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Abstract: Functional typification of the town Nitra. The research area is the town 
Nitra created by city parts Staré Mesto, Zobor, Chrenová, Klavária, Kolokočina, Diely, 
Mlynárce a Horné Krškany. The differentiation of the town Nitra on functional zones – 
housing, making and relaxing, is based on methodology of differentiation of town space 
on functional parts by Supuka (Supuka a kol. 2000). For every functional part is 
characteristic combination and occurrence of the functional the secondary landscape 
structure elements. The functional zones are made by connecting functional parts with 
the same function. In the town Nitra, there are four types of functional zones – central, 
housing, making a relaxing with summary area 3 201,05 ha. The housing and making 
type’s zones have a concentric arrangement around the central zone in the town 
structure. The relaxing zone is different, it is part of housing zones in the city parts 
Chrenová and Zobor, or it is connected on central zone in city part Staré Mesto. There 
is created polyfunctional area connecting the housing function with complete relaxing 
function.  
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ÚVOD 

 
Krajina je priestor, do ktorého sa premieta väčšina činností nerozlučne 

spätých so životom našej spoločnosti. Je to priestor, ktorý je najviac 
ovplyvnený, pretvorený alebo poznačený ľudskou činnosťou v negatívnom aj 
pozitívnom smere. Koncentráciou ľudských aktivít, ako aj ľudí samotných, 
vznikajú špecifické krajinné priestory – aglomerácie – sídla rôzneho typu. 
Mesto je v súčasnej dobe považované za najvyššiu formu ľudských sídiel s 
obrovskou koncentráciou ľudského tvorivého potenciálu (Supuka 2000). 
Záujmovým územím je mesto Nitra tvorené mestskými časťami, ktoré sú 
považované za jeho sídelnú časť. Sú to mestské časti (MČ) Staré Mesto, Zobor, 
Chrenová, Kalvária, Klokočina, Diely, Horné Krškany a Mlynárce s celkovou 
rozlohou 3 201,05 ha. Mesto Nitra priťahuje obyvateľstvo a plní rôzne sociálne 
a ekonomické funkcie. Pre naplnenie týchto funkcií je potrebné usporiadanie 
mestského prostredia na príslušný funkčný priestor so zodpovedajúcou 
funkciou, nazývaný funkčná zóna mesta. Analýza prvkov štruktúry mesta Nitra 
je základným krokom pre stanovenie funkčného usporiadania mesta a návrhu na 
jeho potenciálne funkčné využívanie s vplyvom na jeho širšie zázemie.  
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METODIKA 
 
Členenie mesta Nitry na základné funkčné zóny (obytnú, rekreačnú a 

výrobnú) vychádza z členenia mestského prostredia na funkčné celky podľa 
metodiky Supuku (Supuka a kol. 2000). Pre každý funkčný celok je 
charakteristická kombinácia a výskyt funkčných prvkov druhotnej krajinnej 
štruktúry mesta Nitra. Spájaním funkčných celkov s rovnakou funkciou 
vznikajú funkčné zóny. Jednotlivé funkčné celky je možné podľa funkcie, ktoré 
plnia na území mesta Nitra, ako aj podľa povahy funkčných prvkov 
vytvárajúcich jeho štruktúru, zaradiť do niekoľkých typov funkčných zón: 
centrálna mestská zóna, obytná, výrobná a rekreačná zóna. 
 
 
VÝSLEDKY 
 

Jednotlivé typy funkčných zón majú svoje plošné zastúpenie na území 
mesta Nitra a sú charakterizované reprezentatívnymi funkčnými prvkami 
(tab. 1). Na území mesta boli z hľadiska funkčného využitia vyčlenené štyri 
typy funkčných zón: centrálna mestská zóna, obytná, výrobná a rekreačná 
(obr. 1).  

1. Funkčný typ – centrálna mestská zóna (CMZ) reprezentuje ideové, 
funkčné, organizačné a sociálne ťažisko záujmového územia s maximálnou 
koncentráciou občianskej vybavenosti. Funkčné objekty a zariadenia centrálnej 
mestskej zóny boli rozdelené podľa prevládajúcej funkcie na tri funkčné celky s 
celkovou rozlohou 167,74 ha: 

1.1. historické jadro, ktorého dominantou je Nitriansky hrad a jeho 
podhradie s typickou sakrálnou a religióznou architektúrou má rozlohu 15,18 
ha. 

