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ZMENY PRIESTOROVEJ ŠTRUKTÚRY
MESTA PREŠOV V KONTEXTE
REVITALIZÁCIE A
KOMERCIALIZÁCIE
CHANGES OF THE SPATIAL SRUCTURE OF THE PREŠOV IN THE CONTEXT
OF REVITALIZATION AND COMMERCIALIZATION
Juliana Krokusová, Matúš Maxin, Tomáš Pasternák 1
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geoinformatiky Prešovskej univerzity. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa venuje
predovšetkým antropogénnej geomorfológii, skúma banské a priemyselné formy reliéfu a ich
vplyv na životné prostredie. Matúš Maxin pôsobí ako interný doktorand na Katedre geografie
a aplikovanej geoinformatiky Prešovskej univerzity. Tomáš Pasternák pôsobí ako výskumný
pracovník na Katedre geografie a aplikovanej geoinformatiky Prešovskej univerzity.
Juliana Krokusova acts as a research assistant at the Department of Geography and Applied
Geoinformatics University of Presov. In his research work, she focuses mainly on
anthropogenic geomorphology, examining of mining and industrial relief forms and their
impact on the environment. Matúš Maxin acts as a PhD Student at the Department of
Geography and Applied Geoinformatics University of Presov. Tomáš Pasternák acts as a
researcher at the Department of Geography and Applied Geoinformatics University of Presov.
Abstract
This article reflects the current trends which relate to all the intra-urban components of the
spatial structure of cities, mainly the process of revitalization, residential and commercial
suburbanization. In relation to the commercialization the surveyed city of Prešov was hit by
an intensive wave of construction of large shopping centres, whose construction enters the
transformation of the morphological and functional structure of the city, but it causes further
changes, namely changes in the organization of transport, change of shopping behaviour, and
others. The purchasing power of the population in proportion to the number of business
centres within the city and its wider background remains questionable. From the point of view
of urbanism and the image of the city, an important issue is how these business centres affect
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and change the look of the city; these centres are part of the city's architectural and urban
history, especially those located in the city centre.
Key words: Prešov, revitalization, commercialization, spatial structure of the city, business
centre
Abstrakt
Článok reflektuje súčasné trendy, ktoré svojím spôsobom zasahujú všetky intraurbánne zložky
priestorovej štruktúry miest. Ide hlavne o proces revitalizácie, rezidenčnej a komerčnej
suburbanizácie. Skúmané mesto Prešov v rámci komercializácie zasiahla intenzívna vlna
výstavby veľkých obchodných centier. Ich výstavba vstupuje do premeny morfologickej a
funkčnej štruktúry mesta, a následne vyvoláva ďalšie zmeny – zmenu organizácie dopravy,
zmenu nákupného správania a pod. Otáznou zostáva kúpna sila obyvateľstva v pomere
k počtu obchodných centier v rámci mesta a jeho širšieho zázemia. Z hľadiska urbanizmu
a imidžu mesta sú obchodné centrá súčasťou architektonickej a urbanistickej histórie mesta,
zvlášť tie, ktoré sú lokalizované v jeho centre. V tomto prípade je dôležitou otázkou ako tieto
centrá ovplyvňujú a menia vzhľad mesta.
Kľúčové slová: Prešov, revitalizácia, komercializácia, priestorová štruktúra mesta, obchodné
centrum
Úvod
Mesto môžeme opísať ako spoločenstvo, v ktorom sa niečo deje, je priestorom pre činnosť
a život obyvateľov, centrom práce a taktiež administratívnym centrom. Človek postupne
buduje svoje sídla, čím samozrejme dochádza k premene prostredia. Zmeny v priestore
spojené s rozvojom sú ovplyvnené spoločnosťou, kultúrou a v neposlednom rade
i ekonomickým zázemím danej oblasti. Rozvoj miest je sústavným procesom obnovy
a rozvoja. Pri rozvoji mesta, alebo jeho časti je dôležitým krokom určiť si koncepciu danej
oblasti, ktorá bude vyjadrovať akým smerom sa jej rozvoj uberá a akú má dynamiku (Koutný,
2004). Významnú úlohu pri rozvoji mesta zohráva veľký počet nových súkromných
vlastníkov, podnikateľov a firiem, ale i otvorenosť miestnych ekonomických systémov, ktorá
vytvára základné podmienky pre spontánny vznik radu ekonomických, sociálnych
a kultúrnych premien (Sýkora, Bouzarovski, 2012).
