetiná%e – do 50 cm v!$ky nie sú z h"adiska posudzovania podstat-
né. Maximálna v!$ka 1 m.

• Kvetiná%e mô#u slú#i( ako zábrana pre autá.
• Tam, kde je mo#né otvorenie dla#by a vytvorenie plochy na v!sadbu, nie je 

vhodné pou#itie kvetiná%ov.
• Nádoby na v!sadbu priamo súvisia s typom v!sadby (ve"kos( kore'ového 

systému), v!sadba musí by( v súlade so zámermi v danom priestore. Majite" 
objektu zabezpe%uje údr#bu zelene a stará sa o %istotu a funk%nos(.

• Tvary by mali by( %o najjednoduch$ie – kruhov! pôdorys, hranat!. 
• Pod"a $írky priestoru, v ktorom sa majú pou#i( kvetiná%e, mo#no vytvo ri( aj 

u#$ie pozd)#ne tvary.
• Radenie nádob s v!sadbou treba koordinova( s &al$ími prvkami priestoru tak, 

aby vznikol primeran! rytmus a kompozícia. Musia sa dodr#iava( základné 
parametre na manipula%né priestory, $írky chodníka a podobne.

• Pravidelné umiestnenie kvetiná%ov je pozd)# línií chodníkov a ciest.
• Nepravidelné kompozície mô#u vznika( na vä%$ích vo"n!ch plochách.
• Preferujú sa samozavla#ovacie kvetiná%e.
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Typológia osadenia kvetiná"ov:
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Materiál, dizajn:

Farebnos( má kore$pondova( s okolím tak, aby kvetiná%e neboli dominantné, 
ale tvorili skôr nenápadné prvky, pri ktor!ch vynikne zele' – farebná $kála – od 
antracitovej po bé#ové odtiene.
Materiál – jednotn! pre jeden typ – kov, sklolaminát, drevo s olejovou úpravou 
(napríklad agát, jase').
Ako netypick! prvok s ambíciou umeleckého diela, ktor! mô#e by( v prostredí 
dominantn!m. 

https://citystonedesign.sk/zahradny-mobiliar/kvetinac/
https://www.vyroba-kvetinace.sk/realizacie/

Hranaté kvetiná&e na v"sadbu ni!%ej zelene Zostavy modulov"ch kvetiná&ov s doplnkovou funkciu sedenia
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Príklady okrúhlych kvetiná&ov z betónu a sklolaminátu, nádvorie Trnava Kvetiná&e pre vzrastlú zele( pou!ité v meste Bratislave 

Materiál, dizajn:
https://www.vyroba-kvetinace.sk/vyroba/
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Informa"né nosi"e
Medzi informa&né nosi&e patria najmä informa&né tabule, vitríny, polepo-
vé plochy, ozna&enia objektov a informa&no-orienta&n$ systém mesta.
Informa&né nosi&e slú"ia ako podkladové plochy na umiestnenie dôle"i-
t$ch informácií ur&en$ch pre verejnos%: samospráva mesta, oznamy 
o kultúrnych a spolo&ensk$ch akciách, o pamätihodnostiach a v$znam-
n$ch objektoch, osobnostiach a podobne. Samostatnou kapitolou je 
orienta&n$ systém mesta, ktor$ má mesto Modra u" vyrie#en$, preto sa 
t$mito prvkami nezaoberáme.
Informa&né nosi&e mô"u by% samostojace alebo na fasádach budov. 

Rie$ené prvky:

• vitríny – uzamykate"né informa%né plochy obojstranné
• informa%ná tabu"a jednostranná
• polepové plochy – valcov! objekt

V rámci kreatívnej %asti Uplatnenie keramiky vo verejnom priestore,
sú rie$ené &al$ie prvky:
• informa%né tabule – pomenovanie in$titúcií, verejn!ch budov, kultúrnych 

pamiatok
• informa%né nosi%e pre tematické okruhy 
• reprezenta%né prvky pri vstupe do mesta
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Typológia osadenia informa"n!ch nosi"ov:
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Princípy:

• Informa%né prvky vo verejnom priestore treba osádza( na dôle#ité, dobre 
vidite"né a frekventované miesta tak, aby boli jasne %itate"né a jednozna%né. 
Ich po%et treba minimalizova(.

• Nesmú prekr!va( dôle#ité poh"ady na fasády alebo celkov! poh"ad, ktor! je 
pre dané územie signifi kantn!.

• Dôle#it!m mottom je nevytvára( vizuálny smog, sna#i( sa o %isté a jasné vyho-
tovenie, dobrú údr#bu nosi%a a najmä informa%nej plochy. Pokia" je polepová 
plocha neudr#iavaná a pravidelne ne%istená, stane sa z objektu ne#iadúcu 
prvok bez estetickej a informa%nej hodnoty.

• Radenie informa%n!ch prvkov je potrebné koordinova( s &al$ími prvkami 
priestoru tak, aby vznikol primeran! rytmus a kompozícia. Musia sa dodr#ia-
va( základné parametre na manipula%né priestory, $írky chodníka 
a podobne.

• Pri osadení na fasádu nesmie vystupova( viac ako 10 cm.
• pre osadenie informa%ného nosi%a platia legislatívne pravidlá popísané 

v %asti Reklama a ozna%ovanie prevádzok.

Materiál, dizajn

Tvarom by malo ís( o jednoduch! prvok (hranat!, alt. obl!).
V kontexte historizujúcich prvkov mo#no pou#i( aj historizujúci dizajn.

Materiál – kov s antikoróznou úpravou, liatina
Farebnos( – antracit, %ierna



Manuál verejn!ch priestorov

Pitné fontány
Problematika zmeny klímy, ako aj udr"ate'n$ "ivotn$ #t$l vedú k umiest-
(ovaniu pitn$ch fontán v mestách tak, aby bola pitná voda dostupná 
ka"dému.
Je preto potrebné vytvori% takéto podmienky v rámci mesta. Zmena by 
mala nasta% v návyku nekupova% plastové f'a#e, ale ma% mo"nos% sa napi% 
kvalitnej vody v exteriéri mesta.
Pre správne osadenie a dizajn pitn$ch fontán platí podobne ako pre ostat-
né prvky mobiliáru po"iadavka na kvalitu, trvácnos% a vhodné umiestne-
nie.

Princípy:

• Pitná fontána by mala by( osadená vhodne z h"adiska pohybu osôb na frek-
ventovanom mieste, zárove' vo vhodnej kompozícii k svojmu okoliu.

• Pitné fontány treba osádza( tak, aby nevytvárali bariéry pre chodcov, pohy-
bovo a zrakovo znev!hodnen!ch, naopak, boli sú%as(ou inkluzívneho princípu 
a dostupné v$etk!m, rozpoznate"né, mimo vodiaceho pásu.

• Fontány majú by( v osvetlenom priestore s mo#nos(ou kontroly, nie v blízkosti 
odpadkov!ch ko$ov alebo in!ch zne%isten!ch miest.

• Odvod odtekajúcej vody treba vyrie$i( tak, aby sa nevytvárali mláky a podmo-
%ené plochy. 

• Odtoková mrie#ka musí by( dostato%ne pevná, s nosnos(ou min. 300 kg.
• Pri osadení na fasádu nesmie vystupova( viac ako 0,3 m – bezpe%n! pohyb 

zrakovo postihnut!ch so zv!raznením v rámci vodiacej línie.
• Fontána musí by( osadená na proti$mykovom rovnom povrchu.
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Typológia osadenia pitn!ch fontán:

Na nahliadnutie viac v dokumente MIB
https://mib.sk/manual-verejnych-priestorov/principy-a-standardy/pitne-fontany/
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Materiál, dizajn:

Pitná fontána má by( sú%as(ou vybavenia verejného priestoru spolu s mobiliá-
rom, preto je nevyhnutné, aby dizajnovo zapadala do svojho prostredia. 

Tvarom by malo ís( o jednoduch! prvok (hranat!, alt. obl!).
V kontexte historizujúcich prvkov mo#no pou#i( aj historizujúci dizajn.
V niektor!ch prípadoch, kde je vhodné pou#itie akcentu, mo#no osadi( aty pickú 
fontánu ako umelecké dielo s mo#nos(ou pou#itia keramického prvku.

Funk%ne je fontána navrhnutá tak, aby sa dala naplni( f"a$a, priamo sa napi(, 
prípadne da( pi( zviera(u. Maximálna v!$ka je 1,2 m, kohútik od zeme je vo 
v!$ke od 0,75 – 1,1 m nad terénom.

Materiál – kov s antikoróznou úpravou, liatina
Farebnos( – antracit, %ierna
Kohútik mô#e by( z nehrdzavejúcej ocele, vo vä%$om rozsahu nehrdzavejúcu 
oce" nepou#íva(

Historizujúci dizajn – www.sulek.skModern" dizajn 
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Materiál, dizajn:

Atypické pitné fontány
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Terasy
Exteriérové terasy sú plochy na bezpe&né posedenie 'udí v rámci verejné-
ho priestoru so sezónnym vyu"itím.
Naj&astej#ie súvisia s prevádzkami, ktoré zabezpe&ujú v rámci t$chto von-
kaj#ích priestorov konzumáciu jedál a nápojov. Prevádzkovatelia podnikov 
v meste &asto po"adujú vyu"ívanie verejného priestoru na takéto sezónne 
posedenie. Vplyv na u"ívanie verejného priestoru je ve'k$ – slu"by sú 
atraktívne, zhroma")uje sa tu viac 'udí, zárove( mô"u vznika% problémy 
súvisiace s formou a realizáciou terasy. Zámerom dokumentu je aj nasta-
vanie v#eobecného kon#truk&ného a materiálového rie#enia exteriéro-
v$ch terás a ich vzh'adu tak, aby prostredie bolo ako celok zladené 
a správne funk&ne usporiadané.