1.2. pešia zóna tiahnuca sa po Štefánikovej triede od divadla A. Bagara 
po Palárikovu ulicu s koncentráciou objektov základnej občianskej vybavenosti 
je tvorená administratívou, službami, kultúrnymi a osvetovými zariadeniami, 
bankovníctvom a poisťovníctvom. Jej plocha je 12,33 ha. 

1.3. doplnková občianska vybavenosť sa nachádza po obvode pešej zóny a 
je tvorená okrem prvkov administratívy najmä objektmi kultúry, školstva a 
zdravotníckymi zariadeniami. Sem boli zaradené napr. Štefánikova trieda od 
konca pešej zóny, na ktorej je sústredená najmä administratíva a štátna správa, 
Farská a Piaristická ulica, pre ktoré je typické zastúpenie služieb, bánk a 
poisťovní a objektov školstva, Wilsonovo nábrežie smerom na triedu A. Hlinku 
s koncentráciou školských zariadení (školské a predškolské zariadenia a najmä 
areály nitrianskych univerzít – Univerzity Konštantína Filozofa – UKF a 
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity – SPU). Celková rozloha funkčného 
celku je 140,23 ha.  

CMZ plní okrem spomínaných funkcií aj funkciu obytnú, pretože sem 
boli zaradené aj prvky bývania – hromadnej (HBV) a individuálnej bytovej 
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výstavby (IBV) nachádzajúce sa v Podhradí, na Predmostí a na Wilsonovom 
nábreží, ktoré sa tiahne pozdĺž rieky Nitry.  
 
Tab. 1: Výskyt funkčných prvkov v typoch funkčných zón v meste Nitra 
  

 Funkčný celok Rozloha 
(ha) 

Reprezentatívne 
funkčné prvky 

1.1. historické jadro    15,18 kultúrne a historické 
objekty  

1.2. „pešia zóna“    12,33 

prvky občianskej 
vybavenosti – 
administratívne budovy, 
služby, kultúrne a 
spoločenské zariadenia 

1. centrálna 
mestská  

1.3. doplnková občianska 
vybavenosť  140,23 

ostatné prvky občianskej 
vybavenosti, vrátane 
areálov škôl a 
zdravotníckych zariadení 

2.1. HBV  409,72 HBV s vegetačnými 
formáciami 2. obytná 

2.2. IBV  801,29 IBV 

3.1. priemyselná 
zástavba  240,04 

výrobné haly, 
podnikateľské objekty, 
obchodné centrá, sklady a 
veľkosklady 

3.2. prímestské polia, 
úžitkové záhrady  847,68 

polia, skleníky, úžitkové 
záhrady a ostatné 
produkčné plochy 

3. výrobná 

3.3. ostatné technické 
objekty  138,45 

vojenské areály, skládky, 
garáže a opravárenské 
dielne, farmy a 
hospodárske dvory 

4.1. prímestské lesy a 
lesoparky  348,10 lesy, lesoparky a ostatné 

vegetačné formácie v sídle 
4.2. plochy výstavníctva  132,96 areál výstaviska AX 

T
yp

y 
fu

nk
čn

ýc
h 

zó
n 

4. rekreačná 

4.3. ostatné rekreačné 
objekty   115,07 športové areály, jazdiarne 

a ranče, chatky 
rozloha spolu 3 201,05  

 
 

2. Funkčný typ – obytná zóna je z hľadiska plošného zastúpenia 
najvýznamnejším elementom. Predstavuje priestor na bývanie v najširšom 
chápaní, pretože zabezpečuje základné potreby človeka, regeneráciu zdravia a 
pracovnej sily, ochranu pred nepohodou a nebezpečenstvom, podmienky pre 
kultúru, súkromie a spoločenský život (Kavan 1983). V záujmovom území je 
zóna bývania tvorená dvoma základnými funkčnými celkami s celkovou 
rozlohou 1 211,01 ha: 

2.1. HBV – hromadná bytová výstavba je typickým zástupcom obytných 
súborov s uniformnou až fádnou vonkajšou architektúrou a nízkym bytovo – 
interiérovým štandardom (Supuka a kol. 2000). HBV v záujmovom území je 
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viacpodlažná, horizontálne rozložitá a výškovo diferencovaná, vyskytuje sa v 
MČ Klokočina, Diely, Chrenová, Čermáň, v MČ Staré Mesto sú to sídliská na 
Párovciach a Štúrovej ulici. Celková plocha tohto funkčného celku je 409,72 ha.  