Vo vyspelých štátoch sa v posledných desaťročiach zintenzívňuje proces revitalizácie
a tiež dochádza k oživeniu častí miest. „Proces revitalizácie je súčasťou neustálej
ekonomickej, sociálnej i priestorovej reštrukturalizácie urbanistických priestorov.
Revitalizácia priťahuje pozornosť mnohých geografov, sociológov, urbanistov, pretože sa
vymkla z typického smeru zmien pri reštrukturalizácií mesta“ (Sýkora, 1993, s. 7). Prebieha
za rôznych podmienok, ktoré sú špecifické pre každé mestské prostredie. Vzhľadom k tomu,
že okolnosti sa líšia od jedného mesta k druhému, tak i revitalizačné stratégie nie sú totožné
a neprinášajú rovnaké výsledky. Revitalizácia prebieha hlavne v zanedbaných zónach
mestských zón a štvrtí a to hlavne v tých, ktoré sú vhodné a majú dobrý potenciál pre
komerčný a rezidenčný rozvoj. Preto sa tieto procesy konajú v postkomunistických mestských
jadrách a vnútorných mestách prinášajúce významné dôsledky pre sociálne a fyzické
prostredie danej štvrti (Temelová, 2009). Pod revitalizáciou rozumieme oživenie mesta
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a vylepšenej danej štvrti z dôvodu kvalitnejšieho sociálneho a ekonomického využitia. Ide
v prvom rade o proces adaptívneho využitia, pod ktorým rozumieme premenu opustených
a nevyužívaných priemyselných areálov na kancelárske, obchodné a rezidenčné priestory.
Premena so sebou do upadajúcich oblasti prináša obyvateľov, firmy a aktivity. Musil (2005)
je toho názoru, že procesom revitalizácie sa mestá zmenili z fádnych a nudných na živé
a farebné priestory, a negatívum vidí v tom, že priestorové rozloženie týchto procesov je skôr
nerovnomerné. Matlovič (2004, s. 144) vníma revitalizáciu ako „proces, ktorý sa prejavuje na
úrovni morfologickej intraurbánnej štruktúry. Patrí k elementárnym transformačným
procesom. Ide o postupnú adaptáciu, rekonštrukciu a rozširovanie existujúcich stavebných
objektov, prípadne výmenu starých stavebných objektov za nové (substitúcia). Súčasťou
revitalizácie je tiež rekonštrukcia dopravných trás, výstavba peších zón, úprava a výstavba
drobnej architektúry, najmä v historických jadrách miest. Revitalizácia je podmienená
procesmi, ktoré prebiehajú na úrovni sociálno-demografickej (gentrifikácia) a funkčnej
intraurbánnej štruktúry (komercializácia, funkčná fragmentácia). Spravidla ju iniciujú zmeny
vlastníckych alebo užívateľských pomerov. Revitalizácia je proces, ktorý sa môže vyskytovať
vo všetkých zónach mesta“.
Špecifickou formou revitalizácie je prestavba, pri ktorej môže dochádzať k výstavbe
nových komplexov na pozemkoch, kde boli staré objekty zdemolované a následne zbúrané.
Pri takejto prestavbe dochádza k úplnej výmene obyvateľstva, no zároveň i k zmene
fyzického prostredia danej oblasti.
