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Širšie vzťahy

Sídlisko Linčianska, ktorému sa zaužil aj názov Obytný súbor Generála Goliana je 
urbanizáciou na južnej hranici krajského mesta Trnava. Rozvoj tejto časti mesta 
v sedemdesiatych rokoch minulého storočia v podstatnej miere ovplyvnil rozvoj 
priemyslu, hlavne Trnavských automobilových závodov. Na území štvrte Tulipán 
prevládala pred rokom 1970 zástavba rodinných domov, ktorá sa rozšírila o 
hromadnú bytovú výstavbu pod pracovným názvom sídlisko Linčianska I. Druhá 
etapa výstavby pod názvom Linčianska II bola realizovaná v rokoch 1973 – 1979 
hlavne pre prisťahovaných zamestnancov nových výrobných závodov. Mestská 
časť má rozlohu 8,03 km2, k 1. 1. 2006 mala 11,331 obyvateľov, čo predstavovalo 
hustotu zaľudnenia 1 411 obyv./km2. 

Prístup do riešeného územia vedie prostredníctvom ulíc Bratislavská a 
Zelenečská, na ktoré sa napájajú obslužné komunikácie - ulice Nerudova, 
Generála Goliana, Jirásková, Limbová a Slovanská. 

Z južnej strany oddeľuje riešené územie od poľnohospodárskej krajiny ulica 
Generála Goliana lemovaná zeleným pásom s nízkou a vysokou zeleňou, 
priebežným nadzemným potrubím horúcovodu a nadväzujúca záhradkárska 
osada. Z východnej strany sa nachádza ochranné pásmo nadzemného 
elektrického vedenia, ktoré je tiež voľnou zelenou plochou. Severne je zástavba 
rodinných domov. V blízkosti územia sa nachádza areál Anglicko/slovenskej 
bilingválnej školy BESST Trnava.

Obytný súbor je s mestom prepojený linkami MAD, v blízkosti nákupného 
centra obytného súboru sa nachádza zastávka Ličianska, ktorá je konečnou/
začínajúcou zastávkou viacerých liniek smerujúcich z/do centra mesta. Na 
okraji územia sú ďalšie zastávky MAD - Nerudova a Bratislavská.1

1. zadávacia dokumentácia sťaže, 2021, Mesto Trnava



5

Východiská návrhu

Riešené územie má výmeru cca 115 000 m2. Návrh adresuje kvality územia, 
ako aj nedostatky. Pre efektívnu revitalizáciu verejných priestranstiev tak 
musia byť architektonické vstupy hierarchizované a modulované pre možnosť 
etapizácie prác, ako aj docielenie nadštandardného výsledku v tých zónach a 
miestach, kde to je žiadúce. Zásadnou kvalitou, ktorú náš návrh adresuje je 
celková urbanistická organizácia sídliska. Vymedzenie automobilovej dopravy 
na perimeter a centrálna spoločenská os vytvárajú komplexný, rozmanitý 
a formálne ucelený mestský artefakt, akýsi “mikrorajón”, ktorý má svoju 
priestorovú identitu. Súbor oplýva tými kvalitami, ktoré sú pre sídliská ako 
mestský typ vlastné: dostatok verejného priestranstva, bezpečný pohyb, či 
dostupnosť mimomestskej krajiny.

V rovine nedostatkov v prvom rade identifikujeme nutnosť zásadného 
skultivovania priestranstiev centra a stredovej osi. V druhom rade identifikujeme 
potrebu doplnenia programu a priestorových krajinných elementov vo dvoroch, 
tak aby poskytovali pobytové kvality pre obyvateľov všetkých vekových kategórii. 
V treťom rade vnímame potrebu podporenia tých kvalít, ktoré sú tu prítomné, 
avšak nie dostatočne vo všetkých dvoroch, ako napríklad hustá vzrastlá zeleň. 
Súbor do značnej miery je a má potenciál mať charakter “bývania v parku”.
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Súčasný stav
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9 (dvorov) + 1 (centrum)

Návrh stavia na existujúcich kvalitách sídliska, najmä na všadeprítomnej zeleni, 
ktorú kultivuje a ešte zintenzívňuje. Ponúka obyvateľom širšiu paletu rôznorodých 
spoločných priestorov a možností ich užívania. Pozostáva z niekoľkých zásadných 
intervencií:

I. revitalizácia centrálnej časti s objektami občianskej vybavenosti
II. revitazlizácia centrálnej osi
III. revitalizácia jednotlivých dvorov
IV. nový bežecký chodník
V. rekonštrukcia peších komunikácií
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Centrum a os

V centrálnej časti sídliska sa nachádzajú objekty občianskej vybavenosti. Spolu s 
priľahlým verejným priestorom sú v súčasnosti v zanedbanom stave. Revitalizáciou 
tohto priestoru pomocou nového prvku - kolonády zlepšujeme jeho pobytovú kvalitu 
a ponúkame nový univerzálny priestor - piazzettu, ktorá zvýši atraktivitu centra.

Jestvujúca centrálna os je chrbticou obytného súboru. Navrhujeme umocnenie jej 
charakteru ako lineárneho parku s pokojovým režimom. Vzniká tak niečo viac ako 
len tranzitný priestor. Je rovnako miestom pre odpočinok aj stretnutia.
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I. Centrum vybavenosti

Centrum vybavenosti je v súčasnom stave najmenej atraktívnou časťou sídliska. 
Voľná formácia objektov v značne zanedbanom stave nevytvára kvalitné prostredie, 
aké by malo prináležať centru obytného súboru. Navrhujeme tu nový prvok - 
kolónádu, ktorá zvyšuje pobytovú kvalitu v tejto časti územia. V letných mesiacoch 
poskytuje potrebné tienenie, bráni dažďu a zároveň ústredný verejný priestor 
patrične artikuluje a sceľuje. V predĺžení západnej časti centrálnej osi vymedzuje 
pozdĺžnu plochu pre terasy s vonkajším posedením, ktoré sa striedajú s dažďovými 
záhradami. Súbor objektov dopĺňa o nový univerzálny priestor – piazzettu. Súčasťou 
riešenia je kompletná výmena povrchov za pigmentovaný/hladený betón a asfaltové 
terrazzo, a doplnenie vodného prvku – fontány.

vizualizácia
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Univerzálny priestor – Piazzetta

Na západnej strane kolonády, v jej rozšírenej časti, vzniká priestor pre príležitostné 
trhovisko. Počas všedných dní je možné skladacie predajné pulty zložiť a zmeniť 
ich tak na lavičky. Susediaca pizzetta je zamýšľaná ako univerzálny priestor, ktorý 
je miestom pre väčšie trhy, občasné koncerty a spoločenské akcie, alebo len ako 
plocha s fontánou na schladenie počas horúcich letných dní.