V sú%asnosti platí regulácia pod"a VZN – V$eobecné záväzné nariadenie mesta 
Modra %.1/2016 o podmienkach umiest'ovania, povo"ovania a prevádzkovania 
letn!ch terás a exteriérov!ch sedení na území mesta Modra.
Tento dokument sa nezaoberá podrobnej$ím materiálov!m a estetick!m h"a-
diskom. Po vzore viacer!ch samospráv je spracovan! osobitn! manuál, ktor! 
podrobnej$ie defi nuje najmä materiálové a dizajnové rie$enie terás.
Zásady a pravidlá manuálu zjednodu$ia návrh, proces vybavovania a povo"ova-
nia exteriérov!ch terás.
Cie"om je, aby sa jednotlivé prvky prispôsobovali celku a nevytvárali konkuren%-
né stavby v rámci verejného priestoru.
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Princípy:

• Terasy nesmú by( ru$iv!mi ani dominantn!mi, ked#e je cie"om nevytvára( len 
%iastkové zóny, ale spolo%n! celok.

• Terasy musia re$pektova( prostredie, architektúru, zele', vybavenie, komuni-
kácie, pohyb pe$ích a cyklistov.

• Odstup od komunikácie je 0,5 m, terasa nesmie by( sprístupnená z komuni-
kácie.

• Plocha terasy musí by( priestorovo vymedzená – odnímate"n!mi pásmi na 
dla#be, terasou alebo ohradením.

• Sú%as(ou terás sú aj jednotlivé prvky:
- kon$trukcia terasy/pódium (uchytenie, rám, podlaha) 
- hradenie (zábradlie, kvetiná%, mobilná zele') 
- tienenie – zastre$enie (slne%ník, markíza, "ahká textília, pergola) 
- mobiliár (sedenie, stoly, doplnkov! mobiliár) a informa%né nosi%e (stojany, 

nosi%e, menu) 
- technické vybavenie (ventilátor, plynov!/elektrick! ohrieva%, osvetlenie) 

Medzi prvky, ktor$ch umiestnenie v rámci terás sa pova"uje za neprípust-
né, patria najmä: 
• drobné zaria&ovacie prvky (bar, v!%apné zariadenie)
• audio a vizuálne zariadenia (reprodukcia hudby, televízne obrazovky)
• technické zariadenia (chladni%ky, vonkaj$í plynov! gril, vonkaj$í zdroj elektric-

kej energie – generátor) a externé napojenie na technické siete (voda, odpad, 
plyn)

Nevhodné tienenie, opakovanie reklamy 

Neprípustné tienenie formou pergoly Masívna kon%trukcia zastre%enia s pevn"m 
tienením, nevhodne zvolen" materiál drevo 
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Terasy mô"u by% umiestnené na spevnen$ch plochách alebo na plochách 
zelene nasledovne:

- spevnené plochy (asfalt, dla"ba, zhutnen$ podklad):
• minimalizovanie v!$ky terasy
• demontovate"ná kon$trukcia bez pevného spojenia s podkladom
• umo#ni( vsakovanie da#&ovej vody
• terasa nesmie po$kodzova( zele'
• bezbariérov! prístup
• zakrytie terasy len v zimn!ch mesiacoch maximálne z troch strán (nie po 

celom obvode)
• spevnená plocha sa nesmie zakr!va( umel!mi kobercami
• terasa nesmie by( umiestnená nad revíznymi $achtami alebo inou technickou 

infra$truktúrou

- terasy v zeleni:
• kon$trukcia terasy spojená s terénom demontovate"n!m ukotvením (rozná$a-

cí ro$t, kotviace pätky, skrutky), celá kon$trukcia demontovate"ná
• vsakovanie da#&ovej vody do zelene
• bezbariérov! prístup
• nesmie sa po$kodzova( zele' (kore'ov! systém, koruny stromov a podobne)

Sedenie vymedzené líniou 

Stup(ovité pódium prispôsobené sklonu chodníka Prieh#adné zakrytie terasy v zimnom obdobíJednoduché rie%enie terasy: #ahk" nábytok, 
kvetiná&e, drevené nízke pódium 

Jednoduché rie%enie terasy: #ahk" nábytok, 
kvetiná&e
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Materiál, dizajn:

• Terasy nesmú by( dominantné v priestore, nesmú vytvára( optickú bariéru.
• Pravouhlé tvary.
• Neutrálne, prírodné a zemité farby – napr. sivá, hnedá, %ierna, v prípade ocele 

pozinkovanie, ap. Jednotné farebné rie$enie celej terasy a jej prvkov, bez 
ne#iaducich a v!razn!ch farebn!ch kontrastov.

• Materiálové rie$enie by mal obsahova( prírodné a udr#ate"né materiály vo 
svojej prirodzenej farebnosti.

Ohradenie:

• Demontovate"ná kon$trukcia ohradenia vo forme zábradlia alebo kvetiná%a 
so #ivou zele'ou, prípadne mobilná zele'. 

• Maximálna v!$ka ohradenia je 900 mm.
• Ohradenie (s v!nimkou kvetiná%ov) nesmie vytvára( súvislú plnú plochu. Musí 

by( %iasto%né prieh"adné.
• Na plochy ohradenia nie je mo#né umiest'ova( reklamu, iba názov alebo logo 

prevádzky. 
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Tienenie – zastre$enie (slne"ník, markíza, 'ahká 
textília, pergola)

• Demontovate"ná kon$trukcia tienenia vo forme slne%níka, markízy, "ahkej 
textilnej tkaniny so subtílnou podpornou kon$trukciou, pergola prekrytá 
sklom, zele'ou alebo textiln!m materiálom. Pevné uchytenie do podlo#ia len 
s pomocou systémov!ch rie$ení.

• Kon$trukcia tienenia musí by( subtílna. 
• Sklon tienenia pergoly alebo inej podpornej kon$trukcie mô#e by( maximálne 

10°. Strecha nesmie tvori( v!razné prev!$enie priestoru ani zakr!va( svoje 
okolie. 

• Podchodná v!$ka tienenia musí by( v priestore pohybu chodcov minimálne 
2 100 mm a maximálne 3 500 mm. 

• Tieniaci materiál – textília, sklo, zele', drevo, plast, kompozitné materiály. 
• Materiálové rie$enie kon$trukcie tienenia musí by( jednotné.
• Na plochy tienenia nie je mo#né umiest'ova( reklamu, iba názov alebo logo 

prevádzky (alebo obchodného partnera).

Informa"né nosi"e (stojany, nosi"e, menu at&.) 

• Demontovate"né prvky informa%n!ch nosi%ov na ozna%enie prevádzky alebo 
zobrazenie menu prevádzky.

• Informa%né nosi%e musia by( umiestnené v rámci priestoru exteriérovej tera-
sy a svojou kon$trukciou nemô#u zasahova( za jeho hranicu. 

• Maximálna v!$ka nosi%a je 1 500 mm. 
• Nosi% nesmie tvori( súvislú plochu vä%$iu ako 1 m2.
• Na informa%n! nosi% nie je mo#né umiest'ova( reklamu, iba názov alebo logo 

prevádzky (alebo obchodného partnera).
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Diskutabilné pou!itie rôznych materiálov – kov, kame(, drevo, 
rôzna farba dreva 

Masívna kon%trukcia tienenia 

- Ideálne rie%enie tienenia slne&níkmi 
- Oddelenie plochy terasy kvetiná&mi

Nevhodné zvislé &lenenie priestoru 

Zvislé predelenie priestoru je nevhodné, nebolo odstránené 

Jednoduchá subtílna kovová kon%trukcia nebráni poh#adu na 
architektúru 

Príklady z Modry:



II. Manuál verejn!ch 
priestorov
Reklama a ozna"enie prevádzok
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Reklama a ozna"ovanie prevádzok
Cie'om manuálu je: 

• vysvetlenie pravidiel reklamy, jej vhodné a nevhodné pou"itie
• usmernenie, ako postupova% pri zria)ovaní reklamy 
• príklady, pozitívna motivácia

Vizuálny smog je problémom, s ktor$m zápasia mnohé verejné priestory. 
Najproblematickej#ie sú reklamy v historickom prostredí, kde pôvodná 
architektúra a urbanizmus sú potla&ené mno"stvom krik'av$ch prvkov
v snahe upúta%. 
Komer&né prevádzky sú pre historické centrum ve'mi dôle"ité, aj v)aka 
nim mesto "ije, je atraktívne. Nevhodne vizuálne rie#ená reklama, ktorá 
je príli# agresívna, nekore#pondujúca s architektúrou, v rámci ktorej sa 
nachádza, v#ak, naopak, mestsk$ priestor degraduje.

