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ANOTACE 

VAVERKA P.: Revitalizace sídliště Košúty II. v městě Martin 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,  Katedra městského inţenýrství, 

2011, 53 stran. 

 

Úkolem diplomové práce je vypracování komplexní územní studie revitalizace sídliště  

Košúty II. městě Martin. 

       Cílem územní studie je navrhnout celkovou obnovu dotčeného území, vyřešení 

problematiky statické dopravy, návrh dostatečného počtu odstavných a parkovacích stání. 

Dále je předmětem návrhu řešení dětských hřišť, sportovních hřišť, odpočinkových ploch a ploch 

pro trávení volného času. Práce obsahuje popis součastného stavu, jeho kladů ale zejména 

nedostatků daného území. Návrh řešení, zejména problém statické dopravy je proveden ve 

dvou variantách. V závěrečné části práce je provedený orientační propočet nákladů obou 

navrhovaných variant. Díky těmto návrhům by mělo dojít k zlepšení kvality bydlení obyvatel 

v dané oblasti. 

 

 

 

ANNOTATION 

VAVERKA P.: Revitalization of neighbourhood Košúty II. in the city of Martin 

Mining college – Technical university Ostrava, Faculty of city engineering 

2011, 53 pages 

 

The function of this diploma work is the developing of a complex areal study of the 

revitalization of the neighbourhood Kušúty II. in Martin. 

       The goal of the areal study is to design the full reconstruction of the area, to solve the 

problem of static traffic, to design enough parking spaces. The solution includes the 

developing of children playgrounds, sport areas, resting areas amd areas for spending of free 

time. The work contains a description of the current state of the given area, its pros and more 

importantly its cons. The project, mainly the problem of static traffic is realized in two 

versions. The final part deals with an informative calculation of costs of both suggested 

versions. These designs should help improve the quality of living in the given area. 
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1. ÚVOD  

 

Problémy panelových sídlisk skoro v kaţdom meste  sú uţ všetkým dobre známe.  Patrí medzi 

ne, nedostatok parkovacích miest, občianskej vybavenosti a taktieţ nedostatok zelených 

plôch, vrátane športovísk, ihrísk a oddychových plôch. Na druhej strane je skutočnosť, ţe za 

viac ako 20 aţ 30 rokov svojej existencie uţ mnohé z nich zmenili svoj výzor. Dorástla zeleň, 

vybudovali sa zariadenia občianskej vybavenosti, mnohé bytové objekty sa zateplili, a svojou 

farebnosťou spestrili okolité územie. Aj napriek týmto skutočnostiam je nutné ich 

zregenerovať a zlepšiť ţivotnú úroveň obyvateľom.  

 

 

1.1   Cieľ Diplomovej práce 

 

Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť celkovú obnovu dotknutého územia, vhodne 

vyriešiť problém statickej dopravy a priestorových väzieb v území. Záujmová lokalita sa 

nachádza na severe mesta Martina a je ohraničená zo severu cestou nadregionálneho významu 

I/18, z  východu tvorí hranicu Sklabinský potok, zo západu riešené územie ohraničuje 

Jilemnického ulica a z juţnej strany je hranica vedená cez trávnatú plochu.   

Nutnosť revitalizácie je potrebná vzhľadom k tomu, ţe celé územie sa vyuţíva uţ niekoľko 

desaťročí a neprešlo ţiadnou renováciou alebo úpravou.  

       Hlavným cieľom tejto práce je vyriešiť problém s odstavovaním a parkovaním vozidiel. 

Je nutné v riešenom území uskutočniť analýzu súčasného stavu a z prieskumu a pomocou 

noriem určiť poţadovaný počet odstavných a parkovacích plôch a zároveň navrhnúť ich 

vhodné začlenenie do územia.  

       Ďalším cieľom je vytvoriť príjemné prostredie pre obyvateľov územia prostredníctvom 

návrhu plôch pre oddych a rekreáciu, vhodne navrhnúť ihriská pre športovanie  a vytvoriť 

miesta na hranie detí, zaistiť ich hygienu a bezpečnosť. Vhodne zvoliť zeleň a umiestniť ju 

tak, aby spríjemňovala pobyt ľudí a esteticky skrášľovala okolité prostredie.  

http://www.4-construction.com/sk/kw/panel/
http://www.4-construction.com/sk/kw/vrata/
http://www.4-construction.com/sk/kw/rok/
http://www.4-construction.com/sk/kw/byt/
http://www.4-construction.com/sk/kw/objekt/


       Taktieţ je potrebné vhodne navrhnúť nové komunikácie pre peších, renováciu tých 

starých poprípade zvoliť novú trasu pre zlepšenie prístupu k mestskej hromadnej doprave a 

občianskym vybavenostiam. Pri návrhu týchto komunikácii je nutné dbať na vyhlášku 

398/2009 Sb. o obecných technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání 

staveb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

 

2.1   Pojmy 

 

Urbanismus 

 

Vědní obor a současně praktická činnost, které mají úzké vazby k oboru architektury, ze 

kterého se urbanismus rozvinul a specifikoval k praktické územně plánovací činnosti - 

územnímu plánování. Jako vědní obor urbanismus zkoumá teoretické i praktické problémy 

tvorby a přetváření osídlení, sídelních útvarů a jejich struktur, odhaluje tendence a zákonitosti 

jejich vývoje a formuluje zásady pro jejich řešení; při tom vychází z obecných zákonitostí 

rozvoje společnosti a její ekonomiky v konkrétních podmínkách. 

Urbanismus se v teorii i praxi výrazně podílí na řešení otázek ochrany a tvorby ţivotního 

prostředí, přičemţ se zvláště zaměřuje na obsahovou stránku koncepce tvorby ţivotního 

prostředí v souvislosti s reorganizací funkcí v krajině a s hmotovým uspořádáním staveb při 

výstavbě a přestavbě sídelních útvarů. 

Jako vědní obor i praktická činnost se urbanismus zabývá především řešením technických a 

výtvarně estetických (architektonických) problémů, přičemţ vychází z progresivních 

poznatků společenských a přírodních věd. Svými teoretickými i praktickými poznatky 

přispívá k rozvoji územního plánování, které na rozdíl od urbanismu je více zaměřeno na 

řešení technických, ekonomických a společenských problémů rozvoje společnosti v jejich 

průmětu do území. 

Stále sloţitější teoretické i praktické problémy rozvoje osídlení, sídelních útvarů a jejich 

struktur můţe urbanismus komplexně řešit jen pomocí multidisciplinárních pracovních 

kolektivů. 

Při řešení prostorové struktury sídelního útvaru se urbanismus zabývá jak hmotovým 

uspořádáním stavebních objektů, tak i řešením souborů architektonických prvků, které 

spoluvytvářejí tzv. parter města. V tomto smyslu se pak mluví o urbanistickém detailu. [8] 

 



Územní plánování 

 

Územní plánování je cílevědomá činnost v rukou člověka, kterou člověk přetváří a zároveň 

chrání území s ohledem na nejrůznější potřeby v duchu udrţitelného způsobu ţivota. Územní 

plánování se řídí zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2007. 

Územní plánování řeší vyuţití území a zásady jeho uspořádání. Chrání a rozvíjí přírodní, 

kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a 

archeologického dědictví. S ohledem na ochranu krajiny dbá na hospodárné vyuţívání 

zastavěného území. Územní plánování usiluje o dosaţení souladu veřejných a soukromých 

zájmů. [11] 

 

Územní studie 

 

Územní studie je územně plánovacím podkladem, který plní obdobnou funkci, jakou plnily 

urbanistická studie, územní generel nebo územní prognóza, pořizované podle zákona č. 

50/1976 Sb. dle potřeby a uváţení orgánů územního plánování. Je podkladem pro pořizování 

politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace a jejích změn a pro rozhodování v 

území. I kdyţ územní studie, na rozdíl od regulačního plánu, není závazným podkladem pro 

územní rozhodování, je (pakliţe je vloţena do evidence územně plánovací činnosti) 

podkladem neopominutelným a odchylné rozhodnutí je třeba v územním rozhodnutí 

zdůvodnit a v odůvodnění prokázat, ţe bylo nalezeno z hlediska veřejných zájmů vhodnější 

nebo alespoň rovnocenné řešení. Územní studie především prověřuje podmínky změn v 

území. Je zpravidla pořizována pro ověření moţností vyuţití konkrétního řešeného území, 

zastavitelných nebo přestavbových ploch nebo vybrané části nezastavěného území z hlediska 

komplexního řešení krajiny. Navrhuje, prověřuje a posuzuje moţná řešení vybraných 

problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například 

veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně 

ovlivňovat nebo podmiňovat vyuţití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. 

Územní studii lze vyuţít například pro prověření a posouzení:  



 územních podmínek ochrany hodnot území při řešení střetů zájmů (rekreace nebo 

těţby nerostných surovin se zájmy ochrany přírody apod.),  

 umístění dopravních systémů nebo technické infrastruktury,   

 umístění územního systému ekologické stability,  

 umístění obnovitelných zdrojů energie v krajině,  

 řešení vybraných problémů urbanistické koncepce (uspořádání zastavitelných ploch, 

dopravního řešení, technické infrastruktury, umístění občanské vybavenosti, zeleně 

aj.). 

Územní studií můţe být také detailněji prověřeno řešení obsaţené v ÚPD, např. můţe 

navrhnout umístění místní komunikace a navazující parcelaci plochy bydlení vymezené 

územním plánem. Územní studií lze prověřovat a posuzovat jakékoliv změny v území bez 

většiny formálních náleţitostí, které jsou vyţadovány u pořizování územně plánovací 

dokumentace. [9] 

 

Regenerace 

 

V překladu „obnovení“, „znovuoţivení“. Zahrnuje nejen stavební obnovu a údrţbu určitého 

území, souboru staveb (popř. i objektu), ale zejména jeho funkční začlenění do městského 

(sídelního) organismu, nalezení jeho vhodného současného poslání a očištění od všech 

nehodnotných součástí a nevhodných způsobů vyuţití. [5]   

 

Sídelní vztahy 

 

Prostorové vztahy mezi sídly, vznikající na základě jejich rozdílné funkční struktury (funkční 

specializace). Sídelní vztahy mohou být vztahy pracovní, obsluţné, rekreační, kulturní, 

informační, správní aj. Reálným projevem většiny z nich je pohyb obyvatelstva, dopravních 

prostředků, výrobků a informací. [8]   

 

 



Plochy dopravní infrastruktury 

 

Plochy dopravní infrastruktury se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy vyuţití 

pozemků dopravních staveb a zařízení, zejména z důvodu intenzity dopravy a jejich 

negativních vlivů, vylučuje začlenění takových pozemků do ploch jiného způsobu vyuţití, a 

dále tehdy, kdy je vymezení ploch dopravy nezbytné k zajištění dopravní přístupnosti, 

například ploch výroby, ploch občanského vybavení pro maloobchodní prodej, ploch těţby 

nerostů. 

Plochy dopravní infrastruktury zahrnují zpravidla pozemky staveb a zařízení pozemních 

komunikací, drah, vodních cest, letišť a jiných druhů dopravy. Plochy dopravní infrastruktury 

se zpravidla člení na 

a) plochy silniční dopravy, 

b) plochy dráţní dopravy, 

c) plochy letecké dopravy, 

d) plochy vodní dopravy, 

e) logistická centra jako plochy kombinované dopravy. 

a) Plochy silniční dopravy zahrnují zpravidla silniční pozemky dálnic, silnic I., II. a III. třídy a 

místních komunikací I. a II. třídy, výjimečně téţ místních komunikací III. třídy, které nejsou 

zahrnuty do jiných ploch, včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikace, 

například náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty a doprovodné a izolační zeleně, a dále pozemky 

staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení, například autobusová nádraţí, terminály, 

odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, hromadné a řadové garáţe a odstavné a 

parkovací plochy, areály údrţby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot. 

b) Plochy dráţní dopravy zahrnují zpravidla obvod dráhy, včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, 

mostů, kolejišť a doprovodné zeleně, dále pozemky zařízení pro dráţní dopravu, například 

stanice, zastávky, nástupiště a přístupové cesty, provozní budovy a pozemky dep, opraven, 

vozoven, překladišť a správních budov. 

c) Plochy letecké dopravy zahrnují zpravidla pozemky letišť, pozemky obsluţných 

komunikací, garáţí, parkovišť a odstavných stání. 



d)  Plochy vodní dopravy zahrnují zpravidla pozemky vodních ploch, určené pro vodní cesty, 

například kanály a splavněné úseky řek, pozemky nábřeţí pro vodní dopravu, pozemky 

přístavů, zdymadel, překladišť a související pozemky dopravní a technické infrastruktury. 

e)  Logistická centra jako plochy kombinované dopravy zahrnují zpravidla pozemky zařízení 

a staveb terminálů kombinované dopravy a pozemky pro související výrobu a skladování. [18]  

 

Plochy technické infrastruktury 

 

       Plochy technické infrastruktury se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy vyuţití 

pozemků pro tuto infrastrukturu vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu vyuţití a 

kdy jiné vyuţití těchto pozemků není moţné. V ostatních případech se v plochách jiného 

způsobu vyuţití vymezují pouze trasy vedení technické infrastruktury. 

 Plochy technické infrastruktury zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a s nimi provozně 

související zařízení technického vybavení, například vodovodů, vodojemů, kanalizace, 

čistíren odpadních vod, staveb a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanic, energetických 

vedení, komunikačních vedení veřejné komunikační sítě, elektronických komunikačních 

zařízení veřejné komunikační sítě a produktovody. Součástí těchto ploch mohou být i 

pozemky související dopravní infrastruktury. [18] 

 

Plochy občanského vybavení 

 

Plochy občanského vybavení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek 

pro přiměřené umístění, dostupnost a vyuţívání staveb občanského vybavení a k zajištění 

podmínek pro jejich uţívání v souladu s jejich účelem. 

       Plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského 

vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální sluţby, péči o rodinu, zdravotní sluţby, kulturu, 

veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení pro obchodní 

prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, sluţby, vědu a výzkum, lázeňství a 

pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. Plochy 



občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy 

dopravní infrastruktury a být z nich přístupné. [18]  

 

Veřejné prostranství 

 

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, trţiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a 

další prostory přístupné kaţdému bez omezení, tedy slouţící obecnému uţívání, a to bez 

ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.  [19] 

 

Obytná zóna 

 

Obytná zóna je oblast, ve které pobytová funkce značně převládá nad funkcí dopravní, 

ohraničená dopravním značením, ve které je umoţněn pohyb chodců, cyklistů a motorových 

vozidel ve společném prostoru za stanovených podmínek. 

Obytná zóna se skládá z jedné či více obytných ulic a zklidněných ploch. Optimálním řešením 

obytné zóny je, skládá-li se pouze ze stavebně upravených obytných ulic a zklidněných ploch. 