bežný deň farmárske trhy

vianočné trhy divadlo športové podujatie

koncert
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Výtvarné dielo

Piazzettu koncipujeme aj ako priestor pre výtvarné dielo vytvorené špecificky pre 
toto miesto výtvarníčkou Denisou Lehockou. Prenesená kresba (22 x 27m / skoro-
štvorec) na betónovo terazzové plató je realizovaná intarziou kovov a iných trvácnych 
materiálov. Predstavuje elementárne geometrické tvary, čísla, písmená formujúce 
slová a fragmenty viet. Sú zabrúsené, strieborné a šedé. Plató je monochromatické, 
pokojné. Vyvoláva hľadanie a nachádzanie, môže umožňovať voľné asociácie, 
vytváranie rôznych spontánnych konštelácií ľudí až hier, či príbehov. Pridanou 
vrstou celej kompozície bude druhá kresba tvorená stekaním vody z trysiek fontán.   
Tú tvorí diagonála 13 trysiek, individuálne modulovateľných. 
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Fontána

Fontánu tvorí diagonála 13 trysiek, ktoré sú individuálne modulovateľné, a tak 
je možné vytvárať rôzne vodné kresby alebo sa prispôsobiť dianiu na piazzette. 
Fontána ochladzuje plochu piazzetty a spríjemňuje klímu v jej okolí, zároveň je aj 
interaktívnym vodným prvkom atraktívnym pre deti.

Trysky fungujú pomocou hydraulického systému. Pod diagonálou je umiestnený 
bazén s objemom cca 2,5 kubíka, v ktorom je pri každej tryske umiestnené 
čerpadlo. Voda prirodzene steká do štrbinového žľabu na spodnej hrane piazzetty. 
Strojovňa, s vnútorným rozmerom cca 2x3m, je umiestnená pod chodníkom južne 
od piazzety, aby bolo možné využiť aj gravitáciu na fungovanie fontány.
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Kolonáda

Kolonádu tvorí subtílna oceľová stĺpová konštrukcia spevnená platňou strechy. 
Zavetrenie konštrukcie prebieha vo vrstve strechy vytvorením detailu zabezpečujúci 
tuhý roh v dotyku stĺpa s nosníkom. Stĺpy majú kruhový a nosníky L oceľový profil. 
Strechu tvorí oceľový trapézový plech zaliaty betónovým poterom. Betón je zároveň z 
vrchnej strany vyspádovaný pre odvod dažďovej vody, ktorá je zo strechy odvádzaná 
cez chrlič priamo do dažďovej záhrady uprostred kolonády. Všetky oceľové povrchy 
sú ošetrené pozinkovaním. Konštrukcia je založená na betónových pätkách. 

Návrh adresuje aj problematiku zdržiavania sa holubov na už odstránených 
prestrešeniach pešej zóny v centre. Novú kolonádu navrhujeme tak, aby nevytvárala 
podmienky pre ich dlhodobé zdržiavanie. Navrhujeme taktiež, aby sa tento problém 
riešil systémovo s dlhodobým pozitívnym účinkom, avšak humánne. Ponúkajú sa aj  
riešenia ako napríklad vytvorenie holubníka v blízkosti centrálnej zóny, či nasadenie 
prirodzených predátorov. 
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CHODNÍK POD KOLONÁDOU

-PIGMENTOVANÝ BETÓN + KARI SIEŤ 100mm
-ŠTRK, fr. 4/8 30mm
-ZHUTNENÁ ŠTRKODRVA, fr.0/64 250mm
-ZHUTNENÝ EXISTUJÚCI TERÉN

TERASA

-OCEĽOVÝ ROŠT NA RÁMOVEJ KONŠTRUKCIÍ
-MULČ (OSTROHRANNÝ ŠTRK), fr. 16/32 50mm
-FILTRAČNÁ VRSTVA - OSTROHRANNÝ ŠTRK, fr. 8/16 100mm
-DRENÁŽNA VRSTVA - KAMENIVO, fr. 16/32 min. 250mm

PRESTREŠENIE

-LIATY BETÓN V SPÁDE 45-90mm
-TRAPÉZOVÝ PLECH 45mm

0 2m10,5

Rez kolonádou v mieste nového točitého schodiska
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DAŽĎOVÁ ZÁHRADA

-MULČ (OSTROHRANNÝ ŠTRK), fr. 16/32 70mm
-VEGETAČNÁ VRSTVA
 (50%PIESOK, 25% ORNICE, 25% RAŠELINA) min. 300mm
-NETKANÁ GEOTEXTÍLIA 100g/m2

-FILTRAČNÁ VRSTVA - OSTROHRANNÝ ŠTRK, fr. 8/16 70mm
-DRENÁŽNA VRSTVA - KAMENIVO, fr. 16/32 min. 250mm

MAXIMÁLNA VÝŠKA NAPLNENIE VODOU
(MAX. 24 HOD)

PRESTREŠENIE

-LIATY BETÓN V SPÁDE 45-90mm
-TRAPÉZOVÝ PLECH 45mm

0 2m10,5

Rez kolonádou v mieste dažďovej záhrady
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TERASA

-OCEĽOVÝ ROŠT NA RÁMOVEJ KONŠTRUKCIÍ
-MULČ (OSTROHRANNÝ ŠTRK), fr. 16/32 50mm
-FILTRAČNÁ VRSTVA - OSTROHRANNÝ ŠTRK, fr. 8/16 100mm
-DRENÁŽNA VRSTVA - KAMENIVO, fr. 16/32 min. 250mm

PRESTREŠENIE

-LIATY BETÓN V SPÁDE 45-90mm
-TRAPÉZOVÝ PLECH 45mm

0 2m10,5

Rez kolonádou v mieste terasy
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Lavička / predajný pult 

Pod širšou časťou prestrešenia kolonády na západnom konci navrhujeme 
umiestnenie šiestich atypických lavičiek, ktoré sa v prípade potreby stávajú 
pultami pre trhový predaj. Operadlo lavičiek je kotvené na jednoduchých pántoch. 
Po vyklopení nahor do horizontálnej polohy sa z operadla stáva pult. Konštrukcia 
pozostáva z oceľových profilov, sedák a výklopné operadlo z dreva. 

0 2m10,5



21

Centrálna os - západ
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Centrálna os - západ

V západnej časti dôjde k odstráneniu rady javorov s guľovou korunou a ponechaniu 
rady vzrastlejších a perspektívnejších líp. Chodník pre chodcov z asfaltového 
terrazza je rozšírený o pás štrkového mlatu s rozmiestneným mobiliárom, kioskami 
a atrakciami (hracie plochy, workout, petanque). Cyklochodník je od tejto plochy 
oddelený mierne zahĺbeným trávobylinným a trvalkovým záhonom, do ktorého 
bude odvádzaná voda z pevných povrchov centrálnej osy. 