,ia", mno#stvo podnetov vedie k vä%$ej otupenosti a ani najkrik"avej$í a najvä%$í 
oznam nezaru%í, #e si ho okoloidúci v$imne.
Spôsob reklamy sa v sú%asn!ch trendoch mení – mno#stvo digitálnych aplikácií, 
orientácia v priestore a vyh"adávanie u# nefungujú ako v minulosti. Reklama je 
sofi stikovanej$ia.
Prioritou je zachovanie kvality prostredia historickej architektúry, ostatné prvky 
nesmú by( dominantné. 

Vytvorenie pravidiel pre umiest(ovanie reklamy je za&iatkom úpravy exte-
riéru stavieb a kultivovania prostredia.
Kvalita namiesto kvantity, pravidlá namiesto chaosu.
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Legislatíva

Pamiatková zóna Modra 
Historické centrum prechádza postupnou obnovou. Ambíciou mesta je zásadná 
postupná úprava v$etk!ch verejn!ch priestorov, zásadné zmeny v usporiadaní, 
infra$truktúre a podobne. 
Zárove' sa menia aj stavby – revitalizácie a obnovy domov, úpravy fasád, vznik 
nov!ch prevádzok. 
T!m sú do tvorby verejného priestoru zahrnutí mnohí &al$í aktéri – majitelia 
budov, podnikatelia, nájomcovia.
V Modre je viacero v!born!ch prípadov dobrej praxe, ktoré uvádzame ako 
pozitívne príklady. Podobne aj iné realizácie sú motiva%n!mi príkladmi rie$enia 
reklamy.

Pamiatková zóna bola vyhlásená v roku 1991 a na celé územie sa vz(ahuje zákon 
o ochrane pamiatkového fondu (%.49/2002 Z. z). Znamená to, #e celé územie je 
pova#ované za historicky, architektonicky a urbanisticky nato"ko hodnotné, #e 
je chránené a v$etky zásahy musia by( rie$ené so zámerom zachovania t!chto 
kvalít.
Zriadenie prevádzky, úprava fasády a umiest'ovanie reklamy musí by( rie$ené 
v zmysle platn!ch zákonov (stavebn! zákon a zákon o ochrane pamiatkového 
fondu). 

Cie'om je &o najefektívnen#ie zosúladi% zámer investora, mo"nosti lokality 
a stavby, vhodnosti pre danú architektúru, prejs% procesom povo'ovania 
bez komplikácií. Na to je dôle"ité pozna% legislatívu. 
Rovnako je spolo&n$m zámerom vytvorenie kvalitného kultivovaného pro-
stredia, zachovanie architektonick$ch a kultúrno-spolo&ensk$ch kvalít. 
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Ako postupova# pri návrhu

1. Zadanie

4. Návrh, povolenie

2. Vlastníctvo

5. Realizácia

3. Zámer, konzultácie

Kvalitná realizácia schváleného návrhu kultivu-
je prostredie, je zárove' vizitkou va$ej fi rmy.
Nerealizujte neschválené zásahy, nosi%e alebo 
akéko"vek úpravy fasády.
Hrozí vám, #e ich budete musie( odin$talova(, 
ale aj &al$ie postihy v správnom konaní.

Historické centrum Modry je chránené ako 
pamiatková zóna (PZ), a preto sú v$etky stavby 
pamiatkovo chránené a je nutné rozhodnutie 
Krajského pamiatkového úradu. Na niektoré 
z nich – ako národné kultúrne pamiatky (NKP), 
sa mô#e vz(ahova( e$te prísnej$ie posudzova-
nie vhodnosti a realizovania reklamy. Návrh 
vám spracuje odborník – grafi k, dizajnér, 
architekt tak, aby podklad sp)'al potrebné 
nále#itosti a popis rie$enia. 
V!sledn! návrh je podkladom na povolenie 
a následne realizáciu. 

Zmeny, ktoré vy#aduje vá$ zámer, sa budú 
t!ka( stavby v pamiatkovej zóne. Preto si treba 
túto skuto%nos( od za%iatku uvedomova( 
a prihliada( na ochranu hodnôt historickej ar-
chitektúry. Aj drobné úpravy, napríklad zmena 
ozna%enia prevádzky %i umiestnenie osvetlenia 
na fasádu, je potrebné konzultova( a povoli(.
Niekedy sa zámer spája aj so zriadením novej 
prevádzky alebo s prestavbou pôvodného 
priestoru. Mô#e ís( o obnovu fasády, zmenu 
tvaru otvorov a podobne. Pod"a rozsahu, %i 
ide len o reklamné zariadenie, drobnú stavbu, 
alebo jednoduchú stavbu, bude rie$ená komu-
nikácia s úradmi a povo"ovací proces.
Je dôle#ité od za%iatku komunikova( najmä 
s Krajsk!m pamiatkov!m úradom a neodkla-
da( to a# do fázy hotového návrhu.

Ak je v budove viacero prevádzok a nájomcov, 
je potrebná komunikácia a vytvorenie cel-
kového konceptu, aby v rámci jednej fasády 
boli re$pektované spolo%né pravidlá. Je preto 
dôle#ité sa dohodnú(.
Za stav nehnute"nosti zodpovedá vlastník. 
Nájomník mô#e kona( len so súhlasom a plno-
mocenstvom vlastníka.

Skôr ako oslovíte dizajnéra alebo architekta, 
je dôle#ité správne sformulova( zadanie: o 
ak! typ podniku ide, koho chce oslovi(, %ím je 
jedine%ná ponuka va$ej prevádzky, prípadne 
zhodno(te aj fi nan%né mo#nosti a vlastnícke 
vz(ahy. 
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Ako vybavi# potrebné povolenia

Umiestnenie reklamy, reklamného zariadenia (ako aj informa&ného, 
propaga&ného alebo akéhoko'vek technického zariadenia) je mo"né 
v pamiatkovej zóne len na základe vydaného rozhodnutia krajského 
pamiatkového úradu (KPÚ) v zmysle § 30 ods. 3. zákona &. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskor#ích predpisov (pamiatko-
vého zákona):

„Umiestni' reklamu, reklamné, informa&né, propaga&né alebo technické zariade-
nie, ktoré nie je stavbou, na nehnute#nej kultúrnej pamiatke alebo v pamiatkovom 
území mo!no len na základe rozhodnutia krajského pamiatkového úradu. Krajsk" 
pamiatkov" úrad v rozhodnutí ur&í, &i je predlo!en" návrh z h#adiska záujmov chrá-
nen"ch t"mto zákonom prípustn", a ur&í podmienky jeho realizácie a umiestnenia. 
Ak umiestnenie reklamy, reklamného, informa&ného, propaga&ného alebo tech-
nického zariadenia povo#uje stavebn" úrad, krajsk" pamiatkov" úrad vydá záväzné 
stanovisko z h#adiska záujmov chránen"ch t"mto zákonom a je v konaní stavebné-
ho úradu dotknut"m úradom, krajsk" pamiatkov" úrad vydá záväzné stanovisko aj 
v takomto konaní stavebného úradu v ochrannom pásme.“

,iados( má obsahova( písomnú defi níciu umiestnenia reklamného zariadenia 
(umiestnenie, materiál, ve"kos(), grafi ckú dokumentáciu (ná%rt reklamného 
zariadenia, príp. zakreslenie do fotky, resp. projektovú dokumentáciu) a správny 
poplatok v zmysle zákona %. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskor$ích predpisov a sadzobníka správnych poplatkov v aktuálnej v!$ke vo 
forme potvrdenia o evidencii poplatku (tzv. nominálny eKolok).

,iados( podáva vlastník objektu, na ktorom bude reklama umiestnená, alebo 
majite" prevádzky, ktor! musí ma( splnomocnenie vlastníka objektu na podanie 
#iadosti vo veci umiestnenia reklamného, informa%ného alebo propaga%ného 
zariadenia.
V prípade osadenia reklamnej stavby v pamiatkovej zóne, ak je drobnou stavbou 
v zmysle zákona %. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v platnom znení (&alej len „stavebn! zákon“), KPÚ vydáva ako dotknut! orgán 
$tátnej správy v takomto konaní záväzné stanovisko. Stavebník si vy#iada záväz-

né stanovisko KPÚ a dolo#í k ohláseniu takejto reklamnej stavby stavebnému 
úradu pod"a § 57 stavebného zákona.

Názov prevádzkarne – komer%né ozna%enie názvu prevádzkarne (fi remn! nápis), 
sídla #ivnosti alebo právnickej osoby – slú#i na jasné ozna%enie, je to najpod-
statnej$í informa%n! prvok; ide o zariadenie nachádzajúce sa na objekte, 
v ktorom sa daná prevádzka, sídlo #ivnosti alebo právnickej osoby nachádza.
Ozna%enie prevádzkarne nemá obsiahnu( cel! marketing podnikania. Jeho 
funkcia je predov$etk!m orienta%ná, nie propaga%ná. Nemá poveda(, %o v$etko 
ponúka, ale len informova( o tom, #e prevádzka existuje a aké je jej zameranie. 
Názov prevádzkarne sa lí$i od ozna%enia prevádzkarne, ktorého povinnos( vypl!-
va z § 7 ods. 3 zákona %. 513/1991 Zb. (Obchodn! zákonník) v znení neskor$ích 
predpisov. Ozna%enie prevádzkarne sa v zmysle § 2 zákona o reklame nepova-
#uje za reklamu, a teda ani za reklamné zariadenie %i reklamnú stavbu. Vz(ahuje 
sa na' v$ak pamiatkov! zákon (vi& vy$$ie).