Teoretické východiská
Mesto ako komplexný fenomén a súhrn udalostí, jeho nepredvídateľné komunikačné toky
(dátové a telekomunikačné siete a ich prístupové body), distribúcie energií, tovarov,
materiálov, pohyb užívateľov a ich priestorová interakcia s prostredím vytvára dnes bez
pochýb nové podmienky a nároky na jeho priestorové usporiadanie, infraštruktúru, na jeho
organický rast a zahusťovanie. Urbánny mestský priestor je v súčasnosti súhrnom
komplexných dynamických procesov spolupodieľajúcich sa na jeho konfigurácii a ktoré sa
vzájomne ovplyvňujú (Buš, 2018). Matlovič (1998) definoval priestorovú štruktúru mesta ako
mnohorozmernú superštruktúru, tvorenú štyrmi základnými, vzájomne previazanými
a podmienenými čiastkovými vnútromestskými subštruktúrami: sociálno-demografickou,
funkčnou, morfologickou a fyzicko-geografickou:
1.fyzicko-geografická subštruktúra
Je tvorená všetkými prírodnými prvkami krajinnej sféry na území mesta (geologický
podklad, reliéf, vodstvo, klíma, pôdy a biota) a je väčšinou hodnotená hlavne
z hľadiska vhodnosti (potenciálu) územia pre jednotlivé spôsoby jeho mestského
využitia.
2. morfologická subštruktúra
Je vo svojom vývoji dynamickejšia ako fyzicko-geografická, ale zo subštruktúr
vytvorených ľuďmi je najstabilnejšia. Conzen (1960, 1962) definoval tri skupiny
základných morfologických elementov: ulice a námestia, stavebné pozemky a budovy.
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Tieto základné prvky vytvárajú hierarchicky vyššie usporiadanie (urbanistické bloky,
štvrte, uličnú sieť).
3. funkčná subštruktúra
Je priestorovou mozaikou sociálno-ekonomických aktivít a ich vzťahov na území
mesta. Tento subsystém vytvárajú jednak jednotlivé funkčné areály a funkčné vzťahy
v priestore mesta. Funkčná subštruktúra mesta je vo svojom vývoji veľmi dynamická.
4. sociálno-demografická subštruktúra
Je vo svojom vývoji zo všetkých subštruktúr najdynamickejšia. Je tvorená rozdielmi
v biologických, kultúrnych a ekonomických charakteristikách obyvateľstva (rasa,
jazyk, religiozita, zamestnanosť, vzdelanie a pod.).
Vlastnými nositeľmi procesov ktoré ovplyvňujú štruktúru mesta sú aktéri. Každé miesto v
meste je prienikom výsledkov pôsobení rôznych skupín či vrstiev obyvateľstva a ich záujmov,
ideí a potrieb. Aktéri sa menia a vyvíjajú spoločne s históriou, spoločnosťou (jej hodnotami) a
vládnucou ideológiou. V socialistických mestách majú zásadný vplyv politické inštitúcie, v
kapitalistických predovšetkým firmy a trhové subjekty. Dôležitú rolu v tvorbe nového
mestského priestoru majú developerské a stavebné spoločnosti. Developer iniciuje proces
rozvoja mestského prostredia prostredníctvom rozpoznania investičnej príležitosti na základe
dopytu. Tento rozvoj sa realizuje v rámci výstavby „na zelenej lúke“, revitalizácie alebo
prestavby existujúcej zástavby. Developer vystupuje ako prostredník medzi ostatnými aktérmi
mestského rozvoja. Jedná s vlastníkmi pozemkov, plánovacími autoritami, finančnými
inštitúciami a stavebnými spoločnosťami o realizácii stavby. Ďalej ešte jedná s realitnými
kanceláriami o zaistení budúcich nájomníkov. Svojou činnosťou významne ovplyvňuje
vzhľad mesta (Herbert, Thomas, 1997). V procese ovplyvňovania zastavaného prostredia
mesta môžeme identifikovať ďalších aktérov, a to obchodujúcich jednotlivcov alebo
domácnosti, realitné kancelárie či finančné a právne inštitúcie. Nesporný je aj vplyv lobby
miestnych politikov, významných obchodníkov a finančných skupín, spoločností s veľkým
kapitálom, ktoré podnikajú v priestore mesta. Hlavný prínos developerov je v priamom
ovplyvňovaní priestoru prostredníctvom toho, ako selektujú priestor z hľadiska investícii. Pre
lacnejšie typy bývania sú preferované jednoduché miesta, s rovným či málo zalesneným
terénom, bývanie pre vyššie príjmové skupiny je naopak situované v miestach prírodne a
sociálne atraktívnych (Knox, 1996). Významné postavenie pri týchto zmenách mesta majú
tvorcovia územných plánov. Priamy vplyv na podobu mesta majú tiež architekti, ktorí
ovplyvňujú fyzický vzhľad jednotlivých budov, detaily mestskej krajiny a aj podobu väčších
blokov, komplexov, či celých nových štvrtí. Práca urbanistov zaoberajúcich sa tvorbou
územnej plánovacej dokumentácie ako aj práca architektov navrhujúcich podobu nových
stavieb je vždy ovplyvnená požiadavkami stanovenými klientom, reguláciou rôzneho
charakteru (právnou, územnou, ekologickou, pamiatkovou a pod.) a v neposlednom rade aj
politikou.