0 20m105

4

1

7
10

5 6 3

26

9



23

ZÁHON

-MULČ (OSTROHRANNÝ ŠTRK), fr. 16/32 50mm
-VEGETAČNÁ VRSTVA
 (50% PIESOK, 25% ORNICA, 25% RAŠELINA) min. 300mm

POVRCH PRI KMENI STROMU

-ŠTRK, fr. 16/32 100mm
-NEHUTNENÉ PODLOŽIE

MLAT

-MLAT 40mm
-ŠTRKODRVA, fr. 0/32 (0/42) 200mm
-HUTNENÉ PODLOŽIE

CYKLOCHODNÍK

-FAREBNÝ ASFALTOVÝ BETÓN 50mm
-SPOJOVACÍ POSTREK
-ASFALTOVÝ BETÓN 50mm
-ŠTRKODRVA, fr. 8/16 150mm

CHODNÍK OS

-ASFALTOVÉ TERRAZZO 50mm
-SPOJOVACÍ POSTREK
-ASFALTOVÝ BETÓN 50mm
-ŠTRKODRVA, fr. 8/16 150mm

0 2m10,5
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Centrálna os - stred
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Centrálna os - stred

Na centrálny priestor s kolonádou sa z východnej strany napája stredová časť 
osi. Cyklochodník je od parkoviska oddelený úzkym pásom trávobylinného a 
trvalkového záhonu. Chodník pre chodcov z asfaltového terrazza je vedený pozdĺž 
cyklochodníka a v časti sa k nemu pripája aj bežecký chodník. Existujúce stromy na 
južnej hrane osi sú doplnené o lipy čím vytvárajú stromoradie a prirodzený tieň. Úzky 
profil osi sa jemne rozširuje pri vyústení na ulicu pred priechodom pre chodcov.

0 20m105

1
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CYKLOCHODNÍK

-FAREBNÝ ASFALTOVÝ BETÓN 50mm
-SPOJOVACÍ POSTREK
-ASFALTOVÝ BETÓN 50mm
-ŠTRKODRVA, fr. 8/16 150mm

CHODNÍK OS

-ASFALTOVÉ TERRAZZO 50mm
-SPOJOVACÍ POSTREK
-ASFALTOVÝ BETÓN 50mm
-ŠTRKODRVA, fr. 8/16 150mm

TARTAN - BEŽECKÝ CHODNÍK

-EPDM 10mm
-SBR 25mm
-ŠTRKODRVA, fr. 0/4 30mm
-ŠTRKODRVA, fr. 0/32 150mm
-HUTNENÉ PODLOŽIE (min. 25Mpa)

ZÁHON

-MULČ (OSTROHRANNÝ ŠTRK), fr. 16/32 50mm
-VEGETAČNÁ VRSTVA
 (50% PIESOK, 25% ORNICA, 25% RAŠELINA) min. 300mm

0 2m10,5
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Centrálna os - východ
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Centrálna os - východ

Vo východnej časti pokračuje cyklochodník na severnej hrane osi. Mlatový pás je 
umiestnený v mieste existujúceho stromoradia, ktoré je doplnené o nové stromy. 
Pod chodníkom pre chodcov z asfaltového terrazza je umiestnený trávobylinný a 
trvalkový záhon, ktorý zbiera vodu z pevných povrchov osi. Os sa na východnom 
konci v mieste zástavky MHD rozširuje a ponúka príjemnejší priestor na čakanie v 
tieni stromov.

0 20m105

41
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POVRCH PRI KMENI STROMU

-ŠTRK, fr. 16/32 100mm
-NEHUTNENÉ PODLOŽIE

MLAT

-MLAT 40mm
-ŠTRKODRVA, fr. 0/32 (0/42) 300mm
-HUTNENÉ PODLOŽIE

ZÁHON

-MULČ (OSTROHRANNÝ ŠTRK), fr. 16/32 50mm
-VEGETAČNÁ VRSTVA
 (50% PIESOK, 25% ORNICA, 25% RAŠELINA) min. 300mm

CHODNÍK OS

-ASFALTOVÉ TERRAZZO 50mm
-SPOJOVACÍ POSTREK
-ASFALTOVÝ BETÓN 50mm
-ŠTRKODRVA, fr. 8/16 150mm

CYKLOCHODNÍK

-FAREBNÝ ASFALTOVÝ BETÓN 50mm
-SPOJOVACÍ POSTREK
-ASFALTOVÝ BETÓN 50mm
-ŠTRKODRVA, fr. 8/16 150mm

0 2m10,5
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Dvory

Základnou charakteristikou navrhovaných dvorov je hustý a vysoký porast stromov, 
ktoré tvoria intímnejšie prostredie, kontrastné s riedkym priestorom medzi 
jednotlivými skupinami domov na sídlisku. Intenzívnejšie „zalesnenie“ má taktiež 
priaznivý vplyv na reguláciu lokálnej mikroklímy dvorov a vytvára príjemný chládok v 
letných mesiacoch. Preferované sú odolné listnaté druhy. Základnou výbavou dvorov 
sú ihriská pre deti do 6 rokov a rôzne typy lavičiek. Tie sú spravidla umiestnené v 
tieni stromov. Dopĺňajú ich kombinácie spevnených plôch (pigmentovaný betón, 
tartan, mlat) so športoviskami a hracími plochami. Tie budú na každom dvore iné, 
aby zabezpečili diverzitu jednotlivých dvorov, vo výraze aj po obsahovej stránke.
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Dvor 1
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Dvor 1

Ide o najmenší z riešených dvorov v západnej časti sídliska. Celú plochu pokrýva 
mlat. Existujúcu zeleň po okrajoch dopĺňajú nové stromy tak, aby vytvorili súvislú 
korunu. Dvor ponúka rôzne typy posedenia v tieni a herné prvky hlavne pre menšie 
deti, napr. ako pieskovisko, kolotoče, trampolíny. Súčasťou výbavy dvora je aj vodný 
prvok - picia fontánka.

rozmer: 35 x 16,65 m

mlatová plocha: 583 m2

0 10m52,5
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vizualizácia
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Dvor 2



37

Dvor 2

V súčasnosti sa tu nachádza najväčšie a športovo najviac využívané ihrisko na 
sídlisku. Preto sem navrhujeme umiestniť najväčšiu hraciu plochu s umelým 
trávnikom. Zapustenie ihriska eliminuje vizuálnu bariéru mantinelu a umožňuje 
sledovanie hier/zápasov z priľahlej plochy na vyššej úrovni.