Sankcie

Ak Krajsk! pamiatkov! úrad zistí osadenie reklamy, ktoré nebolo povolené 
právoplatn!m rozhodnutím, mô#e vyda( rozhodnutie o náprave, t. j. odstránení 
reklamy.
Zárove' mô#e bez rozhodnutia alebo záväzného stanoviska KPÚ ulo#i( pokutu 
v zmysle pamiatkového zákona (par. 42,43) vo v!$ke od 100 do 200 000 eur. 
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Kontakty:

Krajsk$ pamiatkov$ úrad Bratislava/KPÚ
Le$kova 17, 811 04 Bratislava
Stránkové hodiny:
KPÚ Bratislava   
Pondelok: 08:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Streda: 08:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Mgr. Belohorcová Marta
Odborná radky'a
E-mail: Marta.Belohorcova@pamiatky.gov.sk

Mesto Modra – stavebn$ úrad
Dukelská 38, 900 01 Modra

Bc. Bibiána Pir#elová
Vedúca oddelenia, kancelária %. 5
E-mail: bibiana.pirselova@msumodra.sk
Telefón: 033/6908 321
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Príklady z histórie:
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Vysvetlenie pravidiel reklamy, jej vhodné a nevhodné pou%itie

Základné pojmy:

• tabu"a na ozna%enie prevádzky 
• na dverách názor prevádzky
• v!vesn! $tít
• v!str%
• polepy
• vo"ne stojace zariadenia – 

„á%ko“, trojno#ky, mobilné reklamy
• vitríny
• reklamné plachty
• obrázok, popisky
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nejednotnos( reklám, rôzne prevedenie 
pod"a rôznych nájomníkov

nadmerná reklama a nere$pektovanie u# 
existujúcich prvkov na fasáde

Naj!astej"ie chyby: 

• nere$pektovanie architektúry budovy, 
• nevhodné umiestnenie,
• nejednotnos( reklám, rôzne realizácie pod"a rôznych nájomníkov,
• duplicita reklamy a nadmerné mno#stvo informácií,
• zabudnutá reklama, zanedbané reklamné prvky,
• nekvalitn! dizajn, vyhotovenie,
• celoplo$né polepy,
• nevhodná svietivos(.

#o je zakázané:

Na fasáde mô#u by( len prvky ako názov prevádzky (napríklad kvetinárstvo 
Margarétka) + logo
Na nápise a v!str%i #iadna &al$ia reklama nie je prípustná (&al$ie informácie, 
prípadne reklama na produkt)

Umiestnenie reklamy v pamiatkovom území je 
neprípustné: 

• na strechách objektov, 
• na st)poch verejného osvetlenia, 
• na klenbách a historick!ch kon$trukciách,
• na v!tvarn!ch dielach, drobnej architektúre a zeleni,
• na kovan!ch zábradliach pavla%í, balkónov a lod#ií, na parapetoch okien, 

v polohách, ktoré by obmedzovali poh"ad na architektúru objektov alebo jej 
hodnotnú %as(,

• vo vy$$ích poschodiach objektov nad úrov'ou parteru (v!$ka parteru je 
obvykle vymedzená kordónovou rímsou nad prízemím) s v!nimkou primerane 
umiestnen!ch v!str%í.

Úpln$ zákaz:

• strednoplo$n!ch (3 m2 – 20 m2) a ve"koplo$n!ch (nad 20 m2) reklamn!ch sta-
vieb a reklamn!ch zariadení, v!nimkou sú do%asné informa%né a propaga%né 
zariadenia slú#iace na propagáciu spolo%enského, $portového, kultúrneho 
a podobného podujatia (samozrejme, po posúdení a schválení Krajsk!m 
pamiatkov!m úradom, 

• umiest'ovania citylightov a dynamick!ch reklám. Prevádzky globálnych 
fi riem, ktoré majú svoju korporátnu identitu (mobilní operátori, bankové sub-
jekty, medzinárodné odevné zna%ky alebo in! tovar s tradi%n!m logom, alebo 
zna%kou), by mali uplatni( svoje ozna%enie na fasáde v súlade s historick!m 
rázom prostredia; odporú%a sa pou#i( v!hradne u$"achtilé materiály a jednot-
livé znaky,

• vedenia elektroin$talácie po fasáde.
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Zásady dobrého návrhu:

Nekrik'avé, neblikavé! To skôr odradí náv-
$tevníka. Blika( mô#e lekáre', pohotovos(.

+itate'nos% reklamy – príli$ ve"a reklamy 
a mno#stvo informácií je kontraproduktívne. 
Jasné informácie, ktoré sa zbyto%ne neopakujú.

Menej je viac – kvalita je nadradená 
kvantite. Kvalitné materiály sú udr#ate"né, aj 
ke& sú star$ie, stále si uchovávajú estetické 
kvality. (U$"achtilé materiály – mosadz, oce", 
me&, bronz, le$ten! hliník, opaxit, sklo, drevo, 
vyh!ba( sa plastu.)

Koncep&né rie#enie – najlep$ie systém rekla-
my pre cel! objekt.

Reklama nesmie prekr$va% dôle"ité archi-
tektonické prvky.

Architektúra budovy je nadradená rekla-
me. Prvky reklamy musia by( vhodne prispô-
sobené tak, aby stavbe nekonkurovali ve"kos-
(ou, kompozíciou ani vyhotovením.
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1. V!vesné $títy a v!str"e

Chodec si v$str& v#imne, je v jeho zornom poli. Kvalitné vyhotovenie je 
nad&asové, preto treba dizajnu v$str&e venova% dostato&nú pozornos% 
a neuspokoji% sa s lacn$mi rie#eniami.
V$vesn$ #tít je tradi&n$m prvkom, ktor$ poznáme z historick$ch fotiek. 
Má viac remeseln$ charakter (ková&ska práca) a mô"e by% odkazom na 
históriu miesta.
Vinohradnícke domy mali po&as v$&apu vína na #títe vylo"en$ veniec. 
Tento prvok má vo vinohradníckom meste svoje opodstatnenie.
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Princípy:

• prípustn! je len jeden prvok, ak je prevádzka na náro#í, tak u oboch strán
• ideálne umiestnenie je v nápisovom páse pod kordónovou rímsou
• nesmie zasahova( do prvkov architektúry
• nápisy viacer!ch prevádzok musia by( zladené – jednotn! rozmer, princíp 

umiestnenia a technická realizácia
• prípustn! je len jeden prvok, ak je prevádzka na náro#í, tak na oboch stra-

nách, %o najbli#$ie ku vstupu
• v prípade, #e sa v objekte nachádza viac prevádzok, majú ma( v!str%e jednot-

n! rozmer, princíp umiestnenia, materiálové a technické vyhotovenie
• osadenie na fasáde – odstup najmenej 10 cm
• rozmer max. 80/80 cm, h)bka 10 cm
• minimálny podchod 2,2 m
• súmerné osadenie na fasáde
• sveteln! zdroj – biele svetlo, alt. #lté
• len názov prevádzky, bez podrobností (kontakty, produkty 

a podobne), nevhodné ilustrácie a fotky

Odporú!aná v$roba a realizácia:

• kovová kon$trukcia, farebnos( prispôsobená celkovému návrhu, %ierna, sivá
• kotvenie na fasádu minimalizované
• informa%ná plocha nesie len základnú informáciu, sveteln! zdroj – biele svet-

lo, alt. #lté, decentné nasvietenie
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Vhodné rie"enia: Nevhodné rie"enia: 

• Zákaz umiest'ovania citylightov a dynamick!ch reklám.
• Zákaz umiest'ovania v!str%e s logom produktu %i dodávate"a.
• Necitlivé pou#itie v!razn!ch farieb.

umiestnenie loga produktu jednoduch! a v!razn! $tít

vhodná ve"kos( v!str%í v kombinácii

umiestnenie loga produktu, 
nevhodná kombinácia v!str%í

jednoduch! a v!razn! $tít

umiestnenie dynamickej reklamy jednoduch! a v!razn! $tít

jednoduché a v!razné ozna%enie 

nevhodná farebnos( a grafi cká realizácia jednoduch! a v!razn! $tít v kreatívnom 
vyhotovení s oh"adom na zameranie predajne
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2. Firemné nápisy

Fasády historick$ch budov majú plastické &lenenie a ve'a zaujímav$ch 
detailov. Fasáda po obnove si vy"aduje citliv$ prístup. Tradi&ne mali ob-
chodné prevádzky celodrevené v$klady, kde bol priamo priestor na nápis.
V Modre sa tak$to typ úpravy fasády pou"íva aj na základe star$ch fotiek. 
Tam, kde je to vhodné treba pou"i% kapotá", ktorá je sú&as%ou sú&as%ou 
architektonického návrhu prestavby fasády.