Obytné zóny jsou zpravidla situovány v obytných souborech mimo obchodní centra měst. [6] 

 

Pěší zóna 

 

Část komunikační sítě sídelního útvaru vyhrazená zcela nebo převáţně chodcům. Vytváří 

významný společenský prostor. Zpravidla se zřizuje na území největšího pěšího provozu, 

zejména v centrální a historické zóně sídelního útvaru. Její atraktivitu má zvýrazňovat 

výtvarné vybavení prostoru, které musí být v souladu s reţimem dopravy, daným především 

způsobem zásobování. Pěší zóna můţe zahrnovat i vnitřní prostory budov nebo bloků a můţe 

být případně zastřešena. Její koncepce musí být součástí celkové koncepce řešení pěšího 

provozu v sídelním útvaru. [8] 

 



2.2  Zhrnutie 

 

Revitalizácia znamená obnova alebo oţivenie, a jej úlohou v bytovej zástavbe je prispôsobiť 

stávajúci stav tak, aby spĺňal bezpečnostné a hygienické poţiadavky pre ţivot, ktoré sa počas 

doby od výstavby zmenili. Revitalizácia v oblasti dopravy sa hlavne zaoberá základnými 

princípmi dopravy, ako je správne umiestnenie dopravného značenia, dodrţiavanie 

minimálnych šírok komunikácií, dodrţiavanie rozhľadových vzdialeností aby sa zabránilo 

prípadnej kolízii a aby bol  umoţnený v prípade ohrozenia bezpečný prejazd vozidiel 

záchranného zboru, policajného zboru, sanitkám a tieţ voľný prejazd vozidlám komunálnych 

sluţieb. Ďalej je to umoţnenie bezpečného prechádzania cez komunikáciu chodcom a taktieţ 

vytvorenie podmienok pre bezpečnú nemotorovú dopravu – pre cyklistov, ktorá v stávajúcej 

infraštruktúre nie je dostatočná alebo často chýba. Revitalizácia v komunikáciách pre peších 

znamená umoţniť chodcom čo najkratší a najrýchlejší prístup k cieľovým miestam ako sú 

zastávky mestskej hromadnej dopravy a k občianskej vybavenosti. Pôvodné komunikácie 

často nespĺňajú funkčnosť a chodci si spravidla vytvárajú vlastné cestičky vedené po plochách 

zelene. Aj tu je nutné vhodné a účelné navrhnutie  niektorých nových komunikácii. Jednou z 

ďalších dôleţitých úloh revitalizácie je vytvorenie vhodných podmienok pre osoby s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na čo sa v dobe výstavby často vôbec 

nemyslelo. Revitalizácia v tomto smere sa zameriava hlavne na úpravy stávajúcich 

komunikácii, kde sa hlavne budujú zníţené nájazdy na chodníky v oblasti prechodov cez 

motoristické komunikácie a účelné začlenenie vodiacich a varovných pásov do chodníkov. 

Tieto úpravy musia byť prevedené podľa platnej legislatívy, a to ČSN 736110 Projektovaní 

místních komunikací a vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických poţadavcích 

zabezpečujících bezbariérové uţívaní staveb.     

 

 

  

 

 

 



3     HISTÓRIA 

 

3.1  História mesta Martin 

 

Na brehoch rieky Turiec v Turčianskej kotline, pod výbeţkom Lúčanskej Malej Fatry sa 

nachádza hospodárske a kultúrne centrum Turca - Martin. Vyše 700-ročnú históriu si píše toto 

mesto od prvej písomnej zmienky, keď sa pri metácii dnešných Jahodník roku 1284 spomína 

ako "villa sancti Martini". Uhorský panovník Karol Róbert 3. októbra 1340 ho listinou povýšil 

na mesto, ale i tak mal Martin ťaţké osudy. Roku 1433 pri vypálení husitmi stratil listiny a 

stal sa na stáročia  zemepánskym  mestečkom, závislým od  panstva hradu Sklabiňa a 

mocných zemepánov. Od 17. storočia do roku 1922 bol sídlom Turčianskej ţupy. 

 

       V druhej polovici 19. storočia sa Martin stal strediskom prebúdzajúceho sa slovenského 

národného a politického hnutia. Tu roku 1861 prijali Memorandum slovenského národa a o 

dva roky nato mesto prichýlilo celonárodnú kultúrnu ustanovizeň Maticu slovenskú. Bolo tu 

jedno z prvých troch slovenských gymnázií. Aj v období zvýšeného národného útlaku, po 

zastavení činnosti Matice slovenskej a gymnázia, zostal Martin centrom kultúrneho, 

politického a spoločenského ţivota. Pôsobili tu poprední predstavitelia slovenskej vzdelanosti, 

kultúry, umenia a vedy. Väčšina z týchto dejateľov našla odpočinok na Národnom cintoríne, 

ktorý má ako národná kultúrna pamiatka štatút literárneho múzea. 

 

       Martin je kolískou slovenského kníhtlačiarenstva, časopisectva, ochotníckeho 

divadelníctva, peňaţníctva, múzejníctva a ţenského hnutia. Martinskou deklaráciou z 30. 

októbra 1918 boli utvorené právne predpoklady spoluţitia Slovákov a Čechov v jednom štáte. 

 

       I po roku 1919 bol Martin centrom slovenského kultúrneho a vedeckého ţivota. Ţili a 

tvorili tu významný vedecký pracovníci, spisovatelia, výtvarní umelci. Prostredníctvom 

vydávania 33 časopisov tu pokračuje ţurnalistická tradícia a bohatý bol divadelný i hudobný 

ţivot. 

 

       Koncom 19. a začiatkom 20. storočia začali vznikať i prvé priemyselné podniky a 

závody, z ktorých najvýznamnejšie boli Tatra nábytok, pivovar a celulózka. No najväčší 
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rozvoj priemyslu mesto zaznamenalo po roku 1949. Výstavbou veľkého závodu Kriváň ČKD, 

dnes Závody ťaţkého strojárstva, sa z predtým významného kultúrneho centra stáva 

priemyselné mesto ktorého charakter sa od základu zmenil. Pozornosť bola orientovaná na 

priemyselné podniky a rad vedeckovýskumných pracovísk. Architektonickými úpravami 

mesto stratilo viaceré významné kultúrne pamiatky, čím sa výrazne zmenilo historické jadro 

Martina.  

       Obmedzená bola činnosť niektorých celonárodných inštitúcii, ktoré buď postupne zanikli, 

alebo prešli do iných miest.  

       Martin je však stále symbolom slovenskosti, je neodmysliteľný od slovenských dejín. 

Jeho kultúrne povedomie znova výrazne oţíva. Kaţdoročne, v rámci Martinských kultúrnych 

slávností, sa konajú prehliadky celoslovenského i medzinárodného charakteru. Najväčšiu 

tradíciu má divadelný festival Scénická ţatva, ku ktorému významom moţno priradiť 

Slovesnú jar, Turčianske slávnosti folklóru a Turčiansky pohár v spoločenskom tanci. Na 

historické Memorandove oslavy nadväzujú oţivené Augustové slávnosti. Mesto zostáva 

vďaka svojej polohe v srdci Slovenska a v lone Turčianskej záhradky aj významným centrom 

cestovného a turistického ruchu. Pohoria Veľkej Fatry na východe a Malej Fatry na severe a 

západe od Martina poskytujú návštevníkom nevšedné turistické záţitky a Martinské hole zas 

výborné lyţiarske terény. [10] 

 

Obr. 1  Prvá budova Matice slovenskej (celonárodná slovenská kultúrna ustanovizeň). 
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3.2  Zóna Košúty 

 

Vlastný historický vývoj Košút ako pôvodne okrajovej – severnej, časti mesta, je spätý s 

rozvojom Martina a Turčianskej doliny. Košúty patrili pôvodne k dolnoturčianskym osadám, 

prvá listinná zmienka je datovaná z 20. rokoch 14.storočia, kedy bola z kráľovského majetku 

– Priekopy darovaná časť zeme Košútovi, písomná zmienka v listine z roku 1359 tu hovorí o 

Dvorci /ako sa pôvodne Košúty nazývali/. V roku 1379, za panovania Ľudovíta I., bol Andrej 

Košút povýšený za vojenské zásluhy medzi vyššiu šľachtu a bola mu potvrdená dedičná drţba 

Dvorca. Zemania Košútovci od roku 1397 začínajú nazývať Dvorec Košútami, pričom po 

celý stredovek pouţívala táto kuriálna osada súbeţne obidva názvy Dvorec /Udvar/ i Košúty 

/Kosuthfalva/. Od 14.storočia sa postupne Košútovci stávajú svojim rozsiahlym majetkom 

jedným z najvplyvnejších rodov, jeho príslušníci boli často menovaní panovníkmi ako 

kráľovskí ľudia pri štatúciách majetkov a sporoch, v Turci zastávali významné miesta aj v 

miestnej správe. Majetkové spory s rozpínavou rodinou Révaiovcou, bojujúcou na strane 

habsburského cisárstva, ktorá sa mienila majetkovo uchytiť aj v Turci, skončili po niekoľkých 

desaťročiach v roku 1642, kedy Štefan Révai predal svoj nadobudnutý podiel v Košútoch 

rodine Košútovcov. Košúty patrili medzi najmenšie turčianske osady, v polovici 18.storočia 

sa tu nachádzalo len 10 rodinných domov, v ktorých ţili prevaţne zemania s celkovým 

počtom 82 obyvateľov. Roku 1809 sa tu nachádzalo 8 domov s 12 rodinami, s 22 obyvateľmi, 

v roku 1828 10 domov a 16 rodín s 28 obyvateľmi. V druhej polovici 19.storočia sa táto malá 

dedinka stala samostatnou a začala definitívne upadať. Kým v roku 1869 sa nachádzalo v 

Košútoch 16 domov s 19 bytmi a bývalo tu ešte 95 obyvateľov, v roku 1880 72 ľudí a v roku 

1900 uţ len 25 ľudí. Z evidovaných archeologických nálezísk sa v riešenom území nachádza 

archeologická lokalita Hrádok zapísaná v Zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 

220/1-Attilov hrob, ktorú je potrebné v riešení rešpektovať. 

 

 

Obr. 2   Pohľad na riešené územie 



4  RIEŠENÉ  ÚZEMIE 

 

4.1  Vymedzenie územia 

 

Riešené územie sa nachádza v lokalite ktorá je ohraničená cestou nadregionálneho významu, 

zo severu je to cesta I/18, zaradená do Európskej cestnej siete pod označením E50 vedenou 

v násype, ktorý oddeľuje lokalitu zo severnej strany od priľahlej miestnej časti Martin - 

Priekopa . Z východu tvorí hranicu Sklabinský potok, okolo ktorého je vedený biokoridor 

lokálneho významu,  spoločne s lokalitou Hrádok, ktorá je z hľadiska ochrany kultúrnych 

pamiatok  Národnou kultúrnou pamiatkou, zároveň aj, evidovaným archeologickým 

náleziskom, zapísaná v ÚZPF SR pod číslom 2200/1-2. 

Zo západu riešené územie ohraničuje Jilemnického ulica, ktorá je v pasporte komunikácií 

stále vedená ako cesta I/65, ako najvýznamnejšia komunikácia zabezpečujúca integráciu 

riešeného územia do dopravného systému mesta. Po tejto komunikácii je vedená aj prevaţná 

väčšina liniek hromadnej dopravy.  

A z juţnej strany je hranica vedená cez trávnatú plochu na ktorej je naplánovaná časť 

výstavby nového mestského centra. 

Záujmová lokalita Košúty II. nadväzuje na zastavané územie obytného súbora Košúty I. 

Vymedzená lokalita je súčasťou katastrálneho územia Priekopa. 

 

Riešené územie je vymedzené nasledovne: 

- zo severu cestou I/18 

- z východu Sklabinským potokom /miestny názov Jordán/, lokalitou Hrádok  

- z juhu ulicou Košútska, 

- zo západu ulicou Jilemnického 

 

 

 

Z hľadiska platného ÚPN-SÚ mesta a ním vymedzených okrskov predstavuje riešená lokalita 

urbanistický okrsok č.4.  



 
 

Obr.3  Výrez z ÚP, (bielou farbou vyznačené riešené územie) 
 

 

4.2  Majetkové pomery 

 

Vymedzená lokalita územia spadá do katastrálneho územia Priekopa. Celková rozloha 

záujmovej plochy je 23,56 ha. Riešenie tohto územia sa dotýka majetkoprávnych vzťahov 

niekoľkých vlastníkov parciel. Z toho je väčšina vo vlastníctve mesta Martin. Ostatné parcely 

sú vo vlastníctve súkromných majiteľov. Tabuľka s číslami parciel, ich rozlohou a vlastníkmi 

je uvedená v prílohe č. 1 . 

 

4.3  Organizácia a funkcie územia 

 

Z hľadiska  členenia a organizácie územia sa vo vymedzenom území nachádza viacero funkcií 

s rôznym podielom ich zastúpenia. Mestská časť Košúty tvorí pomerne ucelenú funkčnú časť. 

Skladá sa z Košút I a Košút II.  Kým štruktúra zástavby obytnej štvrte Košúty I je plynulým 

pokračovaním zástavby mestskej časti sídliska Sever, záujmová oblasť - Košúty II sú 

satelitným obytným útvarom, oddeleným od susednej štvrte Košúty I voľnou nezastavanou 



plochou PPF. Súčasťou obytných zón sú viaceré zariadenia sociálnej infraštruktúry a 

občianskej vybavenosti. Vo väčšej miere sú zastúpené na staršom sídlisku Košúty I. Pomerne 

vyhovujúca sieť týchto zariadení (zdravotné stredisko, ZŠ, MŠ, 2 lekárne, obchodná sieť, 

sluţby, verejná a ostatná administratíva, autoservis, individuálne garáţe, príslušné technické 

vybavenie) je integrálnou súčasťou mestskej časti. Horšia situácia je v riešenej oblasti -  

mestskej časti Košúty II, kde sociálna infraštruktúra vrátane občianskej vybavenosti má 

výrazne slabšie zastúpenie (obchod, sluţby, dopravná vybavenosť stanica PHM, príslušné 

technické vybavenie). Deficit vybavenosti pomáhajú čiastočne riešiť objekty hypermarketov 

Kaufland a BILLA, ktorá je situovaná západne od tejto obytnej zóny, za ulicou Jilemnického. 

Objekt hypermarketu BILLA, s priľahlými funkčnými plochami je v súčasnej štruktúre 

osídlenia samostatnou lokalitou.  Štvorpruhová komunikácia ulice Jilemnického je základnou 

komunikačnou kostrou zabezpečujúcou vzájomné prepojenie týchto dvoch funkčných celkov 

a tieţ ich spojenie s ostatnými funkčnými zónami mesta.  

 

4.4  Urbanistický popis 

 

V urbanistickom návrhu územného plánu mesta Martin  sa riešená  oblasť zaraďuje do územia 

hromadného bývania. Objekty bytových objektov predstavujú prevaţnú formu obytnej 

zástavby v riešenom území. Mestská časť Košúty II bola postavená v rokoch 1983-1989, v 

ktorej je realizovaný aj najnovší bytový dom vybudovaný v danom území na ulici Janka 

Alexyho. V Košútoch II je situovaných 1091 bytov ktoré sú rozdelené do 18 objektov 

sekciových a bodových bytových domov, z ktorých je 5 bodových objektov s  výškou 

zástavby 12 NP. Z hľadiska konštrukčného sa jedná o montované panelové domy, celkový 

stavebno-technický stav je primeraný veku a podmienkam prevádzky týchto objektov, ktorá 

ale vo väčšine znamenala nedostatočnú a zanedbávanú údrţbu. Väčšina z nich bude 

preto uţ v blízkej budúcnosti vyţadovať celkovú rekonštrukciu, tak ako to tento konštrukčný 

systém vyţaduje aj na sídliskách iných slovenských miest. Súčasťou bytového fondu je aj 

samostatný bytový dom pre osoby s ťaţkým telesným postihnutím. Objekt je situovaný na 

ulici J. Alexyho č.4, bol realizovaný v roku 1995, má celkom 28 bytových jednotiek, s bytmi 

kategórie I, II a III. 

        V juţnej časti riešeného územia sa nachádza obchodný dom Jantár, v ktorom sú 

jednotlivé predajne s farbami, nábytkom, detským textilom, odevmi. Sluţby ako cestovná 



kancelária, salón krásy a reštaurácia, herňa a bar.  V strede územia sú umiestnené potraviny 

Jednota. Okrem panelových domov sa v území nenachádzajú iné objekty slúţiace k bývaniu. 