rozmer: 25 x  34 m

umelý trávnik: 636 m2

pigmentovaný betón: 180 m2

0 10m52,5
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CHODNÍK DVORY

-ASFALTOVÝ BETÓN 50mm
-SPOJOVACÍ POSTREK
-ASFALTOVÝ BETÓN 50mm
-ŠTRKODRVA, fr. 8/16 150mm

UMELÝ TRÁVNIK

-UMELÁ TRÁVA
-DRVENÉ KAMENIVO, fr. 0/4 30mm
-DRVENÉ KAMENIVO, fr. 4/8 30mm
-ŠTRK, fr. 8/16 50mm
-ŠTRK, fr. 32/63 190mm
-ZHUTNENÉ PODLOŽIE

PIGMENTOVANÝ BETÓN - SCHODY

PIGMENTOVANÝ BETÓN - IHRISKO

-PIGMENTOVANÝ BETÓN + KARI SIEŤ 100mm
-ŠTRK, fr. 4/8 30mm
-ZHUTNENÁ ŠTRKODRVA, fr.0/64 250mm
-ZHUTNENÝ EXISTUJÚCI TERÉN

0 2m10,5
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Dvor 3
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Dvor 3

Nová tartanová plocha ihriska je špecifická svojou morfológiou. Veľky kopec ponúka 
rôzne prvky na šplhanie, lezenie, šmýkanie. Zvyšnú plochu vypĺňajú malé kopčeky 
a jama. Malý tieň na otvorenom priestore ihriska zabezpečuje prestrešenie. K 
štvorcovému ihrisku prilieha mlatová plocha so sedením pod korunami stromov, 
hernými prvkami pre najmenšie deti a piciou fontánkou.

rozmer: 40,25 x 30 m

tartan: 900 m2

mlat: 308 m2

0 10m52,5
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POVRCH PRI KMENI STROMU

-ŠTRK, fr. 16/32 100mm
-NEHUTNENÉ PODLOŽIE

MLAT

-MLAT 40mm
-ŠTRKODRVA, fr. 0/32 (0/42) 300mm
-HUTNENÉ PODLOŽIE

TARTAN - IHRISKO

-EPDM 10mm
-SBR 25mm
-ŠTRKODRVA, fr. 0/4 30mm
-ŠTRKODRVA, fr. 0/32 150mm
-HUTNENÉ PODLOŽIE (min. 25Mpa)

CHODNÍK DVORY

-ASFALTOVÝ BETÓN 50mm
-SPOJOVACÍ POSTREK
-ASFALTOVÝ BETÓN 50mm
-ŠTRKODRVA, fr. 8/16 150mm

0 2m10,5
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Dvor 4
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Dvor 4

Tento dvor je charakteristický basketbalovým ihriskom s tribúnou. Stena tribúny 
má zo zadnej strany úchyty na lezenie a otvory do “jaskyne”. Štvorcové tartanové 
ihrisko je z dvoch strán ohlaničené mlatovými plochami so sedením pod korunami 
stromov, hernými prvkami pre najmenšie deti a piciou fontánkou.

rozmer: 49,5 x 30 m

pigmentovaný betón (tribúna): 80m2

tartan: 820 m2

mlat: 585 m2

0 10m52,5
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TARTAN - BEŽECKÝ CHODNÍK

-EPDM 10mm
-SBR 25mm
-ŠTRKODRVA, fr. 0/4 30mm
-ŠTRKODRVA, fr. 0/32 150mm
-HUTNENÉ PODLOŽIE (min. 25Mpa)

DOPADOVÝ POVRCH PRI HERNÝCH PRVKOCH

-ŠTRK, fr. 16/32 300mm
-NEHUTNENÉ PODLOŽIE

TARTAN - IHRISKO

-EPDM 10mm
-SBR 25mm
-ŠTRKODRVA, fr. 0/4 30mm
-ŠTRKODRVA, fr. 0/32 150mm
-HUTNENÉ PODLOŽIE (min. 25Mpa)

MLAT

-MLAT 40mm
-ŠTRKODRVA, fr. 0/32 (0/42) 300mm
-HUTNENÉ PODLOŽIE

CHODNÍK DVORY

-ASFALTOVÝ BETÓN 50mm
-SPOJOVACÍ POSTREK
-ASFALTOVÝ BETÓN 50mm
-ŠTRKODRVA, fr. 8/16 150mm

0 2m10,5
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Dvor 5
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Dvor 5

Ako jediný z veľkých dvorov je dvor 5 bez hracej plochy. Má pokojnejší charakter 
a jeho voľná plocha je vyhradená pre lúku, ktorá je obkolesená zintenzívnenou 
zeleňou. Lúka umožňuje hry v tráve (frisbee) alebo piknik. Zo severnej a južnej 
strany je lúka ohraničená mlatovými plochami so sedením pod korunami stromov, 
hernými prvkami pre najmenšie deti a picími fontánkami.

rozmer: 50 x 71,8 m

mlat: 1158 m2

trávnik: 2427 m2

0 10m52,5
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Dvor 6
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Dvor 6

Plocha ihriska je delená stenami na štyri štvorce - prostredia, ktoré sú vybavené 
pre konkrétne aktivity ako streetball, tenis, lezenie, parkour. No ich jednoduché 
geometrické stvárnenie doplnené o ďalšie abstraktné prvky a perforáciu stien 
podporujú kreativitu a vznik nových hier. K ihrisku prilieha mlatová plocha so 
sedením pod korunami stromov, hernými prvkami pre najmenšie deti a piciou 
fontánkou.

rozmer: 42 x 30 m

pigmentovaný betón: 530 m2

tartan: 360 m2

mlat: 507 m2

0 10m52,5
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Dvor 7
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Dvor 7

Špecifickým objektom dvoru je zapustený amfiteáter s pódiom, ktorý môže okrem 
hier slúžiť aj na menšie sídliskové podujatia alebo susedské stretnutia. Zvyšok 
štvorcovej plochy je doplnený o basketbalový kôš, objekty na lezenie/plazenie, prvky 
na sedenie a prestrešenie. Južne k  ihrisku prilieha mlatová plocha so sedením pod 
korunami stromov, hernými prvkami pre najmenšie deti a piciou fontánkou.

rozmer: 30 x 42 m

pigmentovaný betón: 201 m2

tartan: 699 m2

mlat: 360 m2

0 10m52,5
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Dvor 8
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Dvor 8

Najvýchodnejší dvor je delený na tri pásy. Mlat so sedením pod korunami stromov, 
hernými prvkami pre najmenšie deti a piciou fontánkou. Stredový pás zelene a pás 
z pigmentovaného betónu s multifunkčným ihriskom.

rozmer: 45,5 x 44 m

pigmentovaný betón: 621 m2

mlat: 544 m2

trávnik: 563 m2

0 10m52,5
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Dvor 9
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Dvor 9

Ide o podobné riešenie ako pri dvore 1. Celú plochu pokrýva mlat a existujúca zeleň 
je doplnená o nové stormy tak, aby vytvorili súvislú korunu. Dvor ponúka rôzne 
typy posedenia v tieni a herné prvky hlavne pre menšie deti, napr. ako pieskovisko, 
kolotoče, trampolíny, hojdačky. Súčasťou výbavy dvora je aj vodný prvok - picia 
fontánka.