2.2. IBV – individuálna bytová výstavba sa v záujmovom území vyskytuje 
vo forme 1 až 3-podlažných rodinných domov, ktoré sú izolované, radové, 
átriové alebo terasové. Typickými mestskými časťami s výskytom IBV sú MČ 
Zobor, Kalvária, južná a JV časť Čermáňa a SV až JV časť sídliska Chrenová. 
V posledných rokoch sú to aj MČ Klokočina a Diely, kde boli úžitkové záhrady 
a záhradkárske kolónie premenené na rodinné domy alebo stavebné pozemky. 
IBV sa v záujmovom území nachádza na ploche 801,29 ha. 

Súčasťou obytnej zóny sú okrem základných – reprezentatívnych 
funkčných prvkov (IBV a HBV) aj prvky občianskej vybavenosti, najmä 
služieb, školstva, zdravotníctva a rekreácie, ktoré plnia doplnkové funkcie.  
 

 
 
Obr. 1: Funkčná typizácia mesta Nitra (R. Mišovičová 2005)  
 

3. Funkčný typ – výrobná zóna je vo funkčnej štruktúre záujmového 
územia druhým najvýznamnejším plošným elementom s rozlohou 1226,17 ha. Z 
hľadiska štruktúry priamo obklopuje obytné celky. Je tvorená troma funkčnými 
celkami: 

3.1. priemyselná zástavba je zastúpená najmä výrobou a jej skladovými 
priestormi, veľkoskladmi, novovybudovanými podnikateľskými objektmi, 
akými sú autobazáre, predajne áut, veľkosklady a veľkopredajne. Rozloha tohto 
funkčného celku v záujmovom území je 240,04 ha. Prvky priemyselnej 
zástavby sa nachádzajú v okrajových častiach MČ Čermáň, Chrenová a 
Mlynárce. V MČ Staré Mesto sa priemyselná zástavba nachádza tiež v 
okrajových častiach Horného a Dolného Mesta. V časti Dolné Mesto plynule 
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prechádza v páse od konca CMZ do priemyselnej časti v Horných Krškanoch a 
na Čermáni, a v časti Horné Mesto sa tiahne popri Bratislavskej ceste.  

3.2. prímestské polia a úžitkové záhrady majú najväčší plošný podiel 
(spolu 847,68 ha), aj keď sa jeho plocha výrazne redukuje v dôsledku výstavby. 
Nachádzajú sa v okrajových častiach záujmového územia, na rovinnom reliéfe. 
Sú súčasťou MČ Chrenová (východná a JV časť záujmového územia), Čermáň 
(južná časť územia), Klokočina a Diely (západná a JZ časť územia). Najväčšie 
plochy úžitkových polí sa nachádzajú medzi riekou a MČ Zobor na lokalitách 
Šindolka a Párovské lúky.  

3.3. ostatné technické prvky tvoria technické prvky ako sú skládky, 
vojenské priestory, farmy a hospodárske dvory, čerpacie stanice a pod. 
Najrozsiahlejším prvkom v rámci tohto funkčného celku je areál kasární pod 
Zoborom a areál bývalého Vojenského učilišťa v Horných Krškanoch, ktorý 
plní dnes funkciu skladových priestorov armády. Početné zastúpenie majú aj 
čerpacie stanice nachádzajúce sa popri hlavných cestných komunikáciách. 
Celková rozloha funkčného celku je 138,45 ha.  

Doplnkovou funkciou v tejto funkčnej zóne je najmä bývanie a služby.  
 