 

Ukazovateľ Košúty I Košúty II Mesto Martin 

počet obýv. domov 53 51 4181 

počet neobýv. domov 0 0 338 

celkový počet domov 53 51 4532 

počet obýv. bytov 1006 1082 20179 

počet neobýv. bytov 35 12 855 

celkový počet bytov 1041 1094 21034 

počet osôb na jeden byt 2,94 3,44 2,96 

počet bytov na 1000 obyv. 347,3 289,2 349,8 

Tab.1   Charakteristika domového a bytového fondu v roku 2001, [12] 

 

4.5  Dopravné napojenie na širšie okolie 

 

Dopravné napojenie na širšie okolie je zabezpečené prostredníctvom automobilovej a 

mestskej hromadnej dopravy. Do územia je zaústená komunikácia na ulici Dúbravca na ktorú 

sa dostaneme z ulice Jilemnického dvoma spôsobmi. Prvým je odbočenie na začiatku územia 

a druhý je odbočenie z ulice Jilemnického na čerpací stanicu Sheel, ktorá je umiestnená 

v severnej časti územia a popri nej sa dostaneme na spomínanú ulicu Dúbravca. Táto 

komunikácia sa tiahne po západnej strane územia a  je vyuţívaná na dopravu osôb k svojim 

obydliam,  ich zásobovaniu, ale aj prostredníctvom nej sa dostane do záhradkarskej oblasti a 

do priemyselných oblastí ktoré sa vyskytujú za riešeným územím. Z ulice Dúbravca sa 

dostaneme na ulicu Fraňa Štefunku, ktorá prechádza naprieč územím. Je  vyuţívaná hlavne na 

dopravu osôb k svojim obydliam, ich zásobovaniu a taktieţ je vyuţívaná mestskými sluţbami, 

ktoré sa starajú o odvoz komunálneho odpadu a v prípade ohrozenia aj záchranným zborom, 

políciou a sanitkami. Z ulice Fraňa Štefunku sa dopracujeme postupne prostredníctvom 

komunikácií na uliciach Janka Alexyho, Cypriána Majerníka, Kernovej a Mikuláša Galandu 

k jednotlivým bytovým domom.   

 

       Smerom von zo záujmovej oblasti prostredníctvom ulice Dúbravca sa napojíme na ulicu 

Jilemnického, ktorá je v pasporte komunikácií stále vedená ako cesta I/65, ako 



najvýznamnejšia komunikácia zabezpečujúca integráciu riešeného územia do dopravného 

systému mesta. Po nej smerom  na sever sa dostaneme do susedného mesta Vrútky, alebo sa 

napojíme na cestu I/18, zaradenú do Európskej cestnej siete pod označením E50, po nej sa 

vyberieme buď smerom na východ – Košice, Poprad, atď, alebo na západ – smer Ţilina, 

Bratislava, atď.   Smerom na Juh po ulici Jilemnického je  centrum mesta a ďalej smer Banská 

Bystrica.  

 

       Ďalší zo spôsobov dopravy z a do riešenej oblasti  je prostredníctvom mestskej 

hromadnej dopravy. Najbliţšie k územiu z hromadných dopráv má autobusová doprava. Tá 

ma dochádzkové vzdialenosti pribliţne do 400 metrov z kaţdej časti územia smerom na 

západ. Zastávky MHD sa nachádzajú na ulici Jilemnického, z ktorých sa  prostredníctvom 

liniek 7,10,12,20,21,22,23,24,27 dá dostať do centra mesta a aj do ďalších častí mesta.  

V Košútoch II.  majú aj konečnú zastávku linky číslo 50,52,56.  

 

 

 

 

Obr. 4 Výrez z plánu dopravného napojenia územia MHD (žltá farba ohraničuje územie) 

Celý plán MHD mesta Martin – umiestnený v prílohe č.2 

 



4.6  Statická doprava 

 

Problém so statickou dopravou je charakteristický ako aj pre rozličné oblasti mesta tak aj pre 

riešené územie. Tak isto sa tu stretávame s problémom nedostatku odstavných a parkovacích 

plôch pre osobné automobily patriace obyvateľom danej oblasti. Podieľa sa na tom aj fakt, ţe 

sa vozidlo v priemere pohybuje 10% času a zvyšných 90% je dočasne alebo trvalo odstavené. 

Z tejto skutočnosti nám vyplýva ţe hlavné problémy so statickou dopravou vznikajú 

predovšetkým z veľkých plošných nárokov. Tieto nároky sú ovplyvňované aj faktom, ţe 

skoro kaţdá domácnosť vlastní jeden, alebo dva automobily, pretoţe doprava individuálnou 

dopravou je pohodlnejšia ako hromadnou.   

       Počet označených odstavných a parkovacích miest pomocou zvislého a vodorovného 

dopravného značenia je v záujmovom území 550 a v rátane miest občianskej vybavenosti je 

tento ich 1026. Tento počet nespĺňa súčasné poţiadavky. A preto obyvatelia riešia problém 

odstavovaním svojich vozidiel po okraji komunikácie čo má za následok zníţenie jej 

prejazdnosti. Niektorí svoje vozidlá odstavujú aj na chodníky čím obmedzujú plynulý pohyb 

chodcov a ohrozujú ich bezpečnosť. Sú aj ľudia, ktorí svoje vozidlo odstavia na trávnatej 

ploche alebo na miestach nevhodných k parkovaniu, ako napríklad v kriţovatke.  

       Parkovacie miesta pre osoby s telesným postihnutím sú situované iba pri obytnom dome 

určenom pre ľudí s telesným postihnutím a ďalej v lokalite chýbajú.  

 

Obr.5  K parkovaniu sa využíva každá voľná plocha 



       Poţadovaný počet miest môţeme stanoviť pomocou výpočtov z noriem, prieskumami, 

alebo vyuţitím údajov zo štatistického úradu. V dnešnej dome sa počíta so stupňom 

automobilizácie 1:2,5 čo znamená na 2,5 obyvateľa jedno auto. Pri počte 1094 bytov 

v riešenom území, je 550 miest pre byty zjavne nedostačujúci. Výpočet počtu parkovacích 

a odstavných miest  podľa normy je uvedený v kapitole č. 5. 

 

4.7  Motoristické a nemotoristické komunikácie 

 

Motoristické komunikácie 

Do územia je zaústená komunikácia na ulici Dúbravca s obojsmernou premávkou, ktorá 

obkolesuje sídlisko a umoţňuje prístup na ulice Fraňa Štefunku, Janka Alexyho, Cypriána 

Majerníka, Kernovej a Mikuláša Galandu. Sú charakteru obsluţnej komunikácie a slúţia 

predovšetkým k prístupu obyvateľov k svojim domovom, pohybu po území a takisto 

umoţňujú prístup technickým sluţbám a záchranným zborom. Komunikácie spĺňajú 

podmienky miestnej obsluţnej komunikácie kategórie C, šírku  minimálne 7 metrov a 

návrhovú rýchlosť 30-50 km/hod. Povrchy vozoviek sú väčšinou ţivičného typu.   

       Komunikácie tohto typu za optimálnych podmienok spĺňajú bez problémov poţiadavky 

na obojstrannú premávku a jej bezpečnosť. Problém však nastáva, ak na jednej strane sú 

odstavované motorové vozidlá a tým zniţujú jej bezpečnosť a zhoršujú celkovú premávku, 

a to nielen osobným automobilom, ale aj technickým sluţbám a zásobovaniu. Odstavením 

automobilu na komunikácii širokej 7 metrov, zníţime jej šírku na zhruba 5 metrov čo je 

nevyhovujúce vzhľadom na to ţe pri obojsmernej obsluţnej komunikácii je minimálna šírka 

jedného jazdného pruhu 2,75 metra. Toto môţe mať za následok vznik kolíznych situácii, 

a v neposlednom rade zhoršenie prístupu vozidlám technických sluţieb a aj záchranného 

zboru.  

 

Nemotoristické komunikácie 

Medzi nemotoristické komunikácie patria hlavne chodníky pre chodcov ale aj cyklistické 

trasy.  



       Pôvodné navrhnutie komunikácii pre chodcov spĺňajú svoj účel, rešpektujú smery tras 

k cieľovým bodom, ako sú zastávky mestskej hromadnej dopravy a obchodom. Chodníky sa 

vyskytujú prevaţne pozdĺţ komunikácií pre motorové vozidlá. Ďalšia časť tvorí samostatné 

trasy prechádzajúce cez územie. Nájdu sa aj vychodené miesta mimo chodníkov, ktorými si 

chodci skracujú cestu cez trávnaté plochy. Tieto miesta nepôsobia esteticky v riešenej lokalite 

a bolo by vhodné ich nahradiť chodníkmi. Väčšina chodníkov je tvorená ţivičným povrchom 

a niektoré časti sú vydláţdené dlaţbou z betónu. Zhruba polovica z peších komunikácii má 

šírku 2 metre, a spĺňa súčasné poţiadavky. Z väčšej časti stávajúce komunikácie pre peších 

nesplňujú poţiadavky z hľadiska uţívania občanmi so zníţenou schopnosťou pohybu a 

orientácie.        

       K nemotoristickým komunikáciám patria aj cyklistické trasy. Tie v riešenej lokalite nie sú 

dostatočne navrhnuté. Budovaním cyklistických tratí prispievame k ochrane ţivotného 

prostredia a v neposlednom rade k upevňovaniu zdravia obyvateľov.  

 

Obr.6  Vychodené miesta mimo chodníkov 

 

 

 



4.8  Zeleň a plochy pre šport a relaxáciu 

 

Zeleň sa nachádza v celej časti riešeného územia. Tvoria ju listnaté a ihličnaté stromy, kríky a 

trávniky. Prevaţnú časť tvoria trávnaté plochy. Sú udrţiavané kosením technickými sluţbami. 

Ich vzhľad však narúšajú vyšliapané chodníčky, ktorými si obyvatelia skracujú cestu. Listnaté 

a ihličnaté stromy sa vyskytujú vo vnútri riešeného územia okolo bytových domov, pri 

cestách a chodníkoch. Ale ich rozmiestnenie pôsobí chaoticky. Na určitých miestach sa 

nachádzajú zhluky vyrastených stromov, no sú aj miesta, kde stromy chýbajú. Celá zeleň 

v území bude musieť prejsť úpravou. Časť bude nutné odstrániť, časť upraviť a vysadiť novú.   

       Na sídlisku sa nachádzajú pozostatky po miestach pre odpočinok v podobe zarastených 

plôch a poškodených lavičiek. V celom území sa nachádza nedostatočný počet lavičiek a 

odpadkových košov. Toto bude nutné v návrhu zohľadniť. Plôch pre šport je taktieţ v území 

obmedzené mnoţstvo. Nachádza sa tu jedna vyasfaltovaná plocha, ktorá nespĺňa svoju 

funkciu. Plocha detského ihriska je umiestnená medzi bytovými domami na uliciach Mikuláša 

Galandu a Cypriána Majerníka. Je vybavená relatívne novými hernými prvkami, ale bolo by 

vhodné ju lepšie začleniť do územia.  

 

Obr.7  Poškodené miesta pre oddych 



4.9  Limity vyuţitia prírodného potenciálu územia 

 

Limity pre vyuţitie prírodného potenciálu územia ktoré je výrazne antropogénne zmenené, sú 

stanovené v R-ÚSES, ním určené tzv. genofondové lokality, a ich biotické hodnoty vyţadujú 

zvýšený záujem ochrany, jedná o nasledovné lokality: 

-  Bôrovský potok (prirodzený tok s vrbovým a jelšovým stromovým porastom s dobrým 

zápojom krovín a hniezdiskami vtáctva) 

- sútok Bôrovského a Sklabinského potoka (prameniskové podsvahové slatinisko 

s meandrujúcim potôčikom a mokraďou vegetáciou vodným vtáctvom) 

-   Sklabinský potok (prirodzený vodný tok so zachovaným stromovým porastom a viacerými 

druhmi krovín s hojným výskytom vtáctva) 

 

Prvky ekologickej stability biokoridory regionálneho a lokálneho významu v riešenom území 

ktoré zabezpečujú trvalú existenciu, rozmnoţovanie, úkryt, výţivu a migráciu rastlinným 

a ţivočíšnym spoločenstvám: 

-  Sklabinský potok - biokoridor lokálneho významu, vodný biotop s pobreţnou vegetáciou 

luţných lesov níţinných a faunou viaţucou sa k vodným biotopom. [12], [13] 

 

4.10  Ochranné pásma 

 

Ochranné pásma pre zariadenia dopravy – v zmysle príslušných STN 

-  Ochranné pásmo ţeleznice, po obidvoch stranách trate vo vzdialenosti 60 metrov od jej osi. 

- Ochranné pásma ciest I/18 a I/65 sa v prípade riešeného územia pre cesty v intraviláne 

neuplatňujú 

-  Ochranné pásmo letiska Martin – Tomčany 

 

Ochranné a bezpečnostné pásma trás technickej infraštruktúry v zmysle príslušných 

STN 

- Trasa VTL plynového vedenia s obojstranným ochranným pásmom pre  DN 300 8,0 metra 

a obojstranným bezpečnostným pásmom 20 metrov. 

- Pre technologické objekty RS VTL/STL, VTL/NTL ochranné pásmo 8 m od pôdorysu 

technologickej časti plynárenského zariadenia na kaţdú stranu 



- Trasy 22 kV elektrického vzdušného vedenia /bez izolácie vodičov/ s ochranným pásmom 

10 metrov od zvislej roviny krajného vodiča na kaţdú stranu 

-  Trasy 22kV káblového vedenia 1m od zvislej roviny krajného kábla na kaţdú stranu 

-  Trasa 22kV závesného káblového vedenia 1m od zvislej roviny kábla na kaţdú stranu 

- Trasa vodovodu do DN 500 s obojstranným ochranným pásmom 1,5 metra od okraja 

potrubia 

- Trasa kanalizácie nad DN 500 s obojstranným ochranným pásmom 2,5 metra od okraja 

potrubia a do DN 500 s obojstranným ochranným pásmom 1,5 metra. 

- Ochranné pásmo tepelných rozvodov a zariadení 1m od zvislej roviny na kaţdú stranu 

- Ochranné pásmo TOS 3m od zvislej roviny technologického objektu na kaţdú stranu 

- Trasa úloţných diaľkových telekomunikačných káblov s obojstranným ochranným pásmom 

1,5m 

       Uvedené ochranné pásma sú zakreslené vo výkrese č. 05 Ochranné pásma. 

 

4.11  Technická infraštruktúra 

 

V riešenom území sa nachádzajú všetky základné siete technickej infraštruktúry – vodovod, 

kanalizácia, plynovod, teplovod, rozvody elektrickej energie a telekomunikačné vedenia. 

 

Zásobovanie vodou 

Zásobovanie pitnou vodou mesta Martin, vrátane riešeného územia, je zabezpečené zo 

skupinového vodovodu Martin, ktorého správcom je Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 

Vodovod je napájaný z viacerých zdrojov pitnej vody v regióne mesta. Do riešeného územia 

je voda privádzaná liatinovým potrubím DN 300. V samotnom sídlisku Košúty II je rozvod 

vody zaistený liatinovým potrubím DN 250 – 100.  