rozmer: 43 x 24,4 m

mlat: 1030 m2

0 10m52,5
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Prvky a mobiliár

2   piknikové sedenie 7  picia fontánka

3  drevený hranol 8  picia fontánka

4   obruč
9  pítko pre zvieratá

5  petanque
10  workout prvky

1  lavička 6  maxišach
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Prvky a mobiliár

12  hojdačka 17  kolotoč

13  hojdačka 18  kolotoč - zemeguľa

14  hojdacie zvieratko 19  oblúk

15  lezecká stena 20  šmýkačka

11  hojdačka 16  kolotoč
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Prvky a mobiliár

22  parkour 26  pníky

23  kopčeky   27  pieskovisko

21  rúry 25  trampolíny

24  lezenie 28  zábradlia
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Kiosky na centrálnej osiVerejné wc pri piazzette
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Osvetlenie

Navrhujeme koncepciu osvetlenia, ktorá korešponduje s priestorovou hierarchiou návrhu. 
Zónovanie tak adresuje bezpečný pohyb v noci, ale aj rôzne charaktery prostredí. Centrálna 
os je napríklad vnímaná ako spoločenský priestor aj v neskorších hodinách, avšak vnútorné 
dvory by nemali osvetlením znepríjemnňovať živoť obyvateľom. Hracie plochy a bežecký 
okruh sú zásadnejšie osvetlené vo vymedzených hodinách. 

Pozdĺž centrálnej osi a do mlatových parčíkov navrhujeme oceľové stĺpy s teplým tlmeným 
svetlom. Na ihriská a hracie plochy vo dvoroch navrhujeme oceľové stĺpy so zavesenými 
svietiacimi telesami, ktoré je možné regulovať podľa potreby a využitia. Popri chodníkoch 
budú umiestnené oceľové stĺpy so svetlom smerovaným nadol. Špecifikom je svietenie 
kolonády pomocou podvesených trubicových svietidiel.

DOPRAVA CENTRUM

cyklostojiská

elektromobilita

ODPAD

odpad návrh

odpad jestvujúce

odpad odstraňované

VODNÉ HOSPODÁRSTVO

polopropustná plocha

vsak stromy

spevněná plocha

dažďový záhon

nadzemní/podzemní vsak

ZELEŇ

trávník původní

trávník dvory

dažďový záhon

strom odstraněný

BILANCIE/POVRCHY

asfalt

asfaltoterazzo

mlat

cyklotrasa

běžecký chodník

strom původní

strom nový

trávník původní

trávník dvory

beton

ihriska

asfalt

mlat

trávník původní

trávník dvory

asfalt

PREDZAHRADKY

kolonáda

centrálna os a mlatové parčíky

ihriská vo dvoroch

bežecký chodník

ostatné chodníky
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centrálna os a mlatové parčíkyihriská vo dvoroch chodníky

Vybrané typy osvetlenia
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Psie výbehy

Psie výbehy sú umiestnené do 4 najväčších dvorov, do trávnatých plôch pod 
korunami stromov. Ide o ohradené venčiská rôznych veľkostí, ktoré umožňujú 
socializáciu pre psov a ich majiteľov.
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Vybavenie výbehu

Každý výbeh je ohradený oceľovým pletivom a vybavený lavičkou na oddych pre 
majiteľov, vodným prvkom - pítkom pre psov a odpadkovým kôšom s vreckami.
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Bežecký chodník

Osobitým prvkom návrhu je 1500m dlhý bežecký chodník, ktorý sa kľukatí väčšinou 
územia obytného súboru a prechádza jednotlivými dvormi. Je príležitosťou zažiť 
verejný priestor sídliska vo svojej rozmanitosti.
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Povrchy a materiály

Oprava všetkých chodníkov a spevnených plôch je nevyhnutná. Túto príležitosť 
využívame na hierarchizáciu chodníkov v rámci sídliska. Spevnená časť centrálnej 
osi je prevedená v asfaltoterrazze, plochy pod kolonádou sú z pigmentovaného 
betónu a námestie je prevedné v hladenom betóne s intarziami. Chodníky vo 
dvoroch sú prevedené v asfalte, skratky v mlate (zhutnená štrkodrva).

Spevnené ihriská sú podľa využitia prevedené z tartanu alebo pigmentovaného 
betónu. Priľahlé plochy s hernými prvkami pre nejmenšie deti a parkové plochy sú 
prevedené v mlate. Bežecký chodník je z tartanu, cyklochodník z farebného asfaltu.

DOPRAVA CENTRUM

cyklostojiská

elektromobilita

ODPAD

odpad návrh

odpad jestvujúce

odpad odstraňované

VODNÉ HOSPODÁRSTVO

polopropustná plocha

vsak stromy

spevněná plocha

dažďový záhon

nadzemní/podzemní vsak

ZELEŇ

trávník původní

trávník dvory

dažďový záhon

strom odstraněný

BILANCIE/POVRCHY

asfalt

asfaltoterazzo

mlat

cyklotrasa

běžecký chodník

strom původní

strom nový

trávník původní

trávník dvory

beton

ihriska

asfalt

mlat

trávník původní

trávník dvory

asfalt

PREDZAHRADKY

parčíky a skratky - mlat

chodníky - asfalt

centrálna os - asfaltové terrazzo

centrum s kolonádou - pigmentovaný / hladený betón

bežecký chodník - tartan

cyklotrasa - farebný asfalt

ihriská - tartan / pigmentovaný betón

DOPRAVA CENTRUM

cyklostojiská

elektromobilita

ODPAD

odpad návrh

odpad jestvujúce

odpad odstraňované

VODNÉ HOSPODÁRSTVO

polopropustná plocha

vsak stromy

spevněná plocha

dažďový záhon

nadzemní/podzemní vsak

ZELEŇ

trávník původní

trávník dvory

dažďový záhon

strom odstraněný

BILANCIE/POVRCHY

asfalt

asfaltoterazzo

mlat

cyklotrasa

běžecký chodník

strom původní

strom nový

trávník původní

trávník dvory

beton

ihriska

asfalt

mlat

trávník původní

trávník dvory

asfalt

PREDZAHRADKY
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© STRABAG, 21.01.2020

REALIZÁCIA
ihriská - tartan parčíky a skratky - mlat bežecký chodník - tartan

cyklochodník - farebný asfalt

chodník centrálnej os - asfaltoterrazzo

ostatné chodníky - asfaltpiazzetta - hladený betón s intarziamiihriská a kolonáda - pigmentovaný betón
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Zeleň

Cieľom návrhu je kultivovanie a zintenzívnenie existujúcej zelene. Riešené sú tri 
druhy prostredia. Centrálny priestor s kolonádou, kde sú umiestnené dažďové 
záhrady. Centrálna os, ktorá je podporená vysadením novej aleje stromov a 
doplnením už existujúcej. Dvory, ktoré sú zahustené novou vysokou zeleňou. 
Asanácie sú minimalizované len na nevyhnutné úpravy.