4. Funkčný typ – rekreačná zóna netvorí v záujmovom území jednoliaty 
celok, jednotlivé lokality slúžiace na oddych a regeneráciu síl obyvateľstva sú 
rozmiestnené v rámci mesta Nitry. Do rekreačnej zóny boli zaradené tri funkčné 
celky s rozlohou 596,13 ha: 

4.1. prímestské lesy a lesoparky sa rozprestierajú jednak v okrajových 
častiach záujmového územia, napr. v MČ Zobor, kde sa nachádza listnatý les 
patriaci do CHKO Ponitrie, alebo lesopark a park za riekou v MČ Staré Mesto. 
Priamo v MČ Kalvária a Čermáň sa nachádzajú rozlohou menšie lesy, ktoré 
majú rekreačné alebo potenciálne rekreačné využitie. V záujmovom území je na 
rekreáciu najviac využívaný mestský park na Sihoti slúžiaci na krátkodobú 
rekreáciu. Jeho súčasťou je aj mestské kúpalisko, hospodárska farma s 
domácimi zvieratami a zvernica s danielmi škvrnitými. Rozloha tohto 
funkčného celku v záujmovom území je 348,1 ha.  

4.2. plochy výstavníctva sú zastúpené medzinárodným výstaviskom 
Agrokomplex, ktoré sa nachádza v južnej časti MČ Chrenová. Pozostáva jednak 
zo zastavaných plôch výstavníctva – pavilónov a ostatných plôch, akými sú 
napr. vodné plochy, plochy vegetácie alebo iné úžitkové plochy. Plochy 
výstavníctva zaberajú plochu 132,96 ha v štruktúre mesta Nitry. 

4.3. ostatné plochy rekreácie v intraviláne Nitry sú zastúpené 
rekreačnými zariadeniami ako sú športové ihriská, štadióny a haly. Nachádzajú 
sa na ploche 115,07 ha. Najväčšia koncentrácia týchto objektov je za riekou pri 
mestskom parku. Medzi prvky s potenciálnym rekreačným využitím bola 
zaradená aj rieka Nitra, ktorá svojím korytom v záujmovom území oddeľuje 
jednotlivé typy funkčných zón, napr. CMZ od obytnej zóny vo východnej časti 
alebo výrobnú funkčnú zónu od obytnej v západnej časti záujmového územia. 
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DISKUSIA 
 

V štruktúre záujmového územia sú typy funkčných zón obytná a výrobná 
koncentricky usporiadané okolo CMZ (obr. 2). Výnimkou je rekreačný typ 
zóny, ktorý sa napája buď na CMZ v jej severnej a JV časti alebo je súčasťou 
obytných zón v MČ Zobor a Chrenová. Vytvára sa tak viacfunkčný priestor 
spájajúci obytnú funkciu s doplnkovou rekreačnou funkciou.  

Z hľadiska plošného zastúpenia jednotlivých funkčných celkov vo 
funkčných zónach, je najväčšia časť záujmového územia tvorená typom obytnej 
a výrobnej zóny s celkovou rozlohou 2437,18 ha, čo predstavuje až 76 % 
územia. Funkčné celky v rekreačnom type funkčnej zóny sa nachádzajú na 
ploche 596,13 ha, čo je 19 % územia. Najmenší plošný podiel má CMZ, ktorá 
sa nachádza na ploche 167,74 ha a na štruktúre záujmového územia sa podieľa 
iba 5 %. 
 

 
Obr. 2: Schematický náčrt usporiadania typov funkčných zón v záujmovom území 
 
 
ZÁVER 

 
Pre realizáciu aktivít, ktoré plnia a uspokojujú základné potreby 

obyvateľov, mesto Nitra využíva funkčne členený priestor na jednotlivé zóny – 
centrálnu mestskú, obytnú, výrobnú a rekreačnú. Pre svoje rozvojové aktivity 
využíva voľný priestor vo vnútri sídla, alebo využíva priestor mimo sídla, ktorý 
tvorí širšie zázemie mesta. Výstavba vo vnútri sídla sa uskutočňuje 
obsadzovaním voľných nevyužívaných plôch, rekonštrukciou existujúcich 
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 mestská zóna 
 
  
  
 Obytná zóna 
 
  
 Výrobná zóna 
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zóna 
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starých plôch alebo záberom verejných plôch vegetácie. Takýchto plôch vo 
vnútri sídla je však málo, preto sa výstavba realizuje v zázemí mesta na úkor 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Výmera poklesne nielen u pôd so 
zníženou produkčnou funkciou, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území 
mesta Nitry na ploche 1 810 ha (16,8%) (Kolektív, 2003), teda na 1/6 katastra 
Nitry, ale u všetkých pôd rôznych bonitných tried. Znižovanie plôch ornej pôdy 
má v súčasnosti celoslovenský charakter. 
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