 

Kanalizácia a čistenie odpadových vôd 

Kanalizácia mesta Martin je súčasťou skupinovej kanalizácie Martin - Vrútky. Ide o 

kanalizáciu, ktorá odvádza splaškové, daţďové a priemyselné odpadové vody. Skupinová 

kanalizácia Martin - Vrútky má jednu výpusť a to z ČOV vo Vrútkach. Odpadové vody z 

mesta Martin a Vrútky sú privádzané do spoločnej ČOV vo Vrútkach. Vyčistené odpadové 

vody z ČOV sú vypúšťané do rieky Váh. Záujmové územie je napojené na jednotnú 

kanalizáciu potrubia DN 1200. Stredom sídliska, po ulici F. Štefunku vedie kanalizácia DN 



600, na ktorú je napojená DN 500. Na tieto hlavné stoky sú potom napojené jednotlivé 

vedľajšie stoky DN 400 a DN 300.   

 

Zásobovanie elektrickou energiou 

Odber elektrickej energie pre jednotlivé odberateľské skupiny v zastavanom území mesta je 

zabezpečený prostredníctvom distribučnej siete 22kV cez vzdušné a káblové vedenie. Je 

napojené na trafostanicu 110/22 kV. V riešenom území je sústava murovaných a stoţiarových 

trafostaníc VN/NN – 22 kV/0,4 kV, ktoré následne rozvádzajú elektrickú energiu do 

jednotlivých bytových domov.  Distribútorom sú SSE (Stredoslovenská energetika), a.s. 

 

Zásobovanie plynom 

Západnou stranou katastrálneho územia Martin je vedený diaľkový vysokotlakový plynovod 

DN 300 o prevádzkovom tlaku PN 4,0 / 2,5 MPa, tzv. Turčiansky plynovod v trase Strečno – 

Martin – Prievidza. Z plynovodu VTL DN 300 smer Sučany je napojená Regulačná stanica 

RS- Košúty pre Košúty I. a Košúty II. STL plynovodom je RS - Košúty prepojená s RS- 

Martin- Sever. V Košútoch tvorí zásobovaciu kostru stredotlaková plynovodná distribučná 

sieť DN 150 s prevádzkovým tlakom 0,3 – 0,1 MPa.  

 

Zásobovanie teplom 

Riešené územie je zásobované teplom ktoré produkuje Martinská teplárenská a.s. Vyrába 

teplo v kombinovanej výrobe s elektrickou energiou. Do územia je teplovod vedený 

v podzemí - 2 x DN 300.  

 

Telekomunikačné vedenie  

V riešenom území sa nachádzajú telekomunikačné vedenia, ktoré prevádzkujú spoločnosti 

Slovak Telecom, a.s., Orange Slovensko a.s., T - Com. Telekomunikačné vedenie je do 

územia vedené pozdĺţ ulice Jilemnického.   

 

 

 

 

 

 



5    POČET PARKOVACÍCH A ODSTAVNÝCH PLOCH  

 

Potrebu parkovacích a odstavných staní určíme výpočtom podľa ČSN 73 6110 Projektování 

místních komunikací. Pod parkovacím miestom rozumieme plochu určenú pre parkovanie, to 

znamená umiestnenie vozidla mimo jazdné pruhy komunikácie (napr. po dobu návštevy, 

nákupu, zamestnania) a delí sa na krátkodobé a dlhodobé parkovanie. Krátkodobé trvá do 2 

hodín a dĺţka dlhodobého parkovania je nad 2 hodiny. Miestom pre odstavenie vozidla sa 

rozumie umiestnenie vozidla mimo jazdné pruhy komunikácie po dobu, kedy sa vozidlo 

nepouţíva ( napr. v mieste bydliska).  

Celkový počet parkovacích a odstavných staní pre riešené územie je stanovený vzorcom: 

                                                    N = Oo * ka  + Po * ka  * kp     

 

Kde:     N    - je celkový počet staní pre posudzované územie 

             Oo  - základný počet odstavných staní podľa tabuľky 34 uvedenej v ČSN 73 6110 

             Po   - základný počet parkovacích staní podľa tabuľky 34 uvedenej v ČSN 73 6110 

             ka   - súčiniteľ vplyvu stupňa automobilizácie pre posudzované územie, uvaţovaný    

                      stupeň automobilizácie ka – 400 vozidiel na1000 obyvateľov (1:2,5), pre ktorý  

                      je  stanovený súčiniteľ 1 

             kp   - súčiniteľ redukcie počtu staní pre posudzované územie (neuplatňuje sa 

                       u bytových stavieb) 

 

Stavba Oo Po 

Obytný dom 1094  

Obytné okrsky  187 

Vybavenosť + KAUFLAND + BILLA  40+270+108 

Tab.2 : Počet odstavných a parkovacích staní 

 

Dosadenie do vzorca:               N = 1094 * 1  + 605 * 1  = 1699 

       Celkový počet poţadovaných odstavných a parkovacích miest v území je podľa normy 

1699. V súčasnosti sa vyskytuje v záujmovej oblasti vrátane miest k občianskej vybavenosti 

1026 miest, čo sú skoro dve tretiny poţadujúcich ale aj tak je tento počet nedostačujúci. 



K pokrytiu potreby parkovacích a odstavných staní by bolo vhodné vybudovať ešte okolo 670 

miest.  

       Podľa normy ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací sa pod parkovacím 

miestom rozumie plocha určená pre parkovanie, to znamená umiestnenie vozidla mimo 

jazdné pruhy komunikácie (napr. po dobu návštevy, nákupu, zamestnania). Vo vzorci na 

výpočet počtu parkovacích a odstavných staní sa pod Po  podľa tabuľky 34 uvedenej v ČSN 

73 6110 započítavajú počty parkovacích miest potrebné pre obytné okrsky, administratívu, 

školstvo, občiansku vybavenosť a mnoho ďalších. Tu by som si dovolil vyuţiť princíp 

zastupiteľnosti. Zastupiteľnosť znamená moţnosť vyuţitia jedného parkovacieho miesta 

v priebehu dňa viacerými vozidlami z hľadiska druhu alebo skupiny uţívateľov. Na sídlisku 

sa nachádza obchodný dom Jantár, ktorý ma kapacitu 40 parkovacích miest, hypermarket 

BILLA s 138 miestami a hypermarket Kaufland s parkoviskom pre 298 vozidiel. 

V obchodnom dome Jantár sú obchody väčšina so zatváracou dobou 18 hodín, čo znamená ţe 

dané parkovacie miesta sa môţu vyuţiť v prospech odstavovania vozidiel obyvateľov počas 

noci. A takisto by bolo moţné vyuţiť aj určité percento miest pri hypermarkete Kaufland, 

ktorý ma otváraciu dobu do 21 hod. Problém s vyuţitím zastupiteľnosti by nenastal ani 

v prípade víkendov, pretoţe v dnešnej dobe mnoho ľudí je donútených pracovať aj cez 

víkendy a ďalší zas odchádzajú na návštevy za rodinou alebo na chaty. Vlastným prieskumom 

som zistil, ţe obsadenosť cez víkend je 1100 miest, tým pádom sa môţe vyuţiť zastupiteľnosť 

aj cez tieto dni. Po prieskume je moţné zanedbať 170 miest, vďaka duplicite miest, tzv. 

zastupiteľnosti. Toto ušetrenie miest sa mi prejaví samozrejme aj vo finančnej náročnosti 

celého projektu.  Do územia je nutné vybudovať minimálne 500 nových miest. 

 

 

 

  



6    SWOT  ANALÝZA  

SWOT analýza riešeného územia 

SILNÉ  STRÁNKY SLABÉ  STRÁNKY 

- Dobré napojenie MHD 

- Dobrá dopravná dostupnosť 

- Poloha blízko centra 

- Cez záujmové územie sa tiahne 

vodný prvok – potok 

- Dostatočná plocha na rekreáciu 

- Občianska vybavenosť 

v dochádzkovej vzdialenosti  

- Nedostatok parkovacích miest 

- Zastarané športovisko 

- Neudrţiavaná zeleň 

- Chýbajúce miesta pre nádoby na 

odpadky 

- Zlý stav niektorých chodníkov 

- Nevhodné riešenie niektorých 

parkovacích plôch 

- Nevyuţitá rekreačná oblasť 

- Poškodené a chýbajúce lavičky 

- Neriešenie prechodov so zreteľom na 

bezbariérovosť  

PRÍLEŢITOSTI HROZBY 

- Zvýšenie počtu parkovacích miest 

- Výstavba nového ihriska 

- Úprava detských ihrísk 

- Zlepšenie stavu niektorých chodníkov 

- Zlepšenie ţivota obyvateľov na 

sídlisku 

- Rastúci počet automobilov 

- Novovybudované ihrisko nebude 

vyuţívané 

- Navrhnuté lavičky a odpadkové koše 

budú opäť zničené 

 

 

Z analýzy nám vyplýva, ţe je nutné uskutočniť revitalizáciu územia a je potrebné sa zamerať 

hlavne na nedostatky ako sú počet parkovacích miest, nedostatok zelených plôch, vrátane 

športovísk, ihrísk a oddychových plôch. A vyuţiť silné stránky ako sú dostatočná plocha na 

rekreáciu k skvalitneniu ţivota na sídlisku.  

  

http://www.4-construction.com/sk/kw/vrata/


7    NÁVRH  RIEŠENIA  

 

7.1  Úvod 

 

V tejto kapitole sú popísané jednotlivé riešenia revitalizácie sídliska. Riešenia tejto práce 

vychádzajú zo stávajúcej situácie v oblasti, ich úlohou je odstrániť jej najväčšie nedostatky 

ako sú nedostatok parkovacích miest, občianskej vybavenosti a taktieţ nedostatok zelených 

plôch, vrátane športovísk, ihrísk a oddychových plôch, a skvalitniť ţivot obyvateľom, ktorí 

ţijú v danom sídlisku. Návrh je vytvorený v dvoch variantách, a kaţdý z nich sa zaoberá 

problémami hlavne so statickou dopravou. Ďalej je venovaná pozornosť návrhom plôch pre 

relaxáciu a vyuţitia voľného času a v neposlednom rade úpravám komunikácií pre motoristov 

a peších s braním ohľadu na ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Jednotlivé 

varianty riešení sú graficky znázornené v prílohe vo výkresoch. 

 

7.2  Varianta  „A“ 

 

7.2.1    Statická doprava 

V prvej variante je problém nedostatku odstavných a parkovacím miest riešený návrhom 

parkovacích domov v kombinácií s  úpravou stávajúcich miest na teréne a návrhom nových.  

       V prvom návrhu sa počíta so zachovaním a úpravou pôvodného stavu odstavných 

a parkovacích plôch, zrušením nevhodne navrhnutých a rozumným vytvorením nových. 

Návrh je zameraný na opravu pôvodného betónového povrchu a nahradenie novým 

povrchom. Súčasťou opráv bude označenie plôch vodorovným a zvislým značením. Návrh 

vychádza z poţiadaviek stanovených v norme ČSN 736110 Projektovaní místních 

komunikací a z vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických poţadavcích zabezpečujících 

bezbariérové uţívaní staveb. Podľa normy bolo vypočítané ţe v území je potreba 1699 

odstavných a parkovacích miest. Úpravami stávajúcich a návrhom nových sme dostali na 

povrchu 440 miest. Podľa vyhlášky 398/2009 Sb. bude nutné zaistiť aby minimálne 10 miest 

spĺňalo parametre tejto vyhlášky. Minimálna šírka miesta je 3,5m a dĺţka je rovnaká ako 

u ostatných, čo je vo väčšine prípadov 5 metrov. 

http://www.4-construction.com/sk/kw/vrata/


       Do systému parkovania v riešenej oblasti sú započítané aj parkovanie miesta občianskej 

vybavenosti čo tvorí 476 miest, ktoré uţ sú vytvorené. Podľa prieskumu a princípu 

zastupiteľnosti 180 miest spĺňa duplicitný charakter. A do potrebného počtu 1699 odstavných 

a parkovacích staní v riešenom území nám chýba ešte 603 miest. Vzhľadom na rozlohu 

územia a hlavne vplyvu na kvalitu ţitia v riešenom sídlisku nie je moţné tento problém riešiť 

povrchovým spôsobom. Okrem vplyvu na kvalitu ţivota obyvateľov by celkové povrchové 

riešenie malo aj dehonestujúci vplyv na zeleň. Preto tieto zvyšné chýbajúce miesta budú 

navrhnuté v parkovacích domoch. Tento spôsob je šetrnejší k ţivotnému prostrediu, má menší 

vplyv na zeleň a pôsobí prijateľnejším dojmom na obyvateľov ako rozsiahle parkovacie 

plochy na teréne. V prvej variante navrhujem tri parkovacie domy. Dva domy sú umiestnené 

v severnej časti územia, kde pôsobia s časti aj ako zábrana proti hluku od stávajúcej 

komunikácie medzinárodného významu I/68, ktorá sa tiahne popri severnej strane sídliska. 

Tretí parkovací dom je navrhnutý na juţnej strane, za hypermarketom Kaufland. Všetky tri 

parkovacie domy sú v dobrej dochádzkovej vzdialenosti k bytovým domom.  

K zabráneniu parkovaniu pozdĺţ obsluţných komunikácii bude toto odstavovanie zakázané 

dopravnými značkami 

 

7.2.2    Popis parkovacieho domu  

Parkovací dom číslo 1 je umiestnený v severnej časti územia. Je umiestnený na mieste bývalej 

obsluţnej komunikácie, ktorá bola premiestnená o 25 metrov juţným smerom, z dôvodu 

lepšej koncepcie parkovacieho domu a príjazdu k obytným domom. Dom je umiestnený 

v prijateľnej dochádzkovej vzdialenosti obyvateľov. Vjazd a výjazd z a do objektu sú 

napojené na jestvujúcu  komunikáciu.  

       Objekt má pôdorysný tvar obdĺţnika. Je umiestnený svojou dlhšou stranou pozdĺţ 

obsluţnej komunikácie a zapadá tak do architektonického a geometrického členenia budov v 

území. Konštrukcia stavby bude navrhnutá zo ţelezobetónu a prefabrikovaných dielov. 

Ţelezobetónové dosky budú umiestnené na nosných stĺpoch.  

       Dĺţka budovy je 48 metrov a jej šírka je 34 metra. Budova má 4 poschodia o celkovej 

výške 11 metrov a hĺbku 1,6 metra.  



       Celková kapacita parkovacieho domu je 200 miest a z toho 8 miest spĺňa poţiadavky 

podľa vyhlášky číslo 398/2009 Sb. o obecných technických poţadavcích zabezpečujících 

bezbariérové uţívaní staveb.  

Do objektu je zaústený jeden vjazd a výjazd, ku ktorému vedie navrhnutá komunikácia. Šírka 

vstupných dverí je 4 metre. Vstupné dvere sú dvoje a jedni slúţia pre vjazd a druhé pre výjazd 

vozidiel. Ich otváranie je navrhnuté ako automatické, elektronicky riadené a vstup do objektu 

je umoţnený iba osobám vlastniacim čipovú kartu. Takýmto spôsobom sa zamedzí  vniknutiu 

do objektu nepovolaným osobám. Otváranie dverí je moţne ovládať pomocou diaľkového 

zariadenia, čo umoţňuje pohodlné otváranie dverí z vozidiel, a aj pomocou čítacieho 

zariadenia umiestneného na budove.  

       Parkovací dom je navrhnutý ako trojposchodový celorampový parking. Samotné 

parkovanie v budove je realizované pomocou šikmých rámp, ktoré spĺňajú poţiadavku na 

sklon do 6%. Týmto sa zníţili nároky na rozmery rámp pre prekonanie výškového rozdielu, 

ako je to u klasických objektov a miesto ktoré sa ušetrilo sa môţe vyuţiť  k vytvoreniu 

nových miest k parkovaniu. Vozidlá sa po objekte pohybujú prostredníctvom obojsmernej 

komunikácie šírky 6 m. Na tieto komunikácie sú kolmo umiestnené parkovacie stania so 

šírkou 2,5m a dĺţkou 5,5m.  Na takejto šikmej rampe sa nachádza 26 parkovacích miest. 