DOPRAVA CENTRUM

cyklostojiská

elektromobilita

ODPAD

odpad návrh

odpad jestvujúce

odpad odstraňované

VODNÉ HOSPODÁRSTVO

polopropustná plocha

vsak stromy

spevněná plocha

dažďový záhon

nadzemní/podzemní vsak

ZELEŇ

trávník původní

trávník dvory

dažďový záhon

strom odstraněný

BILANCIE/POVRCHY

asfalt

asfaltoterazzo

mlat

cyklotrasa

běžecký chodník

strom původní

strom nový

trávník původní

trávník dvory

beton

ihriska

asfalt

mlat

trávník původní

trávník dvory

asfalt

PREDZAHRADKY

trávnik - okolie

trávnik - dvory

dažďové záhrady / záhony

odstraňované stromy

existujúce stromy

nové stromy
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Riešenie zelene v priestore medzi kolonádou 

Celá plocha je v dnešnej dobe dláždená a nenachádza sa tu žiadna zeleň. 

Centrálny priestor medzi kolonádou bude tvorený dažďovými záhradami 
prerušovanými pobytovými terasami. Do dažďových záhrad bude privádzaná voda 
z  okolitých spevnených plôch rovnako ako zo striech krytej kolonády. Dažďové 
záhrady budú mierne zahĺbené a osádzané budú nenáročnou trávobylinnou zmesou 
vyššieho vzrastu a vizuálnou atraktívnou počas celého vegetačného obdobia. 

Do priestoru dažďových záhrad budú spádované okolité spevnené plochy. Dno 
dažďovej záhrady bude v hĺbke cca 30 cm pod úrovňou dlažby ( vrátane cca 7 cm 
štrkového mulču). V  prípade prívalového dažďa sa záhon naplní maximálne po 
bezpečnostný prepad napojený na dažďovú kanalizáciu, ktorý bude pod úrovňou 
dlažby. Vegetačný substrát bude dosahovať hrúbku cca 30 cm, pod ktorým bude 
drenážna vrstva hrúbky 30–40 cm tvorená ostrohranným štrkom. Voda bude 
v  priestore dažďovej záhrady stagnovať po dobu max. 24 hod, čím sa zamedzí 
rozmnožovaniu hmyzu a odhnívaniu rastlín.   
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Riešenie zelene v okolí centrálnej osy

V dnešnej dobe má západná časť centrálnej osy podobu dvojradého stromoradia 
s jednou líniou tvorenou lipou (Tilia coradata) a jednou líniou ktorú tvorí javor mliečny 
guľovitého tvaru (Acer platanoides ´Globosum´).  Vo východnej časti chodník 
doprovádza alej z javora poľného (Acer campestre). 

V západnej časti centrálnej aleje dôjde k odstráneniu rady javorov (Acer platanoides 
´Globosum´) s guľovou korunou a ponechaniu rady vzrastlejších a perspektívnejších 
líp. Promenáda sa tým presvetlí a  vzniknutý priestor bude využitý k  posedeniu 
a výsadbe trvalkových záhonov. Na východ od centrálnej plochy je priestor medzi 
chodníkom a  parkovaním tvorený pásom kríkových výsadieb zlého zdravotného 
stavu. Kríky budú odstránené a nahradené extenzívnymi trvalkovými výsadbami. 

Vo východnej časti centrálnej osy bude existujúca alej javorov (Acer campestre) 
rozšírená o stromy rovnaké  druhu. Os bude lemovať trávobylinný extenzívny záhon 
ktorý bude mierne zahĺbený a bude doň privádzaná voda z okolitých spevnených 
plôch. Záhon bude doplnený o jarné cibuľoviny čím sa predĺži jeho atraktivita o jarné 
mesiace.

Navrhovaný sortiment použitých stromov (obv. km. 30/35):
Acer campestre – javor poľný
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Technológia realizácie

Vzrastlé stromy budú vysadené vo veľ. 30/35cm obvodu kmeňa (merané vo 
výške 1 m od päty kmeňa) podľa súpisu rastlín, do vopred vykopaných jám, 2x-3x 
presadzované. Ich koruna bude nasadená vo výške cca 2 200 mm.

Pri výsadbe bude vykonaná 50 % výmena pôdy.

Stromy budú ukotvené tromi frézovanými impregnovanými kolami. Rastliny budú 
hnojené a bude vykonaná zálievka - 80 l / ks.

Stromy budú mať dobre vyvinutý koreňový systém, dobre prekorenený bal úmerný 
veľkosti dreviny, rovný kmeň, správne zapestovanú korunu so zodpovedajúcim 
počtom výhonov, bez mechanického poškodenia, chorôb a škodcov. Vzrast musí 
zodpovedať charakteristickým znakom tohto druhu alebo kultivaru.  
Stromy budú pri výsadbe upravené rezom na úkor vnútorných a konkurenčných 
konárov. Terminály korún budú zachované. Stromy budú opatrené chráničkami 
kmeňa z bambusu proti mechanickému poškodeniu. Stromom bude pri výsadbe 
aplikované hnojivo vo forme hnojivových tabliet - plné minerálne hnojivo pomaly 
rozpustné ( 15 ks / strom) a  tiež pôdny kondicionér ( 0,5 kg/ strom). Po výsadbe 
bude stromom v trávniku vytvorená misa na polievanie a budú zamulčované kôrou. 

Záhonové výsadby budú oproti okolitému terénu mierne zahĺbené ( cca 10 cm) 
a budú do nich vyspádované okolité spevnené plochy. V mieste realizácie záhonov 
bude v  hrúbke cca 30 cm substrát vylepšený pridaním piesku, respektíve inak 
fizikálne vylepšený tak, aby bol pre plánované výsadby vhodný. Spôsob úpravy 
stanoviska sa určí na základe pôdnych sond pre samotnou realizáciou. Po výsadbe 
budú rastliny zamulčované štrkom fr. 16/32 šedej farby, alebo kôrou  v  hrúbke 5 
-7 cm  a zaliate vodou. V období september – október budú vysadené cibuľoviny. 
V  záhonoch budú sadené v  menších skupinách rovnomerne rozmiestených na 
celú plochu. 
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Riešenie zelene dvorov

Na sídlisku sa nachádza pomerne veľké množstvo stromov a kríkových výsadieb, 
rôzneho vekového zloženia. Najstaršie stromy majú cca 40 rokov a  predstavujú 
pôvodné výsadby realizované spolu s budovaním sídliska (70. roky) ,alebo v tesnej 
nadväznosti naň. V území je v menšej miere vidieť aj novšie výsadby, ktoré vznikali 
plánovane, alebo ako amatérske výsadby obyvateľov. 