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Nové trendy v rámci komercializácie
Komercializácia je proces, prejavujúci sa vo funkčnej a v niektorých prípadoch aj v sociálnodemografickej štruktúre mesta. Ide o zvyšovanie podielu územia s komerčným využívaním
(obchody, kancelárie, hotely, priemyselné parky a pod.) na úkor menej ziskových mestských
funkcií (bývanie, školstvo, kultúra, zeleň a pod.). Najmä v centrálnych častiach
postsocialistických miest sa v súčasnosti následkom tohto procesu spolu s funkciami priestoru
mení (okrem jeho morfologickej stránky) aj sociálno-demografická štruktúra. Komercializácia
zasahuje vo všeobecnosti hlavne centrum a vnútorné mesto, kde sú nehnuteľnosti a nájmy
v nich najdrahšie a často práve tu dochádza k najintenzívnejšiemu vytláčaniu obytnej funkcie
komerčným využitím priestoru (Pouš, 2013).
V celej Európe sa v budúcnosti očakávajú aktivity spojené s výstavbou, ktoré sa budú
zameriavať na lokality s rovnováhou pokiaľ ide o nízku hustotu nákupných centier, vysokú
mieru výdavkov zákazníkov, nízkorizikové prostredie a miesta, na ktorých existujú kapacity,
ktoré potrebujú modernizáciu alebo prestavbu. Na Slovensku sme zaznamenali v rokoch 2017
a 2018 rozsiahlu výstavbu a rozširovanie nákupných centier. V roku 2017 to bolo v celkovej
rozlohe až 56 258 m2. Z toho 83% pripadlo na výstavbu nových nákupných centier a 17%
pripadlo na rozširovanie už existujúcich projektov. V roku 2018 sa teda očakáva celkovo 45
787 m2 dostavanej plochy nákupných center, z čoho 81% bude predstavovať nové nákupné
centrá (Interstore 2017).
V súčasnej dobe reflektujeme nové trendy v rámci výstavby veľkých obchodných
centier, ide o moderné projekty s vlastnou filozofiou. Sú špecifické hlavne svojou
lokalizáciou do centier miest. Je to posun oproti klasickým trendom komerčnej
suburbanizácie, kde boli tieto obchodné centrá „vytláčané“ na okraj s napojením na hlavné
dopravné ťahy. Lokalizácia obchodných centier „v srdci miest“ predpokladá veľmi dobré
napojenie na technickú infraštruktúru.
Skúmané územie
Mesto Prešov leží v závere Košickej kotliny obklopené z východu Slanskými vrchmi, zo
severu Spišsko-šarišským medzihorím a z juhozápadu Šarišskou vrchovinou. Prešovom
pretekajú rieky Torysa a Sekčov. Administratívne pozostáva zo štyroch katastrálnych oblastí:
Prešov, Solivar, Šalgovík a Nižná Šebastová. Počtom obyvateľov 89 138 (stav k
31. 12. 2017), je tretím najväčším mestom Slovenska. Sídlia v ňom viaceré krajské orgány a
zároveň je správnym centrom Prešovského samosprávneho kraja. Historické jadro je
mestskou pamiatkovou rezerváciou. Nadmorská výška historického centra mesta je približne
255 m n. m.