V garáţi je umiestnených 7 takýchto rámp.  Podjazdná výška v objekte je 2,4m.  

 

Obr.8  Systém parkovania v objekte – celorampový parking 

 

       Vstup do priestorov garáţe je moţný okrem veľkých vstupných dverí, ktoré sú určené 

prednostne vjazdu a výjazdu vozidiel  taktieţ prostredníctvom vchodu pre peších, ktorý je 

umiestnený vedľa vstupných dverí pre automobily. Tento vchod je taktieţ zabezpečený proti 

vniknutiu nepovolaných osôb a umoţňuje vstup len osobám vlastniacim kartu s čipom. Pohyb 



medzi poschodiami je moţný prostredníctvom výťahu, umiestneného pri vchode, a tieţ 

pomocou schodiska. Výťah spĺňa poţiadavky podľa vyhlášky číslo 398/2009 Sb. o obecných 

technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívaní staveb. V budove je situovaná 

jedna technická miestnosť, kde je riešená problematika elektriny  v objekte, zabezpečovacieho 

systému a vody. V tomto objekte je ešte zabudovaná nová regulačná stanica pre rozvod tepla 

na sídlisku. Stará výmenníková stanica bola nevyuţívaná, mala funkčnú len malú časť a preto 

bola odstránená. Nová stanica sa zakomponovala do parkovacieho domu.    

       Vetranie v objekte je zabezpečené samovoľnou ventiláciou. Garáţ je navrhnutá ako 

čiastočne otvorená konštrukcia bez okien, ktorá umoţní samovoľnú ventiláciu nadzemných 

poschodí.. Budova je osvetlená stropnými svietidlami s úspornými ţiarivkami a svetlo sa 

automaticky zapína pri vstupe do objektu.  

       Zráţková voda je odvodnená do stávajúcej kanalizácie v území, ktorou sú odvodnené aj 

parkovacie plochy na povrchu.  

       Zavedenie vody do objektu sa týka len technickej miestnosti. Z poţiarnej bezpečnosti sú 

umiestnené hasiace prístroje na jednotlivých stĺpoch a v objekte je nainštalované suché 

poţiarne vedenie pre prípad veľkého poţiaru. 

       Vo zvyšných dvoch parkovacích domoch je spôsob parkovania taký istý ako vo vyššie 

popísanom. Rozdiel medzi nimi je iba vo výške objektu. 

 

7.2.3    Komunikácie pre peších 

Trasy stávajúcich komunikácií budú sčasti zachované ale aj do značnej miery zrušené 

a nahradené novými. Chodníky popri obsluţných komunikáciách budú zachované a ich 

povrch bude upravený a spĺňať podmienky pre postihnuté osoby.  Väčšia zmena však nastane 

vo vedení tras vo vnútri blokov. Tam je vytvorený návrh komunikácií, ktoré nadväzujú na 

stávajúce a umoţňujú prirodzený prechod bez vytvárania vyšliapaných cestičiek na zelených 

plochách.  

       V oblasti budú vytvorené nové komunikácie k vstupom do parkovacích domov a 

k miestam slúţiacim  k oddychu a relaxácii. Veľká časť chodníkov bude vytvorená v juţnej 

časti územia, kde sa nachádza prírodná krajinná dominanta Hrádok, ktorá slúţi ako rekreačná 

oblasť pre obyvateľov.  



       Všetky novo navrhnuté chodníky budú mať šírku dva metre, a budú spĺňať podmienky 

podľa vyhlášky číslo 398/2009 Sb. o obecných technických poţadavcích zabezpečujících 

bezbariérové uţívaní staveb.  

       U pôvodných komunikácii so ţivičným povrchom , bude tento povrch odstránený a 

nahradený novým zo zámkovej dlaţby, medzi ktorého výhody patrí dlhá ţivotnosť a ľahký 

spôsob rozoberania pri poruchách.  

       Odvodnenie komunikácii pre peších bude prirodzené smerom k zeleným plochám. Pri 

kríţení chodníkov s komunikáciou pre vozidlá bude výškový rozdiel chodníku upravený, aby 

nepresahoval výšku viac ako 20mm.  Miesta kríţenia dopravných a komunikácii pre pešich 

budú vybavené signálnym a varovným pásom. Prechody cez motoristické komunikácie budú 

vyznačené prechodom pre chodcov. 

 

7.2.4    Komunikácie motoristické 

Pôvodné trasovanie a povrch stávajúcich komunikácii bude v tejto variante ponechaný. 

Novovybudované budú príjazdové komunikácie  parkovacím domom a nová komunikácia na 

severe územia, ktorá spája ulice Mikuláša Galandu a Janka Alexyho a bola preloţená 

z dôvodu výstavby parkovacieho domu. Komunikácia spĺňa podmienky obsluţnej 

komunikácie C3 s rozmerom 7 metrov a spĺňa poţiadavky pre bezpečný prejazd. Ďalej na 

ulici Fraňa Štefunku je navrhnutá malá okruţná kriţovatka tzv. kruhový objazd, ktorý ma za 

úlohu aj zníţenie rýchlosti vozidiel. Na kruhový objazd sú napojené štyri komunikácie, dve 

z ulice Fraňa Štefunku a dve z ulice Cypriána Majerníka. Priemer okruţnej kriţovatky je 25 

metrov, priemer stredového kruhu je 8 metrov a vjazdové a výjazdové polomery sú 10 

metrov. Na začiatku ulice F. Štefunku bude umiestnený prvok pre reguláciu rýchlosti vozidiel   

spomaľovací prah, o dĺţke 7 metrov a s povrchom z betónovej dlaţby aby bola jeho zvýšená 

plocha opticky odlíšená. Zároveň bude aj upozorňovať na vjazd do oblasti so zníţenou 

rýchlosťou. Na konci tejto ulice bude jej vetva s jednosmernou premávkou označená 

príslušnými dopravnými značkami.      

       K zabezpečeniu zlepšenia prejazdnosti komunikácii v území a taktieţ bezproblémového 

prejazdu vozidiel dopravnej obsluhy, záchranného zboru či sanitiek sú pozdĺţ komunikácii 

umiestnené dopravné zákazové značky, ktoré zakazujú odstavovanie vozidiel pozdĺţ na 



miesta k tomu neurčené. Pre vyššiu bezpečnosť premávky je v sídlisku navrhnutá rýchlosť 30 

km/h. Týmto návrhom sa má prispieť aj k vyššej  bezpečnosti ľudí pohybujúcich sa po území.    

       V navrhnutej variante sú dodrţané podmienky pre rozhľad podľa ČSN 73 6102. V mieste 

rozhľadového trojuholníka nesmú byť ţiadne prekáţky vyššie ako 0,7 metrov.  

 

7.2.5   Zelené plochy 

Väčšina z pôvodnej zelene si nevyţaduje výrazné úpravy a bude ponechaná. Ale bude aj 

uskutočnený výrub niekoľkých stromov ktoré majú  nevyhovujúci stav, sú poškodené alebo 

sú príliš blízko obytných domov a svojou veľkosťou obmedzujú dostatočný prísun slnečného 

ţiarenia do jednotlivých bytov.  K odstráneniu stromov dôjde aj v dôsledku realizácie návrhu, 

a to hlavne v miestach návrhu parkovacích domov a prístupových ciest k nim. Časť zelene 

bude odstránená z dôvodu nového trasovania komunikácii pre peších. Celkovo v tomto 

návrhu bude odstránených 75 stromov a 22 kríkov. Za odstránené stromy a kríky bude 

vysadená nová zeleň. Nová výsadba stromov a kríkov bude uskutočnená hlavne okolo 

navrhnutých parkovacích domov, z dôvodu ich čiastočného odhlučnenia a zabránenia šírenia 

výfukových plynov.  Bude navrhnutý ţivý plot pri kolmých parkovacích miestach na uliciach 

Cypriána Majerníka a Mikuláša Galandu, ktorý bude spĺňať funkciu vizuálneho oddelenia 

parkovacích miest od plôch pre šport a rekreáciu. Celé územie je doplnené výsadbou 

listnatých stromov a kríkov a to hlavne popri komunikáciách, pozdĺţ parkovísk a tieţ v okolí 

miest určených k oddychu a rekreácii. Celkovo bude v oblasti vysadených 125 kusov stromov 

a 60 kusov kríkov. Na určitých zelených plochách bude uskutočnený trávnatý výsev. 

 

7.2.6   Plochy pre šport, detské ihriská a rekreáciu 

V území sa taktieţ nenachádza plnohodnotné športové ihrisko, ale iba jedna asfaltová plocha, 

ktorá je umiestnená pri ulici Mikuláša Galandu je uţ zastaralá. Táto plocha je v návrhu 

zrušená, a na jej mieste bude vybudované nové multifunkčné ihrisko pre mládeţ a dospelých 

na ktorom sa bude dať hrať mnoţstvo hier pre jednotlivcov či kolektívy. Okolo ihriska budú 

samozrejme umiestnené lavičky a odpadkové koše.  

       Hracie plochy pre najmenších sú v súčasnosti umiestnené medzi blokmi na uliciach 

Mikuláša Galandu a Cypriána Majerníka. Sú na nej umiestnené nové prvky. V návrhu bude 

táto plocha s prvkami zachovaná a rozšírená o nové. Ihrisko bude vybavené pieskoviskom, 



hojdačkami, multizostavou so šmýkačkou, hojdačkou a rôzne druhy domčekov so šmýkačkou. 

Herná plocha bude oplotená nízkym plotom aby sa zabránilo prístupu voľne pohybujúcich sa 

psov a nestráţenému vytrateniu detí z hernej plochy. V rámci návrhu tu budú umiestnené 

taktieţ lavičky pre dozor detí a odpadkové koše. Ďalšie ihrisko pre deti bude umiestnené pri 

ulici Kernovej. Toto ihrisko bude menšia ako predchádzajúce ale takisto kvalitne vybavené 

hernými prvkami, lavičkami, odpadkovými košmi a oplotené. Tieto ihriská sú navrhnuté do 

miest kde je minimálne riziko ohrozenia detí dopravou a je na ne dobrý výhľad s okolitých 

domov, pretoţe sú umiestnené medzi obytnou zástavbou.   

       Na východnom okraji územia sa nachádza prírodná krajinná dominanta Hrádok, ktorá je 

chránenou lokalitou. Toto územie nám poskytne vhodné zázemie pre rekreáciu, nakoľko sa 

jedná o veľmi atraktívne miesto. Jeho vyvýšenie o zhruba 18 metrov nad okolitý terén nám 

poskytuje vhodné miesto na veľmi zaujímavé pohľady do okolia. V návrhu je toto zohľadnené 

a sú vytvorené cestičky ktoré lemujú túto rekreačnú lokalitu a umoţňujú obyvateľom alebo 

návštevníkom vnímať okolitú krajinu a jej prvky. Uvedené zmeny sú zobrazené v grafickej 

časti.  

 

7.2.7  Riešenie technickej infraštruktúry 

Návrh riešenia technickej infraštruktúry je uskutočnený podľa ČSN 73 6005 Prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení.  

Zásobovanie vodou 

Existujúce rozvody pitnej vody budú zachované, predpokladá sa preloţka vodovodu v mieste 

výstavby garáţe v severnej časti územia, medzi ulicami Mikuláša Galandu a Janka Alexyho 

a aj preloţka vodovodu vedúceho popri ulici Janka Alexyho.  Novo navrhnuté objekty budú 

pripojené na jestvujúce vodovodné potrubie.  

Kanalizácia  

Územie je napojené na jednotný kanalizačný systém, ktorý bude ponechaný. Ani z dôvodu 

výstavby parkovacích objektov nebude nutné uskutočňovať preloţky kanalizačných sietí. 

Navrhnuté objekty budú pripojené na tento kanalizačný systém.  

Zásobovanie elektrickou energiou 



Existujúce vedenie NN a VN bude ponechané. Pri výstavbe parkovacích domov nebude nutná 

ich preloţka. Bude však nutné posunutie trafostanice v severnej časti územia z dôvodu 

výstavby parkovacej garáţe a preloţenia obsluţnej komunikácie. Toto posunutie činí cca 5 

metrov a bude zahrnuté v rámci rekonštrukcie trafostanice. Prípojky k objektom budú 

napojené na priľahlé vetvy. 

Zásobovanie plynom 

Stávajúce rozvody plynu v území budú ponechané, avšak výstavba parkovacieho domu 

v severnej časti územia si vyţiada preloţku vysokotlakového potrubia v dĺţke asi 250 metrov.  

 

Zásobovanie teplom 

Stará z väčšej časti nefunkčná výmenníková stanica bude zrušená, a nová moderná bude 

navrhnutá v rámci parkovacieho objektu na severe územia. S týmto súvisia aj preloţky 

teplovodov v tejto oblasti. Ostané rozvody tepla budú zachované. 

Telekomunikácie   

Jestvujúce vedenia telekomunikačných sietí v oblasti budú ponechané. Preloţku bude nutné 

uskutočniť pri výstavbe parkovacieho domu.  

 

7.3  Varianta  „B“ 

 

7.3.1    Statická doprava 

Druhá rieši problém nedostatku odstavných a parkovacím miest návrhom parkovacích domov, 

úpravou stávajúcich miest na teréne a dostavbou nových, a vybudovaním parkovacích miest 

čiastočne zapustených do zeme. Hlavný rozdiel medzi prvým návrhom spočíva v spôsobe 

odstavovania vozidiel. V prvom návrhu sú postavené parkovacie domy na okraji územia 

a v tomto druhom, sú vybudované podzemné parkovacie plochy umiestnené medzi bytovými 

domami.    

       Tento návrh sa počíta taktieţ so zachovaním a úpravou niektorých časti z pôvodného 

stavu, zrušením nevhodne navrhnutých a vytvorením nových. Súčasťou opráv bude označenie 



plôch vodorovným a zvislým značením. Návrh vychádza z poţiadaviek stanovených v norme 

ČSN 736110 Projektovaní místních komunikací a z vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných 

technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívaní staveb. Podľa normy bolo 

vypočítané ţe v území je potreba 1699 odstavných a parkovacích miest. V tejto variante sme 

úpravami stávajúcich a návrhom nových dostali na povrchu 475 miest, z toho musí minimálne 

10 miest spĺňať poţiadavky vyhlášky o bezbariérovosti č. 398/2009 Sb., šírku 3,5 metra 

a dĺţka bude rovnaká ako u ostatných. 

       Ako uţ bolo spomínané v prvej variante, v riešenej oblasti sú vybudované parkovacie 

miesta k občianskej vybavenosti, ktorých je 476, duplicitný charakter nám spĺňa okolo 180 

miest a po pričítaní 475 miest, ktoré sú vybudované na povrchu, nám do poţadovaného počtu 

podľa normy ešte chýba vytvoriť 568 miest. Vzhľadom k rozlohe oblasti a hlavne vplyvu na 

kvalitu ţitia v riešenom sídlisku nie je moţné tento problém riešiť povrchovým spôsobom. 

Okrem vplyvu na kvalitu ţivota obyvateľov by celkové povrchové riešenie malo aj 

dehonestujúci vplyv na zeleň. Časť chýbajúcich miest bude navrhnutá ako v prvej variante 

v parkovacích domoch a zvyšok čiastočne pod povrchom. Tento spôsob by mal prispieť ku 

skvalitneniu ţivota obyvateľov ţijúcich v Košútoch II. V tejto variante navrhujem dva menšie 

parkovacie domy. Jeden dom je situovaný na severe územia a druhý je navrhnutý v juţnej 

časti za Kauflandom. Obidva domy sú rovnakého typu a kaţdý má kapacitu 120 miest. 