Princípy:

• prípustn! je len jeden prvok, ak je prevádzka na náro#í, tak na oboch stra-
nách

• ideálne umiestnenie je v nápisovom páse, pod kordónovou rímsou
• nesmie zasahova( do prvkov architektúry
• nápisy viacer!ch prevádzok musia by( zladené – jednotn! rozmer, princíp 

umiestnenia a technická realizácia

Názov prevádzky
Názov prevádzky

Odporú!aná v$roba 
a realizácia:

• priamo na fasáde písmomaliarsky nápis alebo nápis 
z jednotliv!ch písmen

• nápisová doska – podma"ba na skle, leptanie, 
pieskovanie, rezaná fóliová grafi ka z vnútornej steny 
zasklenia

• sveteln! zdroj – biele svetlo, alt. #lté, decentné 
nasvietenie

• len názov prevádzky, bez podrobností (kontakty, 
produkty a podobne), nevhodné je pou#itie ilustrácie 
a fotky alebo iného popisného grafi ckého prvku
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Nevhodné rie"enia:

• pou#itie rôznych fontov textov, duplicita názvov 
• ve"a informácií (t. j. kombinácia ozna%enia prevádzky s reklamou)
• reklama prekr!vajúca %asti fasády
• celoplo$ná potla% vo v!klade
• necitlivo zvolená ve"kos( ozna%enia nere$pektujúca architektonické prvky 

fasády
• nevhodné materiálové vyhotovenie
• iné prevádzky majúce nejednotné zna%enie, bez konceptu

vizuálne lacné rie$enie, nevhodné pou#itie 
materiálov, nevhodné umiestnenie polepu

ve"a informácií na jednom mieste

celoplo$n! polep na okne v!kladu

vizuálne zastaral! polep nepropor%ná ve"kos( loga vo%i 
architektonick!m prvkom na fasáde

celoplo$n! polep na okne v!kladu

celoplo$n! polep na okne v!kladu

vizuálne zastaral! polep nevhodné umiestnenie loga na kovovej bráne,
neprimeraná ve"kos(
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Vhodné rie"enia: 

• citlivé prispôsobenie nápisu pre-
vádzky tvaru a ve"kosti v!kladu 

• menej je viac
• jednoduchos( a %istota rie$enia
• vhodné materiálové vyhotovenie

vhodne zvolené materiálové vyhotovenie 
a ve"kos( ozna%enia

vhodne zvolené vyhotovenie ozna%enia 
s oh"adom na zameranie obchodu

vhodne zvolené materiálové vyhotovenie 
a ve"kos( ozna%enia

kreatívne rie$enie ozna%enia a jeho vhodné 
umiestnenie na fasáde

vhodne zvolen! font písma a citlivé 
umiestnenie ozna%enia

kreatívne rie$enie ozna%enia a jeho vhodné 
umiestnenie a ve"kos( na fasáde

citlivé umiestnenie a ve"kos( ozna%enia 
na fasáde

jednoduché rie$enie ozna%enia s pou#itím 
keramick!ch tabuliek

jednoduché a v!razné ozna%enie

vhodne zvolené materiálové vyhotovenie 
a ve"kos( ozna%enia

jednoduché a v!razné ozna%enie 
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3. Dvernice, okenice

Okenice a dvernice sú rovnako tradi&n$m prvkom, ktor$ sa za&ína objavo-
va% v historick$ch centrách. 
Umiestnenie reklamy z vnútornej strany napomáha inému re"imu, ke) je 
obchod zatvoren$.
Pri otvorení v#ak nesmie by% reklama agresívna, musí re#pektova% tradi&-
né usporiadanie a vyhotovenie. Ideálne ako písmomaliarsky nápis alebo 
rezaná grafi ka. Klip rámy alebo plastové tabule degradujú kvalitu drevené-
ho prvku na fasáde.
Mo"no ich v#ak pou"i% ako ponukovú tabu'u.

kreatívne rie$enie priestoru okolo dverí
 a okien

vhodne zvolená kreatívna realizácia ozna%enia 
s oh"adom na zameranie obchodu

Princípy:

• okenice a dvernice sú sú%as(ou v!plne otvorov, reklama je %itate"ná a# pri 
otvorení t!chto prvkov

• informácia sa nemá zbyto%ne opakova( a obsahova( farebné ani inak grafi cky 
ru$ivé prvky

• plochy pre reklamu musia by( propor%ne zladené s tvarom okenice alebo 
dvernice

Odporú!aná v$roba a realizácia:

• priamo na ploche dreva písmomaliarsky nápis alebo nápis z jednotliv!ch 
písmen

• umiestnenie ponukovej vitríny v minimálnej h)bke
• tla% na podkladovú dosku s neru$ivou grafi kou
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4. Vo'ne stojacie zariadenia – 
  „á"ko“, trojno%ky, mobilné reklamy

+asto je snahou prevádzky upúta% a informova% o svojej ponuke na samo-
statne stojacích objektoch („á&ko“, trojno"ky, mobilné reklamy).
K celkovému dizajnu reklamy prevádzky je aj tento prvok dôle"it$.
Mô"u sa pou"íva% á&ko, trojno"ky, nie v#ak v priestore chodníka (minimál-
na #írka priechodu je 1,5 m).

Princípy:

• vo"ne stojacie zariadenia sú mobilné, a preto ich treba v %ase uzatvorenia 
prevádzky z verejného priestoru odstráni(

• prvky majú by( ulo#ené tak, aby nepreká#ali pohybu chodcov a hendikepova-
n!, mimo vodiace pásy

• je zakázané umiest'ova( do exteriéru fi guríny s oble%ením, laminatové napo-
dobeniny a iné krik"avé objekty (zmrzlina)
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Nevhodné rie"enia: 

Pou#itie brandov!ch á%kov!ch %i reklamn!ch nosi%ov s logom vybran!ch dodá-
vate"ov.
Vystavenie oble%enia na stojanoch alebo plastov!ch fi gurínach.
Umiestnenie vizuálne lacn!ch mobiln!ch reklamn!ch zariadení (zmrzlinov! 
kornútok).
Prehnané mno#stvo pou#it!ch mobiln!ch reklamn!ch púta%ov pokope. 

Vhodné rie"enia: 

Mô#u sa pou#íva( „á%ka“ a trojno#ky v priestore chodníka (minimálna $írka 
priechodu je 1,5 m).
Umiestnenie tovaru – ovocie, zelenina... by malo by( na vkusnom systéme poli-
%iek najlep$ie z prírodného materiálu (napr. pletené ko$íky %i drevené prepravky).
Odporú%ané materiálové vyhotovenie –prírodné materiály (napr. drevo s fareb-
nou povrchovou úpravou, odporú%ajú sa skôr prírodné oleje).

staré a opotrebované materiálové vyhoto-
venie

kreatívne rie$enie umiestnenia produktov

umiestnenie produktovej reklamy a nevhodné 
mno#stvo prvkov na jednom mieste

vhodné materiálové vyhotovenie

umiestnenie oble%enia na fi gurínach jednoduch! a v!razn! stojan,
vhodné materiálové vyhotovenie

vizuálne lacné vyhotovenie, zlá %itate"nos( vhodné materiálové a grafi cké vyhotovenie
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6. Vitríny a ponukové tabule

Niektoré prevádzky pochopite'ne chcú v exteriéri informova% aj o svojej 
ponuke – t$ka sa to najmä predaja potravín (kaviare(, re#taurácia)
a slu"ieb. Takéto informácie nie je vhodné dop,(a% obrázkami.

Princípy:

• najviac 2 kusy na prevádzku
• nezakr!va architektúru
• najlep$ie pri vstupe do prevádzky
• maximálna ve"kos( 60/90/10 cm
• vnútorné osvetlenie

Odporú!aná v$roba a realizácia:

• kovová kon$trukcia, farebnos( prispôsobená celkovému návrhu, %ierna, 
sivá

• subtílna drevená kon$trukcia, farebnos( prispôsobená celkovému návrhu
• nesmie zasahova( do prvkov architektúry
• kotvenie na fasádu minimalizované
• informa%ná plocha len v rámci vitríny, sveteln! zdroj – biele svetlo, 

alt. #lté, nasvietenie v decentnom prevedení
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citlivé umiestnenie vitrín na fasádeumiestnenie loga produktu na vitríne

Vhodné rie"enia: 

• najviac 2 kusy na prevádzku
• nezakr!va architektúru
• najlep$ie pri vstupe do prevádzky
• maximálna ve"kos( 60/90/10 cm
• vnútorné osvetlenie

Nevhodné rie"enia: 

• pou#itie reklamnej vitríny s logom 
produktu %i dodávate"a
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6. V!klady a polepy

Ak nechcete vytvára% vizuálny smog, je lep#ie sa polepom vyhnú% alebo 
ich aspo( minimalizova%. V$klad je oknom do prevádzky, malo by by% láka-
vé si ho pozrie% a potom vstúpi%.