Vhodné fyzickogeografické podmienky vytvárali priaznivý rámec pre rozvoj osídlenia
Prešova a jeho okolia. Urbanisticko-fyziografické podmienky formovania priestorovej
štruktúry Prešova:
A. Košická kotlina zaberá dve tretiny rozlohy záujmového územia v jeho centrálnej
a východnej časti. Ide o pahorkatinové územie na neogénnych štrkoch, pieskoch a íloch.
Môžeme rozlíšiť tri subregióny:
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A.1 Nivy a nízke terasy – majú vysoký potenciál pre polyfunkčné hospodárske využitie.
Územie je vhodné na rozvoj sídelných štruktúr až do úrovne veľkomiest, vhodné je na
výstavbu zovretej všesmernej komunikačnej siete. Sklonitosť územia sa pohybuje od 0° do 2°.
Limitujúcim faktorom je vysoká hladina podzemnej vody, najmä v alúviu Sekčova. Tým sa
zvyšuje náročnosť výstavby (vodohospodárske úpravy).
A.2 Stredné a vysoké terasy – majú vysoký potenciál pre polyfunkčné hospodárskej využitie.
Vyznačujú sa vyššou sklonitosťou od 2°do 6° a nižšou hladinou podzemnej vody. V minulosti
bolo toto územie sídelne najcennejšie, čo potvrdzuje skutočnosť, že sa tu vyvinulo stredoveké
mesto.
A.3 Nižšia pahorkatina s vyššími terasami a periglaciálnymi kužeľmi – územie je vhodné pre
rozvoj sídelných štruktúr do úrovne malých miest, na rozvoj usmernenej komunikačnej siete
sklonitosť sa pohybuje od 4° do 7°. Územie je vhodné pre rozvoj obytnej zástavby
s prídomovými záhradami.
B. Spišsko-šarišské medzihorie – ide o vyššiu pahorkatinu na ílovcovom súvrství
centrálnokarpatského paleogénu, sklonitosť je tu od 2°do 7°. Ide o región s vysokým
potenciálom pre hospodárske využitie, podobne ako u subregiónu A.3. Z hľadiska sídelných
štruktúr je vhodný na rozvoj individuálnej obytnej zástavby. Limitujúcim faktorom je
potenciálne zosuvové územie na okrajovom svahu v priestore Bikoša.
C. Šarišská vrchovina – predstavuje mierne rozčlenenú vrchovinu na pieskovcovom súvrství
centrálnokarpatského paleogénu, so sklonitosťou od 6° do 14°. Ide o územie s limitovaným
potenciálom pre hospodárske využitie. Je vhodné pre lesohospodárske využitie, je stredne
atraktívne pre rozvoj cestovného ruchu, má veľký význam pre realizáciu dennej a víkendovej
prímestskej rekreácie (Matlovič, 1998).
Konkrétne prejavy komercializácie a revitalizácie v Prešove
1.lokalita centrum mesta „PRIOR-TESCO-FÓRUM“
Prvá lokalita, ktorej sa budeme venovať má strategickú pozíciu. Na tomto mieste, kde sa
uzatvára južný cíp prešovského historického centra, stáli dve pozoruhodné moderné stavby,
ktoré tvorili pomyselnú bránu do mestskej pamiatkovej rezervácie. Jednou z nich je nová
budova Divadla Jonáša Záborského a druhou je aktuálne už neexistujúca budova,
Prešovčanmi nazývaná „staré Tesco“ (Obrázok 1). Bola to „ikonická“ stavba mesta, ktorá
takmer 30 rokov dotvárala spomínaný priestor. Architektúru a umiestnenie stavby musíme
chápať v duchu doby, v ktorej vznikala. V 80. rokoch 20. storočia boli všetky tieto nákupné
strediská postavené v štýle neskorej moderny v krajských mestách. Pôvodne patrili do siete
obchodných domov „Prior“. Nielen v Prešove, ale aj v Žiline či Nitre sa tieto vskutku
originálne stavby ocitli v bezprostrednej blízkosti historických centier, ktorých okolie bolo
nekompromisne asanované, doslova vyčistené od starej „nepotrebnej“ zástavby
historizujúcich domov. Aj prešovské staré Tesco, pôvodne nový Prior (existoval totiž ešte
menší, starý Prior v centre mesta, dnes Rozvoj), sa ocitol na parcele v bezprostrednej blízkosti
mestskej pamiatkovej rezervácie. Na týchto miestach kedysi stál slávny fotoateliér DIVALD
postavený v historizujúcom štýle. Budova tvorila prirodzený prechod medzi stredovekým
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historickým jadrom a budovami na predmestí. Projekt tohto obchodného centra vznikal
v rokoch 1976 — 1980 v ateliéri architektov Fedora Minárika a Františka Kalesného.