Podzemné parkovanie sa nachádza medzi jednotlivými domami. Celkovo sú na sídlisku 

navrhnuté 3 takého parkovania s rozličným počtom miest.   

       Podobne aj v druhej variante bude parkovanie pozdĺţ obsluţných komunikácii zakázané 

dopravnými značkami 

 

7.3.2    Popis parkovacích plôch  

Parkovací dom číslo 1 je umiestnený v severnej časti územia na mieste, kde bola predtým  

obsluţná komunikácia, ktorá sa premiestnila o 25 metrov juţným smerom, z dôvodu lepšej 

koncepcie parkovacieho domu a príjazdu k obytným domom. Vjazd a výjazd je napojený na 

existujúcu komunikáciu. Druhý dom je umiestnený v juţnej časti za Kauflandom. Oba domy 

sú rovnakého typu, majú pôdorysný tvar obdĺţnika o rozmeroch 34x36 metrov a ich výška je 

8 metrov. Ich kapacita je 120 miest, z toho 6 spĺňa poţiadavky podľa vyhlášky 398/2009 Sb. 

o obecných technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívaní staveb. 



       Spôsob parkovania v domoch a fungovania v nich je typovo rovnaký ako vo variante 

„A“., pretoţe parkovacie domy ktoré som pouţil aj v tomto návrhu sú typové stavby.  

       Podzemné parkovanie v riešenej oblasti je navrhnuté na troch miestach. Prvé, ktoré je 

z nich najväčšie sa nachádza na ploche medzi ulicami Mikuláša Galandu a Cypriána 

Majerníka. Jeho kapacita je 176 miest. Vjazd a výjazd je smerom na ulicu Cypriána 

Majerníka, ale je riešený oddelene. Garáţ je riešená ako jednopodlaţná. Pod úrovňou terénu 

je zapustená 1,5 metra a nad terénom je vo výške 1,5 metra. Strešný plášť je realizovaný ako 

zelená pochôdzia strecha. Na nej sú umiestnené detské ihriská, multifunkčné ihrisko a lavičky 

pre posedenie. Strecha je zatrávnená a je na nej vysadené dostatočné mnoţstvo zelene.  

       Druhé čiastočne podpovrchové riešenie je umiestnené vo východnej časti územia medzi 

ulicami Fraňa Štefunku a Cypriána Majerníka. Má kapacitu 132 miest a jeho vjazd a výjazd 

sú taktieţ riešené oddelene na ulicu Fraňa Štefunku. Objekt je v hĺbke 1,5 metra pod terénom 

a 1,5 metra nad úrovňou. Na jeho pochôdzej streche sú umiestnené dve relaxačné plochy 

s lavičkami, ku ktorým sú vedené chodníky a taktieţ je na nej vysadené dostatočné mnoţstvo 

zelene a je zatrávnená.   

       Posledný tretí spôsob takéhoto parkovanie je umiestnený na juţnej strane medzi 

hypermarketom Kaufland a OD Jantárom. Je z pomedzi troch riešení navrhnutých najmenší 

a má kapacitu 74 miest. Vjazd a výjazd je spoločný a napojený na ulicu Cypriána Majerníka. 

Tak isto je zaloţený v hĺbke 1,5 metra a má výšku 1,5 m nad terénom. Jeho strecha je 

pojazdná a má na nej umiestnené parkovisko so 40 miestami. Na zvyšku je nasadená zeleň.   

       Takéto spôsoby parkovania vyriešia problém nedostatku parkovacích a odstavných miest 

a zároveň neochudobnia obyvateľov o zeleň a zelené plochy ako by to bolo v prípade 

povrchového riešenia.     

 

7.3.3    Komunikácie pre peších 

Existujúce komunikácií budú podobne ako v prvej variante sčasti zachované ale do značnej 

miery aj zrušené a nahradené novými. Chodníky popri obsluţných komunikáciách budú 

zachované a ich povrch bude upravený a spĺňať podmienky pre postihnuté osoby.  Väčšia 

zmena však nastane vo vedení tras vo vnútri blokov. Z dôvodu výstavby podzemného 

parkovania budú všetky chodníky zrušené a jeho povrchu vytvorené nové, ktoré budú 

nadväzovať na stávajúce.  



       V oblasti budú vytvorené nové komunikácie k vstupom do parkovacích domov a 

k miestam slúţiacim  k oddychu a relaxácii. Veľká časť chodníkov bude podobne ako v prvej 

variante vytvorená v juţnej časti územia, kde sa nachádza prírodná krajinná dominanta 

Hrádok, ktorá slúţi ako rekreačná oblasť pre obyvateľov.  

       Všetky novo navrhnuté chodníky budú mať šírku dva metre, a budú spĺňať podmienky 

podľa vyhlášky o bezbariérovosti.     

       Odvodnenie komunikácii pre peších bude prirodzené smerom k zeleným plochám. Pri 

kríţení chodníkov s komunikáciou pre vozidlá bude výškový rozdiel chodníku upravený, aby 

nepresahoval výšku viac ako 20mm.  Miesta kríţenia dopravných a komunikácii pre peších 

budú vybavené signálnym a varovným pásom. Prechody cez motoristické komunikácie budú 

vyznačené prechodom pre chodcov. 

 

7.3.4    Komunikácie motoristické 

Pôvodné trasovanie a povrch stávajúcich komunikácii bude v tejto variante tak isto 

ponechaný. Novovybudované budú príjazdové komunikácie  parkovacím domom a nová 

komunikácia na severe územia, ktorá spája ulice Mikuláša Galandu a Janka Alexyho. Tá bola 

taktieţ preloţená z dôvodu výstavby parkovacieho domu. Komunikácia spĺňa podmienky 

obsluţnej komunikácie C3 s rozmerom 7 metrov a spĺňa poţiadavky pre bezpečný prejazd. 

Ako v prvej variante je na ulici Fraňa Štefunku navrhnutá malá okruţná kriţovatka tzv. 

kruhový objazd, ktorý ma za úlohu aj zníţenie rýchlosti vozidiel. Jej priemer je 25 metrov, 

priemer stredového kruhu je 8 metrov a vjazdové a výjazdové polomery sú 10 metrov. Na 

začiatku ulice F. Štefunku bude umiestnený prvok pre reguláciu rýchlosti vozidiel   

spomaľovací prah, o dĺţke 7 metrov a s povrchom z betónovej dlaţby aby bola jeho zvýšená 

plocha opticky odlíšená. Zároveň bude aj upozorňovať na vjazd do oblasti so zníţenou 

rýchlosťou ktorá je v celom sídlisku 30 km/h. 

       Pozdĺţ komunikácii budú umiestnené dopravné zákazové značky, ktoré zakazujú 

odstavovanie vozidiel pozdĺţ na miesta k tomu neurčené.  

       Aj v tejto variante sú budú dodrţané podmienky pre rozhľad podľa ČSN 73 6102.  

 



7.3.5   Zelené plochy 

V tejto variante bude mať najväčší vplyv na zeleň výstavba podzemných parkovacích 

objektov. Na miestach výstavby bude v celej miere odstránená. Ostatná pôvodná zeleň, ktorá 

si nevyţaduje výraznejšie úpravy bude ponechaná. Časť zelene bude odstránená z dôvodu 

nového trasovania komunikácii pre peších. Celkovo v tomto návrhu bude odstránených 120 

stromov a 30 kríkov. Za odstránené stromy a kríky bude vysadená nová zeleň. Nová výsadba 

stromov a kríkov bude uskutočnená hlavne okolo navrhnutých parkovacích domov, z dôvodu 

ich čiastočného odhlučnenia a zabránenia šírenia výfukových plynov a na strechách 

podúrovňového parkovania. Ďalej bude navrhnutý ţivý plot pri kolmých parkovacích 

miestach na ulici Mikuláša Galandu, ktorý bude spĺňať funkciu vizuálneho oddelenia 

parkovacích miest od plôch pre oddych. Celé územie je doplnené výsadbou listnatých 

stromov a kríkov a to hlavne popri komunikáciách, pozdĺţ parkovísk a tieţ v okolí miest 

určených k oddychu a rekreácii. Celkovo bude v oblasti vysadených 180 kusov stromov a 50 

kusov kríkov.  

 

7.3.6   Plochy pre šport, detské ihriská a rekreáciu 

       Ako uţ bolo spomenuté v území sa nenachádza plnohodnotné športové ihrisko, ale iba 

jedna asfaltová plocha, ktorá je umiestnená pri ulici Mikuláša Galandu a je uţ zastaralá. Táto 

plocha je aj v tomto návrhu zrušená, a na jej mieste bude vybudovaná oddychová plocha 

s prístreškom a lavičkami. Nové multifunkčné ihrisko bude umiestnené na podzemnom 

objekte pri ulici Cypriána Majerníka. Okolo ihriska budú umiestnené lavičky a odpadkové 

koše.  

       Hracie plochy pre najmenších sú v súčasnosti umiestnené medzi blokmi na uliciach 

Mikuláša Galandu a Cypriána Majerníka miesto tejto plochy bude zachované, ale z dôvodu 

výstavby parkovacieho objektu bude aj s jej prvkami demontovaná a po ukončení stavby 

znovu vybudovaná a zmodernizovaná, ale umiestnená uţ na strechu podzemného objektu. 

Herná plochá bude obsahovať pieskovisko, hernú zostavu a hojdačky.  V rámci návrhu tu 

budú umiestnené taktieţ lavičky pre dozor detí a odpadkové koše. Ďalšie ihrisko pre deti bude 

umiestnené pri ulici Kernovej, s rovnako vybavenými hernými prvkami, lavičkami, 

odpadkovými košmi a oplotené.   

       Aj v tomto návrhu je prírodná krajinná dominanta Hrádok vyuţitá ako rekreačná oblasť 

kde sú navrhnuté cestičky a plochy oddychu pre obyvateľov a návštevníkov.    



7.3.7  Riešenie technickej infraštruktúry 

Návrh riešenia technickej infraštruktúry je uskutočnený podľa ČSN 73 6005 Prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení. V tejto variante je riešenie technickej infraštruktúry je 

rovnaké ako v prvom návrhu, vzhľadom k tomu ţe do záujmových plôch pre druhý návrh mi 

nezasahujú  ţiadne ďalšie vedenia technickej infraštruktúry.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8    EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE NÁVRHOV 

 

Ekonomické zhodnotenie je spracované formou prepočtu nákladov na riešenie. Orientačný 

prepočet bol uskutočnený na základe cenových ukazovateľov v stavebníctve a podľa 

publikácie Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury – aktualizácia 2011. 

V tabuľkách sú uvedené jednotlivé popisy činností, merné jednotky, mnoţstvo, jednotkové 

ceny a celkové ceny úkonov, ktoré boli realizované v rámci tohto projektu. Orientačný 

prepočet je urobený pre obe varianty zvlášť. 

 

8.1  Varianta  „A“ 

 

ZELEŇ 

POLOŢKA MERNÁ 

JEDNOTKA 

MNOŢSTVO 

v  MJ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA - KČ/MJ 

CELKOVÁ 

CENA KČ 

Likvidácia stromov     ks 75 500 37 500 

Likvidácia kríkov     m2 22 245 5 390 

Zatrávnenie     m2 2850 50 142 500 

Výsadzba stromov     ks 125 850 106 250 

Výsadzba kríkov     ks 60 320 19 200 

CELKOM       310 840 

Tab.3 : Orientačný prepočet nákladov na úpravu zelene 

 

PARKOVACIE DOMY 

POLOŢKA MERNÁ 

JEDNOTKA 

MNOŢSTVO 

v  MJ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA - KČ/MJ 

CELKOVÁ 

CENA KČ 

Parkovací dom č. 1     m3 12240 3 700 45 288 000 

Parkovací dom č. 2     m3 17952 3 700 66 422 400 

Parkovací dom č. 3     m3 22644 3 700 83 782 800 

CELKOM       195 493 200 

Tab.4 : Orientačný prepočet nákladov na výstavbu parkovacích domov 

 



INŢINIERSKE SIETE 

POLOŢKA MERNÁ 

JEDNOTKA 

MNOŢSTVO 

v  MJ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA - KČ/MJ 

CELKOVÁ 

CENA KČ 

Elektrické vedenie     m 138 1 350 186 300 

Kanalizačná prípojka     m 80 4 993 399 440 

Preloţka plynovodu 

STL 

    m 56 3 750 210 000 

Preloţka plynovodu 

VTL 

    m 255 5 000 1 275 000 

Preloţka teplovodu     m 20 29 500 590 000 

Vodovodná prípojka     m 85 2 785 236 725 

Preloţka vodovodu     m 58 3 350 194 300 

CELKOM       3 091 765 

Tab.5 : Orientačný prepočet nákladov na inžinierske siete 

KOMUNIKÁCIE 

POLOŢKA MERNÁ 

JEDNOTKA 

MNOŢSTVO 

v  MJ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA - KČ/MJ 

CELKOVÁ 

CENA KČ 

Úrovňová parkovacia 

plocha 

    m2 620 1 636 1 014 320 

Príjazdové komunikácie     m2 115 1 200 138 000 

Chodníky     m2 6604 885 5 844 540 

Úprava chodníkov     m2 420 550 231 000 

Rušenie chodníkov     m2 1862 620 1 154 440 

CELKOM       8 382 300 

Tab.6 : Orientačný prepočet nákladov na výstavbu a úpravu komunikácii 

IHRISKÁ A MOBILIÁR 

POLOŢKA MERNÁ 

JEDNOTKA 

MNOŢSTVO 

v  MJ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA - KČ/MJ 

CELKOVÁ 

CENA KČ 

Búranie ihriska     ks 476 520 247 520 

Detské ihriská     ks 3   420 000 

Viacúčelové ihrisko     ks 1   1 500 000 

Odpadkové koše     ks 20 3 800 76 000 

Lavičky     ks 25 4 200 105 000 

Prístrešok     ks 3 25 800 77 400 

Oplotenie detského 

ihriska 

    m 80 250 20 000 

Lávka cez potok     ks 4 50 000 200 000 

CELKOM       2 645 920 

Tab.7 : Orientačný prepočet nákladov na ihriská a sídliskový mobiliár 



CELKOVÉ 

ZELEŇ 310 840 

PARKOVACIE DOMY 195 493 200 

INŢINIERSKE SIETE 3 091 765 

KOMUNIKÁCIE 8 382 300 

IHRISKÁ A 

MOBILIÁR 

2 645 920 

CELKOM 209 924 025 

Tab.8 : Prepočet nákladov navrhovaných úprav 

Stavebná časť 209 924 025 

Projektové a inţinierske 

práce  3% 

6297720,75 

NUS   6%   12595441,5 

Rezerva  5% 10496201,3 

CELKOVÁ CENA  239 313 389 

Tab.9 : Celkové náklady revitalizácie sídliska 

 

8.2  Varianta  „B“ 

 