Princípy:

• celoplo$n! reklamn! polep okien je zakázan!
• pri vstupn!ch dverách a v!kladoch je mo#n! polep len %iasto%ne – 20 %
• nezobrazova( fotografi e, reklamu na sortiment, v!razné ilustrácie

Odporú!ená v$roba a realizácia:

• polep z rezanej grafi ky 
• ak je potrebné zatienenie alebo poh"ad do prevádzky nie je vhodn!, je lep$ie 

osadi( z vnútornej strany #alúzie alebo záves
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Nevhodné rie"enia: 

• Celoplo$n! reklamn! polep okien je zakázan!.
• Nesmú sa zobrazova( fotografi e, reklama na sortiment ani v!razné ilustrácie.
• Pou#itie krik"avej farebnej $kály.
• Osadenie podsvieten!ch reklamn!ch skrí'.

Vhodné rie"enia: 

• Pri vstupn!ch dverách a v!kladoch je mo#n! polep len %iasto%ne – 20 %.
• Polep z rezanej grafi ky – jednoduchá typografi a.
• Ak je potrebné zatienenie, je lep$ie osadi( z vnútornej strany #alúziu alebo 

záves.
• Jednoduchá nevtieravá farebnos( jednotliv!ch grafi ck!ch elementov.

celoplo$n! polep na oknách

jednoduch! fóliov! polepceloplo$n! polep na oknách jednoduch! fóliov! polep

celoplo$n! polep na oknách,
ve"ká farebnos( polepu

nepropor%ná ve"kos( bannerov a pou#itie 
imid#ovej fotografi e
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7. Markízy 

Tienenie je ve'mi aktuálnou tému, preto je ich pou"itie opodstatnené. 
Markízy sa v#ak nehodia na ka"d$ objekt – pod'a typu fasády je potrebné 
zvá"i% ich pou"itie, tvar a detaily.

Princípy:

• Markíza by mala by( sú%as(ou otvoru v!kladu – v $írke otvoru.
• Markíza namontovaná na fasáde vytvára problematick! detail, musí ma( krycí 

box alebo strie$ku.
• Nie je vhodné pou#itie ve"koformátov!ch markíz.
• Jej farebnos( musí by( neutrálna (sivá, bé#ová) a prispôsobi( sa farebnosti fasá-

dy tak, aby nevznikol dominantn! prvok.
• Nápis by mal by( na dolnom okraji alebo leme.

Odporú!ená v$roba a realizácia:

• men$ie markízy namiesto jednej masívnej
• nahradenie markízy slne%níkmi
• rie$enie detailu kotvenia na fasádu, minimalizova( 

záash do fasády
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Vhodné rie"enia: 

Markíza by mala by( sú%as(ou otvoru v!kladu – v $írke otvoru.
Markíza namontovaná na fasáde vytvára problematick! detail, musí ma( krycí 
box alebo strie$ku.
Farebnos( musí by( neutrálna (sivá, bé#ová) a prispôsobi( sa farebnosti fasády 
tak, aby nevznikol dominantn! prvok.
Nápis by mal by( na dolnom okraji alebo leme.

Nevhodné rie"enia: 

Nie je vhodné pou#itie ve"koformátov!ch markíz.
Je zakázané pou#íva( markízy s logami produktov %i dodávate"ov.
Preferované sú jednoduché rie$enia – markízami, slne%níkmi, dá#dnikmi sa 
neodporú%a prekr!va( fasádu, %asti v!kladu %i vstupu.

umiestnenie loga produktu na markízenecitlivé umiestnenie a ve"kos( dá#dnikov 
na fasáde



III. Kreatívná "as#
Uplatnenie keramiky vo verejnom priestore



Kreatívna "as#

Cie'om návrhov je: 

• pou"itie keramiky v rámci architektonického rie#enia fasád budov
• pou"itie keramiky ako dekoratívneho prvku v rámci informa&ného 

systému v meste
• pou"itie keramiky vo v$tvarn$ch realizáciách vo verejnom priestore
• pou"itie motívov keramiky
• propagácia tradície keramikárstva a vinohradníctva

Analytická &as% – existujúce realizácie
  – He-man Landsfeld – prírodné motívy
  – Typické dekory modranskej majoliky
  – moderné dekoratívne rie#enia in#pirované historickou  
     ornamentikou

Syntetická &as% – aktualizácia existujúcich prvkov a návrh nov$ch rie#ení
  – v$hody materiálového rie#enia
  – farebnos%

1. Ozna&enie ulíc – popisné &íslo
2. Hliníkové puzdro na keramickú dla"di&ku
3. Ozna&enie historicky v$znamnej budovy
4. Informa&ná tabu'a 
 – nástenná (napr. umiestnenie na hradbách)
 – stojacia malá (napr. umiestnenie Lipová alej, za hradbami)
 – stojacia ve'ká (napr. umiestnenie vo vinohradoch)
5. Mobiliár
 – informa&ná tabu'a
 – drevená lavi&ka
 – lavi&ka
6.  Zastávka – Harmónia a Zochova chata
7. Dreven$ sud
 – vyhliadka na mesto
 – cestn$ ostrov&ek pri farskom kostole
8. V$tvarné dielo vo verejnom priestore
9. Totem pri vstupe do mesta

Princíp: 

Informácie zhroma#dené v analytickej %asti dávajú ideov! základ pre návrhy 
nov!ch keramick!ch prvkov, mobiliárov, rie$ení na pou#itie keramiky alebo or-
namentiky "udovej majoliky v rámci v!tvarn!ch realizácií. Navrhované dizajnové 
rie$enia sú ideov!mi návrhmi, ktoré sa dajú modifi kova( po formálnej, materi-
álovej %i obsahovej stránke a tak prispôsobova( pod"a konkrétnej po#iadavky 
rie$enia architektonick!ch prvkov alebo verejného priestoru.  



keramick! prvok s nápisom dekora%ná tabu"kakeramick! reliéf

tabu"ky s popisn!m %íslom a ozna%ením budovy ozna%enie ulice

Analytická &as% – existujúce realizácie

Existujúce realizácie
pou%itia keramiky vo verejnom 
priestore a architektúre

Na fasádach budov mo"no nájs% funk&né alebo 
dekoratívne keramické prvky, ako napr. tabu'ka 
s popisn$m &íslom, tabu'ka s názvom ulice, kera-
mick$ reliéf, keramick$ prvok s nápisom, dekora&-
ná tabu'ka.

V minulosti sa vo verejnom priestore realizovali viaceré 
úspe$né osadenia keramick!ch prvkov s vysokou 
remeselnou, ale aj v!tvarnou hodnotou.



keramick! reliéf na bytovke Zochova ulica

krí#ová cesta
(autori: Marian Lí$ka, Jozef Franka, Igor Mesík,

Ján Vígla$ a Ján Pe%uk)

keramick! reliéf Zlaté hroznokeramick! reliéf vo v!vesnom $títe

keramick! obklad M1 Kalin%iakova
(autor Viliam Pe$ko)

komunitná záhrada
(autori: Marian Lí$ka, Igor Mesík, Ján Vígla$)

Analytická &as% – existujúce realizácie



Dizajnérsky prístup

Cie'om návrhov je h'ada% mo"nosti, ako pokra&ova% v tradícii pou"ívania  
keramiky v rámci architektonick$ch rie#ení fasád budov, pou"itia kera-
miky ako dekoratívneho prvku v rámci informa&ného systému v meste, 
pou"itia keramiky vo v$tvarn$ch realizáciách vo verejnom priestore 
a ponúknu% )al#ie alternatívy, ako by sa dala spropagova% lep#ie a aktuál-
nej#ie tému a keramiky a témy s (ou spojené vrámci modranskej tradície.

Regulovka
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam,
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 

dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 

augue duis dolore te feugait nulla facilisi.t . Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper lobortis
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie conse-

quat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et ac-
cumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 

zzril delenit t volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nos-
trud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex

ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hen-
drerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore 

te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ec-

tetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hen-
drerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore 

te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ec-

tetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl 
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Pou#itie keramiky 

Komunitná záhrada
(autori: Marian Lí$ka, Igor Mesík, Ján Vígla$)

Pou#itie abstrahovan!ch ornamentálnych motívov

Informa%n! systém

K tomuto problému mo#no pristupova( napríklad z formálnej a materiálovej 
stránky. Tam, kde to technické podmienky umo#'ujú, je preferované pou#i( 
keramiku ako materiál, s ru%ne robenou v!ma"bou, v podobe kachlíc, reliéfov %i 
segmentov.

Druh!m v!chodiskom, ako uchopi( tému keramiky, je obsahová stránka. 
Dizajnérsky sa dá pracova( s motívmi $ikovn!ch modransk!ch majstrov, ktoré 
zaru%ujú v!bornú v!tvarnú úrove', $irokú rozpracovanos( fl orálnych, animál-
nych %i fi gurálnych motívov. Tento materiál sa dá pou#i( priamo alebo sa s ním 
dá pracova( ako so symbolom, analyzova(, abstrahova( a pretvára( ho do novej 
podoby dne$nej grafi ckej vizuality. Tak!mto spôsobom mô#e vzniknú( mno#stvo 
dizajnérskych produktov s pou#itím nov!ch materiálov.



Analytická &as% – He-man Landsfeld – prírodné motívy

He)man Landsfeld

Prv$m v$chodiskov$m zdrojom in#pirácie pre 
ornamentiku pou"ite'nú vo verejnom priestore je 
bohatá tvorba He-mana Landsfelda a jeho neza-
menite'n$ rukopis. Konkrétne ide o jeho fl orálne &i 
zvieracie motívy, alebo motívy popisujúce vinárske 
&i keramikárske remeslo. 