Realizácia prebiehala v rokoch 1981 — 1987. Budova starého Tesca pôsobila na prvý pohľad
dojmom masívneho monolitu uzavretého v pevnej geometrickej mriežke z mohutných
betónových nosníkov. Tie obiehali po celom obvode a zvierali hlavnú hmotu stavby ako
betónová kazajka. Išlo o typizovanú konštrukciu s názvom INTEGRO, ktorá sa v tejto dobe
používala pri výstavbe monumentálnych projektov. Pod presklenou šikmou strechou sa
nachádzala hlavná komunikačná tepna, z ktorej sa vchádzalo do jednotlivých predajní (Capek,
2017).

Obrázok 1 Fotografia existujúceho obchodného domu Tesco v septembri 2017
a stavu v novembri 2018 počas výstavby OC Forum
Zdroj: Tomáš Pasternák, Matúš Maxin

OC Forum
Nové prešovské obchodné centrum je naplánované na ploche 33 000 m2 medzi ulicami
Hlavná, Námestie legionárov, Štefánikova, Hviezdoslavova a ul. Biskupa Gojdiča. Nové
obchodné centrum zaberie časť plochy, na ktorej stálo Tesco a časť voľnej nezastavanej
plochy slúžiacej ako parkovisko. Súčasťou projektu samostatného areálu je aj kompletné
napojenie na technickú infraštruktúru miestnych ciest vrátane kruhovej križovatky ulíc
Hviezdoslavova a Štefánikova pričom projekt ráta s vybudovaním 400 parkovacích miest. Po
dokončení bude stavba poskytovať služby modernej občianskej vybavenosti - obchody,
stravovanie, širokú škálu služieb, fitnessu, multikina a príslušných parkovacích miest,
realizovaných vo vnútorných priestoroch stavby. Nové obchodné centrum by malo mať
rozmery v pozdĺžnom smere 212,7 m a v priečnom smere 95,8 m (pri Hviezdoslavovej ulici) a
44,3 m (pri Námestí legionárov). OC Forum bude mať tri nadzemné a rovnaký počet
podzemných podlaží. Stavba je navrhnutá ako atypická s pôdorysom nepravidelného tvaru,
zastrešená bude plochými strechami. Prevažnú časť nadzemných priestorov majú tvoriť
obchodné prevádzky a služby, ktoré budú prepojené na novovytvorenú pešiu zónu smerom k
Jarkovej ulici. V podzemnej časti bude parkovisko, skladové priestory a vzduchotechnika.
Výstavba obchodného centra si vyžiada aj zmeny v doprave. Križovatka ulíc Štefánikova Hviezdoslavova sa má zmeniť na kruhovú, pribudnú nové odbočovacie pruhy. Súčasťou
projektu sú sadové úpravy.

86

http://www.mladaveda.sk

Vol. 6 (5), pp. 80-91

2. lokalita sídlisko Sekčov
Územie dnešného Sekčova bolo kedysi málo hospodársky využívané, a to z dôvodu vysokej
hladiny podzemných vôd. Nachádzalo sa tu málo usadlostí, aj tie boli pri podjazde popod
železničnú trať a pri starej ceste do Šalgovíka. Až keď došlo k úprave koryta rieky Sekčov,
začalo sa s výstavbou obytných domov (Matlovič, 1998). Sídlisko Sekčov bolo pomenované
podľa rieky Sekčov, ktorá pramení v pohorí Čergov v okrese Bardejov. Sídlisko je na tomto
mieste už 38 rokov, pred týmto obdobím bolo územie pokryté rozsiahlymi lúkami patriacimi
zväčša pod katastrálne územia samostatných obcí Solivar a Šalgovík. Výhodná geografická
poloha a vhodný reliéf boli veľkým pozitívom pre uskutočnenie výstavby. Niektoré časti
územia boli zamokrené a bažinaté, smerom k obci Ľubotice bol rybník (Krajňák, 2010).