ZELEŇ 

POLOŢKA MERNÁ 

JEDNOTKA 

MNOŢSTVO 

v  MJ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA - KČ/MJ 

CELKOVÁ 

CENA KČ 

Likvidácia stromov     ks 120 500 60 000 

Likvidácia kríkov     m2 30 245 7 350 

Zatrávnenie     m2 4630 50 231 500 

Výsadzba stromov     ks 180 850 153 000 

Výsadzba kríkov     ks 50 320 16 000 

CELKOM       467 850 

Tab.10 : Orientačný prepočet nákladov na úpravu zelene 

PARKOVACIE DOMY 

POLOŢKA MERNÁ 

JEDNOTKA 

MNOŢSTVO 

v  MJ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA - KČ/MJ 

CELKOVÁ 

CENA KČ 

Parkovací dom č. 1     m3 9792 3 700 36 230 400 

Parkovací dom č. 2     m3 9792 3 700 36 230 400 

CELKOM       72 460 800 

Tab.11 : Orientačný prepočet nákladov na výstavbu parkovacích domov 



PODZEMNÉ PARKOVANIE 

POLOŢKA MERNÁ 

JEDNOTK

A 

MNOŢSTVO 

v  MJ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA - KČ/MJ 

CELKOVÁ 

CENA KČ 

Podzemné parkovanie č. 1     m3 5808 3 980 23 115 840 

Podzemné parkovanie č. 2     m3 11261 3 980 44 818 780 

Podzemné parkovanie č. 3     m3 15830 3 980 63 003 400 

CELKOM       130 938 020 

Tab.12 : Orientačný prepočet nákladov na výstavbu podzemného parkovania 

 

INŢINIERSKE SIETE 

POLOŢKA MERNÁ 

JEDNOTKA 

MNOŢSTVO 

v  MJ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA - KČ/MJ 

CELKOVÁ 

CENA KČ 

Elektrické vedenie     m 173 1 350 233 550 

Kanalizačná prípojka     m 45 4 993 224 685 

Preloţka plynovodu STL     m 15 3 750 56 250 

Preloţka plynovodu VTL     m 255 5 000 1 275 000 

Preloţka teplovodu     m 20 29 500 590 000 

Vodovodná prípojka     m 50 2 785 139 250 

Preloţka vodovodu     m 58 3 350 194 300 

CELKOM       2 713 035 

Tab.13 : Orientačný prepočet nákladov na inžinierske siete 

KOMUNIKÁCIE 

POLOŢKA MERNÁ 

JEDNOTKA 

MNOŢSTVO 

v  MJ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA - KČ/MJ 

CELKOVÁ 

CENA KČ 

Úrovňová parkovacia 

plocha 

    m2 3312 1 636 5 418 432 

Príjazdové komunikácie     m2 570 1 200 684 000 

Chodníky     m2 5850 885 5 177 250 

Úprava chodníkov     m2 420 550 231 000 

Rušenie chodníkov     m2 1862 620 1 154 440 

CELKOM       12 665 122 

Tab.14 : Orientačný prepočet nákladov na výstavbu a úpravu komunikácii 

 

 



IHRISKÁ A MOBILIÁR 

POLOŢKA MERNÁ 

JEDNOTKA 

MNOŢSTVO 

v  MJ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA - KČ/MJ 

CELKOVÁ 

CENA KČ 

Búranie ihriska     ks 476 520 247 520 

Detské ihriská     ks 3   330 000 

Viacúčelové ihrisko     ks 1   1 500 000 

Odpadkové koše     ks 16 3 800 60 800 

Lavičky     ks 25 4 200 105 000 

Prístrešok     ks 4 25 800 103 200 

Oplotenie detského 

ihriska 

    m 120 250 30 000 

Lávka cez potok     ks 4 50 000 200 000 

CELKOM       2 576 520 

Tab.15 : Orientačný prepočet nákladov na ihriská a sídliskový mobiliár 

 

CELKOVÉ 

ZELEŇ 467 850 

PARKOVACIE DOMY 72 460 800 

PODZEMNÉ 

PARKOVANIE 

130 938 020 

INŢINIERSKE SIETE 2 713 035 

KOMUNIKÁCIE 12 665 122 

IHRISKÁ A MOBILIÁR 2 576 520 

CELKOM 221 821 347 

Tab.16 : Prepočet nákladov navrhovaných úprav 

 

Stavebná časť 221 821 347 

Projektové a inţinierske 

práce  3% 

6654640,41 

NUS   6%   13309280,8 

Rezerva  5% 11091067,4 

CELKOVÁ CENA  252 876 336 

Tab.17 : Celkové náklady revitalizácie sídliska 

 



Z orientačného prepočtu je zrejmé , ţe druhý návrh je ekonomicky náročnejší ako prvý. 

V oboch prípadoch  je riešenie odstavných a parkovacích staní zloţené z niekoľkých 

objektov, ktoré nie sú vzájomne previazané, čo znamená ţe výstavba sa môţe realizovať 

etapovo. V oboch variantách výstavba aspoň polovice z navrhovaných objektov vyrieši 

súčasný problém s parkovaním, a za určitú dobu sa môţe zrealizovať zvyšný návrh.  Tento 

spôsob riešenia by bol určite prijateľnejší z hľadiska financovania projektu, ktorý v tomto 

prípade bude pravdepodobne mesto Martin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9    ZÁVER 

 

Cieľom Diplomovej práce bolo objasniť problematiku lokality a navrhnúť revitalizáciu 

sídliska Košúty II v meste Martin, ktorá mala za úlohu zlepšiť súčasný stav, docieliť aby 

sídlisko dostalo príjemnejší vzhľad a lepšie slúţilo obyvateľom. Hlavnou témou riešenia bola 

statická doprava a to hlavne nedostatočný počet odstavných a parkovacích miest. Ďalšou 

úlohou bolo navrhnúť plochy slúţiace pre šport, relaxáciu a odpočinku obyvateľov 

a samozrejme vhodne začleniť do územia ihriská pre deti. Tieto problémy boli riešené 

v dvoch návrhoch.  

       Prvý návrh rieši problém s nedostatkom odstavných a parkovacích miest prostredníctvom 

úprav existujúcich miest v kombinácii s návrhom troch parkovacích domov. Parkovacie domy 

sú vhodne začlenené do lokality, a to dva v severnej časti územia a jeden v juţnej časti. 

Týmto by sa značne odľahčilo sídlisko od záťaţe automobilov. Výhoda parkovacích domov 

spočíva v tom, ţe na pomerne malej ploche je situovaný veľký počet parkovacích miest, čo 

znamená odľahčenie ostatných voľných plôch od vybudovania nových miest. Parkovací dom 

zabezpečí bezpečné a chránené odstavovanie vozidiel obyvateľov.  

       V druhom návrhu je tento problém riešený taktieţ pomocou parkovacích domov, ale len 

dvoch v kombinácii s čiastočne podzemným riešením. Chýbajúce miesta by boli v blízkosti 

obytných domov ale schované pod zelenou strechou parkovacích objektov a pred očami 

obyvateľov.  

       V oboch návrhoch bola hlavne splnená poţiadavka na vytvorenie dostatočného počtu 

odstavných a parkovacích miest z pôvodných 1026 vrátane občianskej vybavenosti na vyše 

1500 čo by malo dostatočne stačiť pre potreby obyvateľov a návštevníkov. Taktieţ sa počíta 

s vytvorením miest pre osoby so zníţenou schopnosťou pohybu a orientácie, ktoré sú 

navrhnuté v súlade s vyhláškou 398/2009 Sb.       

       V oboch variantách sú riešené aj úpravy komunikácii pre peších. Ich povrch bolo nutné 

opraviť a nahradiť zámkovou dlaţbou. Okrem renovácie bola značná časť chodníkov 

navrhnutá nových a to hlavne k prístupom parkovacích domov a v rekreačnej oblasti vo 

východnej časti územia. Všetky komunikácie pre peších v oboch variantách sú riešené 

v súlade s vyhláškou o bezbariérovosti.  



       Súčasťou riešenia práce bol tieţ v oboch variantách návrh a úprava zelene. Tieto varianty 

v sebe zahŕňajú výsadbu novej zelene a úpravu stávajúcej a tým prispievajú ku skvalitneniu 

ţivota obyvateľov ţijúcich v tejto oblasti. 

       V rámci revitalizácie územia sú v oboch návrhoch riešenia začlenené návrhy obnovy a 

výstavbu detských ihrísk, výstavba viacúčelového ihriska a vytvorenie plôch pre oddych, čo 

by malo prispieť k zlepšeniu ţivota obyvateľov.  

       V závere práce som pre navrhnuté úpravy vykonal ekonomický prepočet, ktorý mi 

orientačne znázorňuje finančné náklady na tento projekt. 

       Po prehodnotení oboch návrhov, sa ukazuje vhodnejšie riešenie pre toto územie prvý 

návrh. Výstavba parkovacích domov, a to z dôvodu ţe na pomerne malej ploche je situované 

veľké mnoţstvo miest. Nenastanú také veľké zásahy do pôdy a zelene ako vo variante 2. 

Riešenie detských ihrísk v prvom návrhu spočíva v zachovaní existujúceho a jeho rozšírení, 

na rozdiel od druhého návrhu, kde by bolo zrušené a následne na streche podzemného 

parkovania vybudované nové. A z týchto dôvodov by prvé riešenie malo byť lepšie z hľadiska 

uţívania, prevádzkových nákladov a hlavne z ekonomického pohľadu.    

       Vďaka týmto návrhom by malo dôjsť k zlepšeniu kvality bývania na sídlisku Košúty II.  

       Táto práca by mohla v budúcnosti poslúţiť pre mesto ako jeden z moţných spôsobov 

vyriešenia problému so statickou dopravou na sídlisku a taktieţ k návrhu plôch oddychu 

a rekreácie pre obyvateľov.   
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Poradové 
číslo Parcelné číslo Výmera (m2) Druh pozemku Vlastnícke právo 