Analytická &as% – Typické dekory modranskej majoliky

Typické dekory 
modranskej majoliky

Druh$m v$chodiskov$m zdrojom in#pirácie pre 
ornamentiku pou"ite'nú vo verejnom priestore je 
typická farebnos% modranskej majoliky – modr$ de-
kor, zelen$ dekor, pestr$ dekor a habánsky dekor. 



Moderné dekoratívne rie#enia in#pirované historickou ornamentikou

Moderné dekoratívne rie#enia
in#pirované historickou 
ornamentikou

!tvrt$m v$chodiskov$m zdrojom in#pirácie pre 
ornamentiku pou"ite'nú vo verejnom priestore je 
zjednodu#ená ornamentika vychádzajúca z typic-
k$ch prvkov modranskej majoliky – tzv. miká&ik, 
lupienok, ru"a, kapustná hlava, bodka...



ma"ovaná tabu"ka s popisn!m %íslomtabu"ka s popisn!m %íslom

tabu"ky s popisn!m %íslom a ozna%ením budovy

ozna%enie ulice

Analytická &as% – existujúce realizácie

Existujúce realizácie

Ozna&i% budovu mo"no viacer$mi spôsobmi s po-
u"itím keramick$ch prvkov. Napr. ozna&enie ulice, 
popisné &íslo, názov pamiatky vo vyhotovení kera-
mická tabu'ka s v$ma'bou, keramické samostatné 
popisné &ísla, prip. ma'ovaná tabu'ka. 



Kreatívna "as#

1. Ozna&enie ulíc – popisné &íslo

Popisné &ísla domov mô"u by% umiestnené na fasá-
du v rôznych vyhotoveniach. Napr. ako samostat-
né keramické &i glazované &íslice, ako glazované 
keramické tabu'ky alebo ako tabu'ka odsadená od 
fasády domu vo vyhotovení eloxovan$ hliník 
v antracitovej farbe s perforovan$m &íslom
(príp. odfrézovan$m názvom ulice) a vsadenou 
keramickou do#ti&kou.

Dolná
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2. Hiníkové puzdro na keramickú kachli&ku – kruhové

Hliníkové puzdro mô"e by% vyrobené v rôznych priemeroch pod'a potreby.
Puzdro je ako sklada&ka, je 'ahko namontovate'né na podklad iba 
dvoma skrutkami. Keramická kachli&ka je vlepená do puzdra fl exibiln$m 
lepidlom.
Puzdro sa dá prípadne zapusti% do dreveného podkladu, napr. lavi&ka...

2 5, 10, 15, 20, 25, 30 cm...
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2. Hiníkové puzdro na keramickú kachli&ku – #tvorcové

Hliníkové puzdro mô"e by% vyrobené v rôznych rozmeroch pod'a potreby.
Puzdro je ako sklada&ka, je 'ahko namontovate'né na podklad iba dvoma 
skrutkami. Keramická kachli&ka je vlepená do puzdra fl exibiln$m lepidlom.
Puzdro sa dá prípadne zapusti% do dreveného podkladu, napr. lavi&ka...

12 3 12, 20 3 20, 30 3 30, 40 3 40 cm...



Kreatívna "as#

3. Ozna&enie historicky
 v$znamnej budovy

Ozna&enie historicky v$znamnej budovy svojím 
tvaroslovím kontinuálne pokra&uje v u" realizova-
n$ch ozna&eniach. Vo vyhotovení eloxovan$ hliník 
v antracitovej farbe s odfrézovan$m textom mô"e 
tabu'ka obsahova% aj keramickú glazovanú tabu'ku 
s popisn$m &íslom budovy. Tabu'ka je odsadená 
od fasády budovy.

Názov pamiatky
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 

dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 

augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

Názov pamiatky
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 

dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 

augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

Názov pamiatky
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 

dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 

augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

Názov pamiatky
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 

dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 

augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

Názov pamiatky
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 

dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 

augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

Názov pamiatky
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 

dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 

augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 



Kreatívna "as#

4. Informa&ná tabu'a
 – nástenná

Nástenná informa&ná tabu'a vo vyhotovení eloxo-
van$ hliník v antracitovej farbe s odfrézovan$m 
textom, UV stabilnou potla&ou doplnkového obráz-
ka, mapy... mô"e by% umiestnená napr. na hradbách 
v miestach u" existujúcich informa&n$ch tabú'. 

Bastiónové opevnenie s bránami – Národná kultúrna pamiatka

Modranské mestské hradby
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

veniam, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 

esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 

dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
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4. Informa&ná tabu'a
 – stojacia malá

Malá informa&ná tabu'a stojacia vo vyhotovení 
eloxovan$ hliník v antracitovej farbe s odfrézova-
n$m textom mô"e by% umiestnená napr. v Lipovej 
aleji, na mieste "idovského cintorína...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 

dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 

augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 



Kreatívna "as#

4. Informa&ná tabu'a
 – stojacia ve'ká

Ve'ká informa&ná tabu'a stojacia vo vyhotovení eloxo-
van$ hliník v antracitovej farbe s odfrézovan$m textom 
mô"e by% umiestnená napr. vo vinohradoch, alebo by% 
sú&as%ou náu&ného chodníka modransk$mi vinohrad-
níckymi lokalitami. Sú&as%ou informa&nej tabule mô"e 
by% aj keramická glazovaná ma'ovaná tabu'ka s témou 
vinohradníckeho roka.

Regulovka
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam,
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 

dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 

augue duis dolore te feugait nulla facilisi.t . Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper lobortis
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie conse-

quat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et ac-
cumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 

zzril delenit t volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nos-
trud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex

ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hen-
drerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore 

te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ec-

tetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hen-
drerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore 

te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ec-

tetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl 
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20-dielny cyklus Vinogradnícky rok (v!ber) 
z v!roby Slovenskej "udovej majoliky
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4. Informa&ná tabu'a
 – stojacia ve'ká

Ve'ká informa&ná tabu'a stojacia vo vyhotovení 
eloxovan$ hliník v antracitovej farbe s odfrézova-
n$m textom mô"e by% umiestnená napr. vo vinohra-
doch, alebo by% sú&as%ou náu&ného chodníka mod-
ransk$mi vinohradníckymi lokalitami. Sú&as%ou 
informa&nej tabule mô"e by% aj dekora&n$ segment 
s typickou modranskou v$ma'bou vo vyhotovení 
UV stabilná pota&.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hen-
drerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum zzril delenit augue duis dolore 

te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ec-

tetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hen-
drerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum zzril delenit augue duis dolore 

te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ec-

tetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hen-
drerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum zzril delenit augue duis dolore 

te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ec-

tetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl 
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5. Mobiliár – informa&ná tabu'a   

Redizajnom #tandardného radu infotabú' a pridaním dreveného segmen-
tu, do ktorého by sa dal osadi% keramick$ dekora&n$ prvok, sa mobiliáro-
vé prvky vo verejnom priestore doplnili a zjednotili. Alternatívne mo"no 
osadi% dekora&n$ segment s typickou modranskou v$ma'bou.

Infotabu#a mmcité C-light IF
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5. Mobiliár – lavi&ka drevená

Branding mestsk$ch lavi&iek závisí od vybran$ch 
typov. Keramická kruhová placka v hliníkovom 
puzdre by napríklad mohla by% zapustená do dreve-
n$ch &astí opierky, príp. umiestnená na zvislé &asti 
mobiliáru. Ako alternatíva sa mô"e pou"i% polep 
plechov$ch plôch s UV stabiln$mi farbami.
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5. Mobiliár – lavi&ka

Branding mestsk$ch lavi&iek závisí od vybran$ch 
typov. Keramická kruhová placka v hliníkovom 
puzdre by napríklad mohla by% zapustená do dreve-
n$ch &astí opierky, príp. umiestnená na zvislé &asti 
mobiliáru. Ako alternatíva sa mô"e pou"i% polep 
plechov$ch plôch s UV stabiln$mi farbami.
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5. Mobiliár – lavi&ka

Súbor lavi&iek – kubusov oblo"en$ch ru&ne poma-
'ovan$mi kachli&kami – mo"e by% umiestnen$ 
v prírodnom priestore (napr. v &asti Lipovej aleje). 
Ornamentika mo"e vychádza% z tradi&n$ch motívov, 
prípadne mo"e ma% aj naratívny charakter. Tieto 
segmenty mô"u by% aj personalizované jednotliv$-
mi v$tvarníkmi &i keramick$mi majstrami.



Kreatívna "as#

6. Zastávka – Harmónia a Zochova chata

Dekora&né prvky na zastávkach majú spestri% chvíle &akania na autobus. 
Tematicy mô"u ma% &isto dekora&n$ charakter, príp. mô"u ma% aj nara-
tívny charakter, napr. príbehy, aforizmy t$kajúce sa prírody, typick$ch 
modransk$ch remesiel... 
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7. Dreven$ sud – vyhliadka na mesto

Keramické dekora&né prvky na zastávkach vychádzajú z Landsfeldov$ch 
návrhov s dominujúcim motívom vinohradníctva a zvieratiek. Keramické 
tabu'ky sú vlo"ené do eloxovan$ch hliníkov$ch puzdier a upevnené na 
podklad. V návrhu na zastávke Harmónia kruhové tvary kompozi&ne dop,-
(ajú okrúhly vetrací otvor na zadnej strane suda. 