Postupne tu bol vybudovaný rozsiahly obytný súbor s charakteristickou zástavbou panelových
obytných blokov. Výstavba nebola doposiaľ dokončená a prebieha i dnes. Kedysi západnú
časť tvorila poľnohospodárska pôda, krovité porasty a nevyužité plochy, no v súčasnosti sa
tam nachádzajú nákupné zóny. Vo východnej časti dominujú obytné plochy a službové
plochy. Nájdeme tu nové byty, ktoré majú priaznivý dopad na vekovú štruktúru obyvateľstva
s prevahou predproduktívneho a produktívneho obyvateľstva. Z dopravného hľadiska ním
prechádza významná tranzitná komunikačná línia východ – juh, čiastočne využívaná aj
severojužným tranzitom najmä v nákladnej doprave.
ZOC MAX
V roku 2008 bolo do prevádzky spustené Zábavno-obchodné centrum MAX (obrázok 2)
realizované spoločnosťou Euro MAX Slovakia, a.s. Budova tvorí spoločný komplex
s obchodným domom Terno (pôvodne Hypernova). ZOC MAX predstavuje plochu 18 600
m2, verejnosti je celkovo k dispozícií 105 prevádzok s rôznym sortimentom. Jadro tvoria
obchody s módnym a športovým oblečením, no nechýbajú ani gastronomické zariadenia kaviarne, bary a prevádzky rýchleho občerstvenia. Komplex poskytuje služby v podobe bánk,
lekárne a prevádzok mobilných operátorov. Súčasťou je klimatizované multikino CINEMAX
s piatimi kinosálami. Obchodná zóna ponúka 480 parkovacích miest, z nich 445 sa nachádza
priamo v suteréne objektu.

Obrázok 2 Snímka z roku 2003, dnes s NC Hypernova a OC MAX
Zdroj: archív mesta Prešov, Matúš Maxin
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Obrázok 3 Snímka územia z roku 1985, kde sa v súčasnosti nachádza OD Kaufland a OC Prešov
Zdroj: http://doko.blog.sk/detail.html?a=969a21de9e93ba568f41ef1b6dda5df9, Matúš Maxin

Eperia Shopping Mall
Nachádza sa na ulici Armádneho generála Ludvíka Svobodu, medzi prevádzkami Kauflandu
a Lidlu (Obrázok 3). Je bezbariérová a poskytuje aj zázemie pre cyklistov. Dominantu Eperie
tvorí centrálne námestie otvorené cez dve podlažia, ktoré poskytuje priestor pre príležitostné
kultúrne a verejné podujatia, aktivity pre deti a veľa iných atrakcií. V podzemnej garáži
zaparkuje 200 áut a ďalších 400 miest je pred obchodným centrom (Obrázok 4). V rámci
projektu sa kládol dôraz na viaceré environmentálne kritériá – systém energetiky, možnosti
spätného získavania tepla, systémy osvetľovacej sústavy, meraní, regulácií a pod. Eperia sa
bude rozširovať, pričom s ďalšou výstavbou sa má začať v roku 2019. Druhá fáza výstavby
prinesie okrem ďalších pracovných príležitostí rozšírenie prenajímateľnej plochy o 8500 m2
na troch nadzemných podlažiach.

Obrázok 4 Eperia Shopping Mall
Zdroj: Matúš Maxin
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Hobby Park
Zámer Hobby Parku Sekčov na Rusínskej ceste predstavila projektantská a developerská
spoločnosť Atrios krátko po tom ako kúpila pozemky od Immofinanzu, ktorý tu kedysi
plánoval postaviť nákupné centrum Arkadia. Hobby Park má pozostávať z dvoch
samostatných obchodných domov s nákupnou plochou 8 819 m2 a 3 090 m2 (Obrázok 5).