1 2970/64 1356 orná pôda súkromný vlastník 

2 2970/19 367 orná pôda súkromný vlastník 

3 2970/13 3616 zastavané plochy a nádvoria súkromný vlastník 

4 2970/10 352 orná pôda súkromný vlastník 

5 2970/20 67 orná pôda súkromný vlastník 

6 2970/7 4512 orná pôda neevidovaná parcela 

7 2933/1 1080 trvale trávnaté porasty Slovenský pozemkový fond 

8 3002/3 5046 orná pôda mesto Martin 

9 3002/4 4977 orná pôda neevidovaná parcela 

10 3372/2 3522 ostatné plochy neevidovaná parcela 

11 3002/121 1474 ostatné plochy súkromný vlastník 

12 3002/153 1574 ostatné plochy súkromný vlastník 

13 3002/34 3549 zastavané plochy a nádvoria mesto Martin 

14 3002/32 138 zastavané plochy a nádvoria súkromný vlastník 

15 3002/31 520 zastavané plochy a nádvoria súkromný vlastník 

16 3002/102 181 ostatné plochy súkromný vlastník 

17 3002/61 389 zastavané plochy a nádvoria súkromný vlastník 

18 3486/1 2624 zastavané plochy a nádvoria mesto Martin 

19 3511 572 zastavané plochy a nádvoria mesto Martin 

20 3510 355 zastavané plochy a nádvoria mesto Martin 

21 3509 180 zastavané plochy a nádvoria mesto Martin 

22 3508 385 zastavané plochy a nádvoria mesto Martin 

23 3512 148 zastavané plochy a nádvoria mesto Martin 

24 3487 1408 zastavané plochy a nádvoria mesto Martin 

25 3488/1 2431 zastavané plochy a nádvoria mesto Martin 

26 3488/2 104 zastavané plochy a nádvoria súkromný vlastník 

27 3490 862 zastavané plochy a nádvoria mesto Martin 

28 3504 1570 zastavané plochy a nádvoria mesto Martin 

29 3397/10 367 vodné plochy Slovenský vodohosp. podnik 

30 3397/11 457 vodné plochy Slovenský vodohosp. podnik 

31 3397/12 159 vodné plochy Slovenský vodohosp. podnik 

32 3397/9 448 vodné plochy Slovenský vodohosp. podnik 

33 3397/8 15 vodné plochy Slovenský vodohosp. podnik 

34 3397/7 2085 vodné plochy Slovenský vodohosp. podnik 

35 3397/6 123 vodné plochy Slovenský vodohosp. podnik 

36 3397/3 16526 vodné plochy Slovenský vodohosp. podnik 

37 2887/4 505 ostatné plochy mesto Martin 

38 3429 220 zastavané plochy a nádvoria súkromný vlastník 

39 3002/5 15761 ostatné plochy mesto Martin 

40 3002/6 234 ostatné plochy mesto Martin 

41 3002/8 1288 zastavané plochy a nádvoria mesto Martin 

42 3002/9 2179 zastavané plochy a nádvoria mesto Martin 

43 3002/10 389 zastavané plochy a nádvoria súkromný vlastník 

44 3002/11 389 zastavané plochy a nádvoria súkromný vlastník 

45 3002/12 389 zastavané plochy a nádvoria súkromný vlastník 



46 3002/13 44 zastavané plochy a nádvoria Stredoslovenská energetika 

47 3002/14 735 zastavané plochy a nádvoria súkromný vlastník 

8 3002/15 552 zastavané plochy a nádvoria súkromný vlastník 

Poradové 
číslo Parcelné číslo Výmera (m2) Druh pozemku Vlastnícke právo 

49 3002/16 664 zastavané plochy a nádvoria súkromný vlastník 

50 3002/17 44 zastavané plochy a nádvoria Stredoslovenská energetika 

51 3002/18 738 zastavané plochy a nádvoria súkromný vlastník 

52 3002/19 668 zastavané plochy a nádvoria súkromný vlastník 

53 3002/20 653 zastavané plochy a nádvoria súkromný vlastník 

54 3002/21 1084 zastavané plochy a nádvoria mesto Martin 

55 3002/22 45 zastavané plochy a nádvoria Stredoslovenská energetika 

56 3002/23 777 zastavané plochy a nádvoria mesto Martin 

57 3002/24 736 zastavané plochy a nádvoria súkromný vlastník 

58 3002/25 555 zastavané plochy a nádvoria súkromný vlastník 

59 3002/26 555 zastavané plochy a nádvoria súkromný vlastník 

60 3002/27 735 zastavané plochy a nádvoria súkromný vlastník 

61 3002/28 552 zastavané plochy a nádvoria súkromný vlastník 

62 3002/30 389 zastavané plochy a nádvoria súkromný vlastník 

63 3002/33 112 zastavané plochy a nádvoria mesto Martin 

64 3002/37 159 ostatné plochy mesto Martin 

65 3002/40 1163 ostatné plochy mesto Martin 

66 3002/41 716 ostatné plochy mesto Martin 

67 3002/42 674 ostatné plochy mesto Martin 

68 3002/43 102 ostatné plochy mesto Martin 

69 3002/44 147 ostatné plochy mesto Martin 

70 3002/45 547 ostatné plochy mesto Martin 

71 3002/46 230 ostatné plochy mesto Martin 

72 3002/47 279 ostatné plochy mesto Martin 

73 3002/48 441 ostatné plochy mesto Martin 

74 3002/49 347 ostatné plochy mesto Martin 

75 3002/50 558 ostatné plochy mesto Martin 

76 3002/51 191 ostatné plochy mesto Martin 

77 3002/52 486 ostatné plochy mesto Martin 

78 3002/53 1310 ostatné plochy mesto Martin 

79 3002/54 935 ostatné plochy mesto Martin 

80 3002/55 398 ostatné plochy mesto Martin 

81 3002/56 265 ostatné plochy mesto Martin 

82 3002/57 298 ostatné plochy mesto Martin 

83 3002/58 723 ostatné plochy mesto Martin 

84 3002/59 445 ostatné plochy mesto Martin 

85 3002/60 656 ostatné plochy mesto Martin 

86 3002/61 389 zastavané plochy a nádvoria súkromný vlastník 

87 3002/62 957 ostatné plochy mesto Martin 

88 3002/63 2907 ostatné plochy mesto Martin 



89 3002/64 275 ostatné plochy mesto Martin 

90 3002/65 185 ostatné plochy mesto Martin 

91 3002/66 262 ostatné plochy mesto Martin 

92 3002/67 221 ostatné plochy mesto Martin 

93 3002/68 312 ostatné plochy mesto Martin 

94 3002/69 702 ostatné plochy mesto Martin 

95 3002/70 1694 ostatné plochy mesto Martin 

96 3002/71 164 ostatné plochy mesto Martin 

Poradové 
číslo Parcelné číslo Výmera (m2) Druh pozemku Vlastnícke právo 

97 3002/98 1318 zastavané plochy a nádvoria súkromný vlastník 

98 3002/99 2702 zastavané plochy a nádvoria súkromný vlastník 

99 3002/114 41 ostatné plochy mesto Martin 

100 3002/115 453 ostatné plochy mesto Martin 

101 3002/116 659 ostatné plochy súkromný vlastník 

102 3002/117 887 ostatné plochy súkromný vlastník 

103 3002/126 15558 ostatné plochy mesto Martin 

104 3002/133 203 orná pôda mesto Martin 

105 3002/134 5290 orná pôda mesto Martin 

106 3002/148 815 zastavané plochy a nádvoria mesto Martin 

107 3002/149 1158 zastavané plochy a nádvoria mesto Martin 

108 3002/154 365 ostatné plochy mesto Martin 

109 3002/155 1011 ostatné plochy mesto Martin 

110 3002/160 426 zastavané plochy a nádvoria mesto Martin 

111 3002/162 3284 ostatné plochy mesto Martin 

112 3002/163 6114 ostatné plochy mesto Martin 

113 3002/168 5053 ostatné plochy súkromný vlastník 

114 3002/169 10502 ostatné plochy mesto Martin 

115 3023/3 19 ostatné plochy súkromný vlastník 

116 3025/2 7 orná pôda súkromný vlastník 

117 3045/51 216 vodné plochy Slovenský vodohosp. podnik 

118 2909 24087 ostatné plochy súkromný vlastník 

119 2887/2 836 ostatné plochy súkromný vlastník 

120 2887/3 72 ostatné plochy súkromný vlastník 

121 2887/1 17481 ostatné plochy súkromný vlastník 

122 2887/4 505 ostatné plochy mesto Martin 

123 2887/5 10941 ostatné plochy mesto Martin 

124 2887/6 67 ostatné plochy súkromný vlastník 

125 2887/7 19 ostatné plochy súkromný vlastník 

126 3002/118 1902 ostatné plochy súkromný vlastník 

127 3402/4 874 ostatné plochy neevidovaná parcela 

128 3372/4 363 ostatné plochy neevidovaná parcela 

129 2343/101 113 ostatné plochy neevidovaná parcela 

130 2888/3 113 trvale trávnaté porasty súkromný vlastník 

131 2932/4 290 ostatné plochy mesto Martin 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132 3372/3 342 ostatné plochy neevidovaná parcela 

133 2339/9 162 záhrady súkromný vlastník 

134 2339/6 421 trvale trávnaté porasty Slovenský pozemkový fond 

135 2339/5 566 trvale trávnaté porasty súkromný vlastník 

136 2339/2 3379 trvale trávnaté porasty Slovenský pozemkový fond 

137 2339/1 1898 orná pôda Slovenský pozemkový fond 

138 3397/9 448 vodné plochy Slovenský vodohosp. podnik 

139 3397/10 367 vodné plochy Slovenský vodohosp. podnik 

140 3397/11 458 vodné plochy Slovenský vodohosp. podnik 

141 3397/12 159 vodné plochy Slovenský vodohosp. podnik 



 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2 

PLÁN MHD MESTA MARTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 3 

FOTODOKUMENTÁCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Parkovanie na zelených plochách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkovanie na komunikáciách pre peších 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Miesto výstavby parkovacieho domu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prírodná krajinná dominanta Hrádok  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 4 

ODHAD POTREBY VODY A ODVOD DAŢĎOVEJ VODY PRE 

PARKOVACÍ DOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     VODOVOD 

  

     Pripojenie nového parkovacieho domu a predajní v jeho prízemí na vodovod bude 

uskutočnené na    

     vodovodný rad DN 150. Napojenie bude potrubím DN 40 vypočítaným podľa niţšie 

uvedeného výpočtu.    

     Všetky rozvody pitnej vody sa nachádzajú len v prvom poschodí.  

 

     V objekte sa nachádza:   3 x nádrţkový splachovač DN 15 

                                             3 x miešacia batéria umývadlová DN 15 

                                             2 x výtokový ventil DN 15 

 

 

zdroj: tzb-info.cz 

     Výpočtový prietok vnútorného vodovodu je: Qd = 1,11 l/s 

     Návrh DN:  d =  
   

  
 =  

        

     
 = 0,031  => DN 40    ... navrhnutá prípojka DN 40 

 



     KANALIZÁCIA 

 

     Navrhnutá kanalizácia je napojená na jednotnú kanalizáciu DN 400 na ulici Janka 

Alexyho. Podľa   

     niţšie uvedeného orientačného výpočtu bola navrhnutá prípojka DN 200.  

 

 

zdroj: tzb-info.cz 

 

     Mnoţství sráţkových vod ze střechy: 

     Qd max=  ( * A * qs.) 

     Qd max = 0,9 * 0,1836 * 128 = 21,15 l/s 

           - koeficient schopnosti odvádění sráţek 

     qs      - směrodatné sráţkové mnoţství (l/s.ha) 

     A      - velikost ploch  (ha) 

 

     Návrh dimenze potrubí splaškové kanalizace: 

     v = 1,5 m/s 

     d = [(4  Q) / (  v )]
0,5

 = [(4  0,0211) / (  1,5)]
0,5 

= 0,133 m 

 

     Na základe výpočtu je navrhnutá dimenzia potrubia DN 200 vyhovujúca. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 5 

ZOZNAM POŢITÝCH PRVKOV V NÁVRHU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Lavička MYTOS  

Lavička MYTOS, ktorej sedacia časť a 

operadlo sú z masívneho dreva  

Štruktúra: Nosnú konštrukciu tvoria dve 

mohutné liatinové nohy. Sedadlovú a 

operadlovú časť tvorí 8 lát s profilom 74x30 

mm a dĺţkou 1540 mm z borovicového dreva 

s mahagónovou lazúrou alebo z exotického 

dreva. Môţe byť pouţitý aj 2 mm hrubý 

perforovaný oceľový plech so štvorcovými 

otvormi 7x7 mm. Spojovací a kotviaci 

materiál je z nerezu     Pouţitý materiál: 

Liatina, drevo                 Rozmery:  650 x  

1540x430mm  ,  Hmotnosť: 56 kg      

      

Odpadkový kôš ASOLO                                                                                

Praktický odpadkový kôš ASOLO v peknom drevenom prevedení s 

otvorom zhora. K dispozícii sú rôzne veľkosti.  

Štruktúra: Nádobu odpadkového koša s objemom 55, tvorí 

zakruţený oceľový pás 30x4mm, na ktorom sú uchytené drevenné 

lamely rozmeru 43x50mm. Nádoba ju upevnená na kruhovej 

betónovej základni, ktorá obsahuje otvor na ukotvenie k povrchu. 

Vrecko je uchytené na vnútornom kovovom kruhu z tyčovej 

nerezovej ocele. 

Pouţitý materiál: Konštrukčná oceľ v kombinácii s betónovými 

blokmi, drevo ,  Povrchová úprava: Ţiarové zinkovanie + komaxit 

Rozmery - Asolo D395mm: Priemer = 395 mm, výška = 800 mm,  

  Multifunkčné prestrešenie SQUARE FIX  

Multifunkčné prestrešenie SQUARE FIX 

pozostávajúce z konštrukcie štvorhranných 

stĺpov s oceľovými odkvapovými ţľabmi a 

plochou strechou z dosky z profilovej ocele 

s prípadnými pásmi prepúšťajúcimi svetlo.  

Konštrukcia: Stĺpy v prevedení z joklového 

profilu s rozmermi 80x80x3 mm. Odkvapové 

ţľaby z ohýbaného oceľového plechu 

Prevedenia: Strecha z trapézového 

pozinkovaného        plechu,  Bočná a zadná 



stena z: lát z impregnovaného a  lakovaného smrekového dreva 

         Zostava Morena 

Zostava Morena klasickým a zaručeným spôsobom 

vţdy priláka deti na detské ihrisko.  

Rozmery pôdorysu: 850 x 500 cm 

Preliezačky sa vyrábajú z borovicovej, impregnovanej, 

presne frézovanej guľatiny. Zostavy sa montujú 

formou zapustenia do zeme pribliţne 70 cm a 

následného zaliatia betónom alebo s pouţitím 

pozinkovaných konzolí. 

Bezpečnosť : platné bezpečnostnéh noriem a 

poţiadavky podľa európskych noriem EN 1176 a EN 

1177. Šmýkačka má maximálnu výšku pádu 90 cm, 

takţe ako podklad je postačujúci trávnatý porast. 

 

     Hojdačka - Preliezka 

Hojdačka Preliezka klasickým priláka deti na 

detské ihrisko. 

Kombinácia: hrazda - sieť - šplh - 2x 

hojdačka.     Rozmery pôdorysu: 660 x 330 cm. 

Výška 200 cm. 

Preliezačky sa vyrábajú z borovicovej, 

impregnovanej, presne frézovanej guľatiny. 

Zostavy sa montujú formou zapustenia do zeme 

pribliţne 60 cm a následného zaliatia betónom 

alebo s pouţitím pozinkovaných konzolí. 

Bezpečnosť : platné bezpečnostnéh noriem a 

poţiadavky podľa európskych noriem EN 1176 a 

EN 1177. Šmýkačka má maximálnu výšku pádu 

90 cm, takţe ako podklad je postačujúci trávnatý 

porast. 

  Hojdačka - Váţka 

Rozmery pôdorysu: 300 x 30 cm. 

Preliezačky sa vyrábajú z borovicovej, 

impregnovanej, presne frézovanej guľatiny. Zostavy 

sa montujú formou zapustenia do zeme pribliţne 70 

cm a následného zaliatia betónom alebo s pouţitím 

pozinkovaných konzolí. 



Bezpečnosť : platné bezpečnostnéh noriem a poţiadavky podľa európskych noriem EN 1176 a EN 

1177. 

     Kolotoč - Metal 

Rozmery pôdorysu: ø 160 cm. 

Kolotoč s lavičkami na kovovom podstavci. Pre 

svoju ľahkú montáţ je obĺúbený v materských 

školách. Nie je nutné ho betónovať, stačí zakopať do 

zeme. Základňa je z hliníkovej plechy, pouţité farby 

sú ekologicky nezávadné. Konzola sa zakopáva cca 

60 cm a pri pouţití 10 cm vrstvy betónu sa stabilita 

kolotoča ešte zvýši.  

Bezpečnosť : platné bezpečnostnéh noriem a 

poţiadavky podľa európskych noriem EN 1176 a 

EN 1177. Šmýkačka má maximálnu výšku pádu 90 

cm, takţe ako podklad je postačujúci trávnatý 

porast. 

 

 

     

 

 Pieskovisko - klasik 

Rozmery pôdorysu: 250 x 250 cm 

Pieskovisko vo forme štvorca. Môţe byť aj 

ľubovoľného tvaru a veľkosti na ţelanie 

zákazníka. Pieskovisko Je vyrobené z 

borovicového dreva, ktoré je impregnované.  

Bezpečnosť : platné bezpečnostnéh noriem a 

poţiadavky podľa európskych noriem EN 1176 

a EN 1177 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 6 

ZOZNAM NAVRHOVANEJ ZELENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

      Agát biely (Robinia pseudoacacia) 

Dorastá do výšky 20 aţ 25 metrov, má stredne 

rozkonárenú nepravidelnú korunu. Voľne v 

prírode pravidelne a bohato nasadzuje mnoţstvo 

semien, ktoré sa ľahko ujímajú. Pri šľachtení sa 

agát rozmnoţuje najmä zelenými a koreňovými 

odrezkami pre cenné zachovanie dedičných 

vlastností. Okrem kvetov sú všetky ostatné časti 

agáta značne jedovaté. Príznakmi otravy je 

slinenie, nevoľnosť, preháňanie, bolesť hlavy, 

srdcová slabosť, pokles tlaku, kŕče, ochrnutie a 

smrť. V prípade otravy treba ihneď zabezpečiť 

prvú lekársku pomoc. 

 

 

 
 

     Javor Mliečny (Acer platanoides) 

Javor mliečny je veľký, rýchlorastúci 

okrasný listnatý strom. V lete kvitne 

nenápadnými ţltými kvetmi. Má nádherné 

jesenné sfarbenie listov. Ich odtiene 

prechádzajú zo zlatej aţ do červenej farby. 

Je to výborný druh na zosvetlenie prevaţne 

zeleného lesa. Javor mliečny dorastá aţ do 

výšky 30m a jeho kmeň je mierne 

rozvetvený.  

Ľahko sa presádza. Má rád slnečnú polohu a 

je vhodný aj do mestských výsadieb. Je 

odolný voči mrazom. 
 

 

     

      Thuja occidentalis "Smaragd" 

Thuja  je 3 aţ 5 metrov vysoký stĺpovitý strom, v 

dolnej časti široko kuţeľovitý, k vrcholu úzko 

pretiahnutý, s veľmi hustými vzpriamenými konármi 

a s krátkymi veľmi hustými vodorovnými 

svetlozelenými konárikmi. Pre svoj ideálny rast, 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Koruna_%28strom%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/Semeno_%28rastlina%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kore%C5%88
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kvet


hustotu a prekrásne smaragdové sfarbenie je povaţovaný za ideálny kultivar na ţivé ploty. 

Vhodný je tieţ ako solitér a do skupinových výsadieb. Výsadba na ţivé ploty 50 cm od seba. 
 

     Smrek biely (Picea glauca "Conica") 

Smrek biely ihličnan dorastajúci u nás do výšky 10-15 m 

zaujímavý druh smreka s dekoratívnymi ihlicami a ešte  

charakteristickejšími malými úzkymi šiškami, nenáročná 

drevina, znáša aj plné osvetlenie a suchšie pôdy, lepšie 

však rastie v pôdach vlhkejších 

Ideálna drevina ako solitér a pre tvarovanie ako bonsaj, ale 

aj ako mobilná zeleň (krásny aj ako ţivý vianočný 

stromček v črepníku) 

 

 

Borovica čierna Fastigiata (Pinus nigra Fastigiata) 

  Borovica čierna Fastigiata je vzpriamená 

stĺpovitá aţ úzko kuţeľovitá forma veľmi 

obľúbenej a odolnej borovice čiernej. Hodí 

na najmä do priestorov, kde by pre klasickú 

borovicu čiernu bolo málo miesta, napríklad 

do nádvorí, úzkych záhrad, väčších 

predzáhradiek, zelených ostrovčekov 

uprostred vozoviek a podobne. Rastie rýchlo 

a vytvára úzko kuţeľovitú, veľmi hustú a 

pekne súmernú korunu. Husté ihlice jej 

vyrastajú vo zväzku po dvoch. Znáša aj 

náročné stanovištia - vietor a sucho. Po 30-tich rokoch rastu dorastá do výšky asi 10m a šírky 

asi 1,5-2m. 

 

Baza čierna (Sambucus nigra)  

Baza čierna je dva aţ osem metrov vysoký ker so 

silným rozvetvením, listy rastú na dlhých stopkách, sú 

veľké cca 30 cm. 

Výhodou je jej robustnosť a nenáročnosť. Baza je 

značne odolná voči mrazu a darí sa jej v polotieni. 

Baza čierna je liečivá, ozdobná a v kaţdom smere 

úţitková rastlina. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 7 

VIZUALIZÁCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARKOVACÍ DOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parkovací dom v severnej časti územia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkovací dom v severnej časti územia – pohľad z ulice Janka Alexyho 