Výhliadka na mesto
osadenie dreveného sudu v exteriéri mesta

Obsah:

Dátum:

Architektúra:

3 2022

DSP 

Vypracoval:

Mgr. arch. LUCIA MARUŠICOVÁ
Mgr.arch. Lucia Marušicová , autorizovaný architekt, č. osv. 2573 AA,Bratislavská 59, Svätý Jur 90021, 02/44970229,0904/217812

1: 50
Mierka:

Stupeň:

Formát : 2A4

Č. výkr.:

Názov stavby:

Hlavný projektant:

Miesto stavby:                      

Investor:

Mgr. arch. LUCIA MARUŠICOVÁ
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úroveň výkopu -0,400

upravený terén

pôvodný terén +1,400

pohľad bočný
úroveň výkopu

upravený terén

pôvodný terén

pozdĺžny rez
priečny rez

pohľad zadný

úroveň podlahy
+-0,000

osadenie sudu do štrkového lôžka, zhutnené

terénne schody z miestneho kameňa

upravený terén - suchý múr z miestneho kameňa
+0,450

pôvodný terén -0,700

osadenie sudu do štrkového lôžka, zhutnené

úroveň výkopu -0,400

upravený terén - suchý múr z miestneho kameňa
+0,450

vetrací otvor v zadnej stene suda
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7. Dreven$ sud – cestn$ ostrov&ek pri farskom 
kostole

Keramick$ dekora&n$ prvok by mohol by% umiestnen$ na drevenom sude, 
osadenom na cestnom ostrov&eku pri farskom kostole. Na keramickej 
do#ti&ke je vyobrazen$ mestsk$ erb v modrej farbe.
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8. V$tvarné diela vo verejnom pristore

Ak by sa v Modre podarilo osadi% vo verejnom priestore keramické skulp-
túry vä&#ích rozmerov, plnili by aj ú&el &asto fotografovan$ch prvkov 
a boli by &asto vyh'adávan$m turistick$m foto pointom.

The Big Fish, 1999, John Kindness, Belfast Gmunden Höhr-Grenzhause

Millennium park, 2013, Jun Kaneko, Chicago Ma%ka, Alexandra Ková%iková, Zámok Petrovice Head of Barcelona, 1991 – 92, Roy Lichtenstein, Barcelona
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8. V$tvarné diela vo verejnom priestore

Keramické diela sochárov a v$tvarníkov "ijúcich a tvoriacich v Modre, ako aj in$ch, 
(napr. Marián Polonsk$, Alexander Walter, Jozef Franko, Jozef Su#ienka...) by mohli 
by% dôstojn$m príkladom, ako vnies% keramiku do verejného priestoru mesta Mod-
ra. Mohli by by% osádzané v bezpe&n$ch lokalitách mesta (Lipová alej) alebo 
v mestsk$ch mikropriestoroch (nádvore Starej radnice). 

Marián Polonsk!, v!stava v Modre, 2016Alexander Walter, Plody zeme, 1981Ignác Bizmayer

Jozef Franko, Marián Li$ka Jozef Su$ienka, v!stava v Pie$(anoch, 1970 



Reklama a púta"e

8. V$tvarné diela vo verejnom priestore

Jednou z ambícií mesta Modra by mala by% podpora a propagácia keramic-
kého remesla aj vo verejnom priestore. Organizovaním v$tvaro-remesel-
n$ch sú%a"í alebo v$tvarn$ch &i keramick$ch sympózií by mesto postupne 
mohlo tvori% svoju zbierku diel, ktoré by mohli by% osádzané vo verejnom 
priestore na vytipovan$ch miestach. Takéto realizácie sú v$born$m 
a vyh'adávan$m turistick$m lákadlom. 

Príkladom by mohol by( ví(azn! návrh sú(a#e „Keramick! street art“ Andreja 
Fri%a. Jeho keramické zvieratká budú umiestnené na kamennom koryte potoka 
na za%iatku Lipovej aleje.

Keramick! street art, autor: Andrej Fri%

Návrhy
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9. Totem pri vstupe do mesta

Totem pri hlavn$ch cestn$ch vtupoch do mesta je prvotnou informáciou 
o meste, jeho histórii, tradíciách &i víziách. Ako architektonicko-dizajnér-
sky prvok by mal ma% nad&asové v$tvarné kvality s jasn$m odkazom na 
vinohradnícke &i keramikárske remeslo. Takáto konkrétna téma s jasn$m 
zadaním by mohla by% obsahom v$tvarno-dizajnérsko-architektonickej 
sú%a"e na rie#enie t$chto k'ú&ov$ch cestn$ch vstupov.

vstup do mesta od Vinosadov vstup do mesta od Dubovej

vstup do mesta od 1enkvíc

Martin Lettrich, pri dia"nici D2 Pavol Tóth, odpo%ívadlo na dia"nici D1

vstup do mesta od Budmeríc



IV. Prípadová $túdia



Prípadová $túdia

Prípadová $túdia,
úprava verejného priestoru, *túrova ulica
Manuál treba chápa% ako pomocn$ materiál, ktor$ slú"i hlavnému cie'u, 
harmonizova% a koncep&ne budova% verejn$ priestor. V konkrétnej praxi 
mô"u by% príklady modifi kované, ale logicky a citlivo k danému prostre-
diu. 
V rámci mesta majú mnohé miesta vy##í potenciál vyu"itia oproti sú&as-
nosti. Men#ie &i vä&#ie projekty v rámci verejného priestoru budú postup-
ne mesto meni%. 

Príklady podobn!ch lokalít v rámci chodníkov na ulici 1túrova



Prípadová $túdia

Úprava fasády:

Pôvodné ozna%enia budú odstránené. Meracie zariadenia – elektromer a plyno-
mer – budú ponechané, natreté v navrhovanej farbe sokla.
Fasáda bude farebne upravená náterom v odtie'och pieskov!ch farieb.
Po pravej strane brány bude osaden! nov! informa%n! prvok, v rámci ktoré-
ho bude informácia oh"adom vyu#itia budovy, popisné %íslo, prípadne &al$ie 
oznamy. Dizajn informa%nej platne je rie$en! v rámci kreatívnej %asti s vyu#itím 
keramického prvku.

Úprava verejného priestoru:

Z existujúcej plochy chodníka so zámkovou dla#bou Haka bude vybratá %as( 
medzi susednou stavbou, líniou chodníka a vjazdom do brány. Ide o 19,5 m2. 
Nová plocha bude oddelená od pôvodnej oce"ov!m obrubníkom zapusten!m do 
pôvodnej úrovne tak, aby nevytváral bariéru. 
Pri budovách bude odkvapov! chodník zo #ulovej kocky $irok! 40 cm.
Ostatná plocha bude dlá#dená rovnak!m typom sekanej #ulovej drobnej kocky 
(max. rozmer 10 cm). Na dlá#denej ploche bude osaden! mobiliár – stojan na 
bicykle OUTSIDER BIKE 315, lavi%ka MMCITE PREVA URBANA LPU 151, odpad-
kov! kô$ MMCITE NANUK NN 360. Tieto prvku budú ma( jednotnú farebnos( 
kovov!ch prvkov vo farbe antracit. Drevo bude o$etrené olejov!m náterom.

V!sadba bude navrhnutá ako trvalkov! okrasn! suchomiln! záhon, napríklad: 
• Achillea Paprika 
• Achillea Teracotta
• Echinacea purpurea Alba
• Echinacea purpurea Magnus Alchemilla mollis
• Salvia nemorosa Caradonna

Pre ilustráciu úpravy verejného priestoru s pou"itím vytipovaného mobi-
liáru a navrhovaného zna&enia objektov s pou"itím keramického prvku.

Ide o priestor pred vstupom do Mestského centra sociálnych slu#ieb z ulice 
1túrova. Existujúci verejn! priestor je tvoren! historickou líniou domov v radovej 
zástavbe s uskakujúcou uli%nou %iarou. Priestor medzi susedn!mi domami je ne-
pravideln!m lichobe#níkom dostato%n!ch parametrov na to, aby %as( spevnenej 
plochy bola vyu#itá na in! ú%el. Chodník má $írku 2,5 m. V podobn!ch polohách 
v rámci ulice sú tieto mikropriestory vyu#ité ako predzáhrady a plochy zelene.
Vstup do centra je ozna%en! pôvodn!mi tabu"ami, fasáda je nev!razná a zasta-
raná.
Navrhujeme úpravu %asti spevnenej plochy chodníka, osadenie mobiliáru, vytvo-
renie zelenej plochy s v!sadbou a úpravu fasády jednoduch!mi a nenáro%n!mi 
zásahmi – v!ma"ba a nové zna%enie.
Nová úprava nebude ma( vplyv na obnovu a v!menu dla#by v rámci celého 
chodníka. Otváranie spevnen!ch plôch v %astiach, ktoré sú zbyto%ne plo$ne 
predimenzované a nie sú vyu#ité, je dôle#ité pre zlep$ovanie mikroklímy miesta. 
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