 Z ihličnatých stromov, ktoré sú v  území zastúpené v  relatívne veľkom počte 
dominuje smrek obyčajný (Picea abies ) a borovica čierna (Pinus nigra ). V malej 
miere je zastúpená borovica horská (Pinus sylvestris) a  rôzne druhy a  kultivary 
tují, vysádzané hlavne ako amatérske výsadby. Aj keď sú v dnešnej dobe ihličnaté 
stromy v relatívne dobrom zdravotnom stave, je do budúcna vhodné počítať s ich 
možnými zdravotnými problémami ( hubové choroby, kôrovec...).

Listnaté dreviny predstavuje zmes rôznych druhov ako napr. javor horský (Acer 
pseudoplatanus), javor poľný (Acer campestre), javor mliečny (Acer platanoides), 
breza previsnutá (Betula pendula), lipa ( Tilia sp.), pagaštan konský (Aesculus 
hippocastanum), agát biely (Robinia pseudoacacia ). Ďalšie druhy sú zastúpené 
v  menšej miere. Listnaté stromy predstavujú cenný základ nových výsadieb a 
sú v  relatívnej dobrom zdravotnom stave ( aj keď je zanedbanie výchovných 
a  zdravotných rezov citeľné). Vo veľkom množstve je zastúpená breza, ktorá 
ako krátkoveká drevina bude potrebovať postupné náhrady. Kvitnúce stromy sú 
zastúpené v malej miere a boli vy vhodné ich množstvo zväčšiť.

Kríkové výsadby predstavujú zmes rôznych druhov, sadených z  veľkej časti 
nekoncepčne ako amatérske výsadby ktoré komplikujú údržbu a sekanie trávnikov. 
Z  tohto dôvodu bude ich časť odstránená a  doplnená o  nové výsadby sadené 
v väčších ucelených skupinách. 

Návrh počíta s maximálnym zachovaním existujúcej stromovej zelene. Odstraňované 
budú v prevažnej miere stromy v nevyhovujúcom zdravotnom stave, alebo stromy 
nevhodne umiestené ( prehustené výsadba, tienenie bytov...). Stromy odstraňované 
s dôvodu nových stavebných zásahov ( prevažne budovaní ihrísk) bude redukavané 
na minimálnu možnú mieru. Postupne budú nahradzované výsadby krátkovekej 
brezy a smrekov, kde je možné v blízkej dobe počítať so zhoršením zdravotného 
stavu. 
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Navrhovaná výsadba

Priestory dvorov budú doplnené o nové výsadby nenáročných listnatých stromov 
pričom budú preferované domáce a tiež kvitnúce kultivary. V  dvoroch budú 
vytvorené hustejšie kompaktné skupiny ponúkajúce dostatok súkromia a zároveň 
príjemný tieň v letných mesiacoch. 

V menšej miere budú plochy doplnené o nové kríkové výsadby sadené vo väčších 
skupinách prevažne v blízkosti budov. 

Na vybraných lokalitách budú trávnaté plochy obohatené o  jarné cibuľoviny, 
zatraktívňujúce sídlisko v jarných mesiacoch. 

Navrhovaný sortiment použitých stromov (obv. km. 20/25):
Acer platanoides – javor mliečny
Acer pseudoplatanus – javor horský
Aesculus hippocastanum – pagaštan konský
Amelanchier arborea ´Robin Hill´ – muchovník stromovitý
Carpinus betulus – hrab obyčajný
Platanus x acerifolia – platan javorolistý
Prunus avium ´Plena´ - čerešňa vtáčia (plnokvetý kultivar)
Pyrus calleryana ´Chanticleer´ –okrasná hruška 
Prunus yedoensis – višeň yedoská
Tilia cordata – lipa malolistá
Sophora japonica – sofora japonská

Navrhovaný sortiment jarných cibuľovín sadených do trávnika:
Crocus sp. – krokus zmes druhov 
Tulipa sp. – tulipán botanické druhy
Narcissus sp. - botanické druhy 
Scilla siberica – ladoňka
Galanthus nivalis – snežienka
Chionodoxa luciliae - ladonička
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Techonológia realizácie

Vzrastlé stromy budú vysadené vo veľ. 20/25cm obvodu kmeňa (merané vo 
výške 1 m od päty kmeňa) podľa súpisu rastlín, do vopred vykopaných jám, 2x-3x 
presadzované. Ich koruna bude nasadená vo výške cca 2 200 mm.
Pri výsadbe bude vykonaná 50 % výmena pôdy.

Stromy budú ukotvené tromi frézovanými impregnovanými kolami. Rastliny budú 
hnojené a bude vykonaná zálievka - 80 l / ks.

Stromy budú mať dobre vyvinutý koreňový systém, dobre prekorenený bal úmerný 
veľkosti dreviny, rovný kmeň, správne zapestovanú korunu so zodpovedajúcim 
počtom výhonov, bez mechanického poškodenia, chorôb a škodcov. Vzrast musí 
zodpovedať charakteristickým znakom tohto druhu alebo kultivaru.  

Stromy budú pri výsadbe upravené rezom na úkor vnútorných a konkurenčných 
konárov. Terminály korún budú zachované. Stromy budú opatrené chráničkami 
kmeňa z bambusu proti mechanickému poškodeniu. Stromom bude pri výsadbe 
aplikované hnojivo vo forme hnojivových tabliet - plné minerálne hnojivo pomaly 
rozpustné ( 15 ks / strom) a  tiež pôdny kondicionér ( 0,5 kg/ strom). Po výsadbe 
bude stromom v trávniku vytvorená misa na polievanie a budú zamulčované kôrou. 

V  období september – október budú vysadené cibuľoviny. Cibuľoviny v trávniku 
budú vysadené do zhlukov, tzv. oblakov.
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Predzáhradky

V súčasnosti si na viacerých miestach obyvatelia sami upravujú vstupy do bytových 
domov. Nechceme obmedzovať alebo narušiť už existujúce predzáhradky a 
tak všetky trávnaté priestory ohraničené chodníkmi pred hlavnými vstupmi 
prenechávame na individuánu realizáciu obyvateľov. Rozhodnutie o konkrétnom 
využívaní týchto plôch tak ostáva na spoločnej dohode vlastníkov bytov jednotlivých 
vchodov.