Lokalita Rusínskej je iste pre investora značne atraktívnou, pretože spája sídlisko Sekčov a
centrum mesta. Zaujímavou je aj z pohľadu blízkych obchodných centier Eperia, Kaufland,
Max, Koral, novootvorenej Solivarie a iných. Výstavba objektu si vyžiada aj nové riešenia
dopravnej situácie, ktorá je už teraz kritická. Obyvatelia sídliska Sekčov každodenne zažívajú
dopravné zápchy na Rusínskej ulici. Táto dopravná tepna je v súčasnosti veľmi výrazne
zaťažená nielen vnútromestskou, ale predovšetkým tranzitnou dopravou. Tieto skutočnosti
spôsobujú tlak na nevyhnutnosť riešenia dopravných problémov na Rusínskej ulici
s prepojením na križovatku Čierny most. Vzhľadom na dopravné napojenie sa bude v
potrebnom rozsahu rekonštruovať Rusínska, posunú sa zastávky MHD, chodníky i
cyklochodníky. Takisto pribudne križovatka aj s odbočovacími pruhmi. V súvislosti s
objektom sa počíta aj s návrhom 219 parkovacích miest. V zmysle projektu má byť zároveň
vybudovaná nová svetelne riadená križovatka s dynamickým riadením, koordinovaná na
výjazd z Hobby Parku podľa dopytu, to znamená, že prioritne bude zelená pre prejazd
Rusínskou až podľa dopytu bude inteligentný semafor púšťať vozidlá z obchodného centra.
Zároveň projekt počíta s novou cestou, ktorá bude v budúcnosti napájať územie smerom ku
Škáre a umožní neskôr aj jeho rozvoj.

Obrázok 5 Premena trávnatej plochy v okolí sídliska Sekčov na budúci Hobby Park
Zdroj: Matúš Maxin
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Mapa 1 Premena štruktúry mesta v dôsledku komercializácie
Zdroj: © Prispievatelia OpenStreetMap, Tomáš Pasternák

Záver
Mesto Prešov prešlo v poslednom decéniu výraznými zmenami. Výrazne sa prejavila
rezidenčná suburbanizácia, ktorú nasledovala komerčná suburbanizácia (Mapa 1). Tá sa
týkala predovšetkým okrajových častí mesta s napojením na hlavné dopravné ťahy. Vo
vnútorných častiach mesta sa prejavila revitalizácia. Pozitívom je využívanie „brownfields“,
ktoré jednak dostanú novú funkciu, a z estetického hľadiska nenarúšajú vzhľad jednotlivých
častí mesta. V poslednom období zasiahla mesto Prešov vlna výstavby veľkých obchodných
centier. Z priestorového hľadiska pozorujeme posun z okrajových častí mesta do vnútorných
častí – centrum mesta a okrajové časti sídlisk. Nové obchodné centrá poskytujú širší záber
služieb – nakupovanie, stravovanie, šport, relax a zábava. Všetky tieto procesy, či už vo
väčšom alebo menšom meradle zasahujú všetky intraurbánne časti priestorovej štruktúry
mesta. Problematickou oblasťou, ktorá trápi mesto a komplikuje život nielen obyvateľov
mesta, ale aj tím, ktorí do mesta dochádzajú za prácou a vzdelaním, prípadne cez neho
prechádzajú je dopravná situácia. Bolo realizovaných mnoho dopravných zmien a projektov,
mnohé sa plánujú. V meste sa takmer nepretržite pracuje na mnohých úsekoch, upravujú
a rozširujú sa cesty, upravujú križovatky, stavajú cyklochodníky a pod. S tým sú spojené
obmedzenia, ktoré komplikujú a spomaľujú dopravu v Prešove, avšak z dlhodobého hľadiska,
by to malo priniesť celkové zlepšenie dopravnej situácie a tým aj pozitívne ovplyvniť ďalší
vývoj v Prešove.
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