DOPRAVA CENTRUM

cyklostojiská

elektromobilita

ODPAD

odpad návrh

odpad jestvujúce

odpad odstraňované

VODNÉ HOSPODÁRSTVO

polopropustná plocha

vsak stromy

spevněná plocha

dažďový záhon

nadzemní/podzemní vsak

ZELEŇ

trávník původní

trávník dvory

dažďový záhon

strom odstraněný

BILANCIE/POVRCHY

asfalt

asfaltoterazzo

mlat

cyklotrasa

běžecký chodník

strom původní

strom nový

trávník původní

trávník dvory

beton

ihriska

asfalt

mlat

trávník původní

trávník dvory

asfalt

PREDZAHRADKY

existujúce predzáhradky

vyhradené voľné plochy
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Vodné hospodárstvo

Zámerom je neodvádzať dažďovú vodu do kanalizácie, ale zadržiavať ju čo najdlhšie 
v území a pomaly vsakovať do spodných vrstiev podložia. Pozdĺž centrálnej osi 
sú na odvod vody využívané zahĺbené záhony alebo dažďové záhrady. Mlatové 
povrchy sú spádované do štrkových lôžok pri kmeňoch stromov a do trávnatých 
ploch po obvode. Spevnené plochy ihrísk je nutné odvádzať do povrchových alebo 
podpovrchových vsakovacích zariadení. V prípade zapusteného ihriska (dvor 2) 
pôjde o podzemé vsakovacie zariadenie. Konkrétne riešenie bude špecifikované v 
ďalšej fáze projektu, resp. po zistení typu podložia. Centrálna os a dvor č.5 s lúkou 
budú umelo zavlažované.

DOPRAVA CENTRUM
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trávník dvory

beton

ihriska

asfalt

mlat
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dažďové záhrady / záhony

umelé zavlažovanie
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Odpadové hospodárstvo

V blízkej budúcnosti sa plánuje vymieňať jestvujúci typ kontajnerových nádob za 
polopodzemné kontajnery v  celom riešenom území. Počet stojísk odpadového 
hospodárstva sa redukuje a  určuje sa ich nové umiestnenie. Umiestnenie 
vyberáme s ohľadom pre efektívny prístup zberového vozidla. Prístupové plochy 
ku kontajnerom navrhujeme asfaltové. V súčasnosti sú už realizované tri stojiska. 

DOPRAVA CENTRUM
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elektromobilita
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odpad návrh
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BILANCIE/POVRCHY

asfalt

asfaltoterazzo

mlat

cyklotrasa

běžecký chodník

strom původní
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existujúce polopodzemné kontajnery
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Doprava - celkové riešenie

Základné východisko pri riešení statickej dopravy v  území je zintenzívniť parkovanie čo najviac po obvode obytného 
súboru Na uliciach Generála Goliana a Nerudova sa jedná o zahustenie existujúceho kolmého státia v zásade na hranicu 
priestorových možností. Na Jiráskovej ulici umožní navýšenie parkovacích miest zjednosmernenie cestnej komunikácie. 
Zahusťovanie parkovacích miest navrhujeme aj pri existujúcich parkoviskách zachádzajúcich do obytného súboru. 
V koncepcií rozvoja statickej dopravy sú navrhované tri parkovacie domy pre riešené územie, do budúcna počítame 
s  realizáciou aspoň dvoch parkovacích domov s  celkovou kapacitou 340 parkovacích miest v  centrálnej zóne a  pri 
križovaní Jiráskovej a Nerudovej. 

Zastávku MHD Linčianska, v centrálnej zóne, navrhujeme celú posunúť k námestiu. Zastávka Linčianska II. na Zelenečskej 
ulici je už vyprojektovaná a stotožňujeme sa s návrhom. Jej prístrešok však navrhujeme umiestniť do mlatovej plochy na 
konci centrálnej osi sídliska. Zastávka Nerudova bude v blízkej dobe doplnená o typizovaný prístrešok.

N
erudova

Generála Goliana

Jirásková

Limbová

Ze
le

ne
čs

ká

Slovanská

MHD
Nerudova

MHD 
Linčianska II.
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polopropustná plocha

vsak stromy

spevněná plocha

dažďový záhon
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zástavka MHD

parkovacie miesta
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stojany na bicykle na centrálnej osi a vo dvoroch cykloboxy pri bytových domoch
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Doprava -  centrum

V  centrálnej zóne navrhujeme premiestniť zastávku MHD, zo súčasnej pozície 
uprostred parkoviska na jeho severnú hranu. Nová poloha zastávky sa tak 
bude nachádzať v  priamom dotyku s  námestím a  občianskou vybavenosťou. 
Premiestnenie zastávky znamená taktiež premiestnenie jej základného vybavenia 
ako napr. svetelná informačná tabuľa, dopravné značenie a  pod. Ako konečná 
zastávka si nárokuje na 3 odstavné parkovacie miesta autobusov. Bude nevyhnutné 
odstrániť súčasné parkovacie miesta osobných automobilov z  plochy námestia. 
Pred realizáciou parkovacieho domu navrhujeme zintenzívniť jestvujúce parkovisko.

súčasný stav
171 parkovacích miest

navrhovaný stav
201 parkovacích miest

navrhovaný stav s parkovacím domom
141+180 parkovacích miest
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Bilancie

 centrum s kolonádou (pigmentovaný/hladený betón)  1 480 m2

 centrálna os (asfaltové terrazzo)    3 130 m2

 ostatné chodníky (asfalt)     18 135 m2

 parčíky a skratky (mlat)     9 465 m2

 ihriská (tartan/pigmentovaný betón)   5 070 m2

 bežecký chodník (tartan)     2 250 m2 

 cyklochodník (farebný asfalt)    2 560 m2

 dažďové záhrady/záhony     1 430 m2

 trávnik - okolie      56 020 m2

 trávnik - dvory      10 865 m2

DOPRAVA CENTRUM

cyklostojiská

elektromobilita

ODPAD

odpad návrh

odpad jestvujúce

odpad odstraňované

VODNÉ HOSPODÁRSTVO

polopropustná plocha

vsak stromy

spevněná plocha

dažďový záhon

nadzemní/podzemní vsak

ZELEŇ

trávník původní

trávník dvory

dažďový záhon

strom odstraněný

BILANCIE/POVRCHY

asfalt

asfaltoterazzo

mlat

cyklotrasa

běžecký chodník

strom původní

strom nový

trávník původní

trávník dvory

beton

ihriska

asfalt

mlat

trávník původní

trávník dvory

asfalt

PREDZAHRADKY

DOPRAVA CENTRUM

cyklostojiská

elektromobilita

ODPAD

odpad návrh

odpad jestvujúce

odpad odstraňované

VODNÉ HOSPODÁRSTVO

polopropustná plocha

vsak stromy

spevněná plocha

dažďový záhon

nadzemní/podzemní vsak

ZELEŇ

trávník původní

trávník dvory

dažďový záhon

strom odstraněný

BILANCIE/POVRCHY

asfalt

asfaltoterazzo

mlat

cyklotrasa

běžecký chodník

strom původní

strom nový

trávník původní

trávník dvory

beton

ihriska

asfalt

mlat

trávník původní

trávník dvory

asfalt

PREDZAHRADKY


