Obnova koryta potoka Všivák
v historickej časti mesta Žilina
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ÚVOD

potok Všivák ústi do
rieky Váh cca 5 km od
prameňa

zatrúbnený potok tvoril hranicu 1. parku
v Žiline - SADU SNP

zatrúbnený potok
prechádza popod
jadro mesta a Nám.
A. Hlinku

odkryté koryto
potoka v časti Bôrik
a v parku Ľudovíta
Štúra

zatrúbný potok pod
sidliskom Solinky z
rokov 1981-1988

prameň potoka
Všivák vyviera na
poli južne
od mesta Žilina

LOKALITA

RIEŠENÉ ÚZEMIE - SAD SNP - TRASA ZATRÚBNENÉHO POTOKA VŠIVÁK

LOKALITA

SÚČASNOSŤ

- nevyužitý potenciál zakrytého potoka
- monofunkčnosť a uzavretosť Sadu SNP
- prehrievanie okolitých priestorov

ZADANIE

- odkrytie potoka Všivák
- opatrenia v oblasti vodného hospodárstva
- nadviazanie na históriu územia

NÁVRH

- sprístupnenie a začlenenie vodného toku do Sadu SNP
- edukácia a vznik nových atmosfér
- otvorenie a prepojenie sadu s okolím

ZADANIE

1. polovica 20. storočia

-

najstarší park v meste Žilina vznikol koncom 19.st.
ohraničený bol potokom Všivák a Parkovou ulicou
1905 - 1925 výstavba secesných víl
1913 bol pôvodne Alžbetin park premenovaný na
Miléniový park
v rokoch 1919 - 1938 bol pomenovaný ako Šrobárov sad
1919 nahradil pôvodný drevený hudobný pavilón novým
1939 bol sad premenovaný na Hlinkov sad
1941 bol potok Všivák zatrúbnený a je tomu tak dodnes
1945 sa stal Sedláčkovým sadom

2. polovica 20. storočia

- 1955 bolo odhalené súsošie pri príležitosti 10.
výročia oslobodenia mesta Žilina
- 1969 demolícia mestského bloku na J-Z okraji parku
- okoliu parku dominuje bývalý OD Prior postavený v
rokoch 1969 - 1977
- 80. roky stabilizácia územia, ohraničenie a útlm
dopravy v okolí

prelom 20. a 21. storočia

- 1991 rekonštrukcia Nám. Andreja Hlinku a dočasné
odkrytie toku Všiváka
- 1992 dostal park súčasnú podobu a názov Sad SNP
- 1993 bola v parku umiestnená fontána “Žilinské panny”
- 1995 posledný veľký výrub a obnova drevín v parku
- 2017 architektonická súťaž na obnovu Sadu SNP a Nám.
Andreja Hlinku
- 2020 Sad SNP sa stal obecným cháneným územím

HISTÓRIA LOKALITY

ÚZEMIE

zástavba secesných a
funkcionalistických budov
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riešené územie
bývalý
obchodný
dom Prior
trasovanie
potoka Všivák

ANALÝZA PROSTREDIA - Sad SNP je obklopený rôznorodou architektúrou rôznej mierky, od ktorej je
riešený priestor oddelený zeleňou a tým sa uzatvára aj voči susedným verejným
priestorom, hlavne voči kontrastujúcemu otvorenému Námestiu Andreja Hlinku

ANALÝZY

hlavná kompozičná os parku

dominantý prvok fontána

dominantý prvok hudobný pavilón
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ohraničenie priesoru komunikáciou

KOMPOZÍCIA SADU SNP - park je priečne rozdelený na tretiny, kde je vždy jeden dominantný prvok
- pozdĺžne je priestor delený na polovicu hlavnou osou, ktorá dominuje celému priestoru
- po stranách je park lemovaný pešími a dopravnými koridormi

umelá vodná plocha

priestor pre
kultúrne aktivity

ANALÝZA PLÔCH - rozloha - 17 300 m2 =

zelené plochy - 9 000 m2 (52%),spevnené plochy 8 300 m2 (48%)
plochy pre aktivity - 20 m2, vodné plochy - 10 m2

začiatok a koniec parku ohraničujú
staršie, mohutné stromy

neúplné stromoradia vizuálne aj
oddeľujú park od komunikácií

husté kríky lemujú priestor
po stranách a dotvárajú
striktnú kompozíciu parku

v strednom páse
tvoria stromy kulisu
pre dominanty priestorov

ANALÝZA VZRASTLEJ ZELENE - stromy tvoria pri vstupe od námestia vizuálnu bariéru
- druhovo sú zastúpené najmä javor, lipa, hrab, topoľ
- zeleň vytvára dostatočný tieň ale aj fyzickú bariéru

vnútromestský okruh

stretávacie
priestory

vedľajší
peší ťah

smer autobusová a
vlaková stanica

smer zástavka MHD

ANALÝZA POHYBU A DOPRAVY -

motorová doprava je v priestore utlmená cez slepé ulice s parkovaním
peší pohyb sa sústreďuje hlavne po obvode cez park za účelom tranzitu
hlavný peší ťah kopíruje potok Všivák
cyklodoprava nie je v území zastúpená, chýbajú aj stojany pre bicykle

budovy s obytnou funkciou

budovy s obchodno
administratívnou funkciou

prázdne alebo málo
využívané objekty

rekreačnú funkciu priestoru podporuje hudobný pavilón

ANALÝZA FUNKČNEJ NÁPLNE - v riešenej oblasti je dominujúcou funkciou obchod a administratíva,
doplnená o hoteli a penzión doplnené o stále bývanie
- kultúra je zastúpená len v podobe pavilónu
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12 m

PRIESTOROM PRED SÚSOŠÍM
17 m
začiatok pešej zóny
nástup na námestie

47 m
súsošie v Sade SNP so
stretávacím priestorom

13 m
zdieľaná komunikácia
parter s terasou

19 m

8 m

PRIESTOROM PRED PAVILÓNOM
15,5 m
parkovisko
tranzitný chodník

47,5 m
hudobný pavilón v Sade SNP
stromoradia po obvode sadu

6,5 m
parkovisko
zdieľaná komunikácia

12 m
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PRIESTOROM PRED FONTÁNOU
12,5 m
parkovisko
tranzitný chodník

42,5 m
fontána v Sade SNP so sedením
stromoradia po obvode

5 m
zdieľaná
komunikácia

ANALÝZY

- tranzitný charakter častí územia bez potreby alebo chuti
k zastaveniu a tráveniu času v priestore
- absencia a nevyužitý potenciál prírodného vodného toku
Všiváka priamo v území
- absencia aktívneho parteru ako nástroju bezpečnosti
a aktívnosti celého verejného priestoru

- chýbajúce prvky mobiliáru a ich rôznorodosť s ohľadom na
vekové kategórie, ročné obdobie, formu rekreácie v území,
spôsob dopravy do územia (cyklisti)
- monofunkčné trávnaté plochy bez rôznorodej flóry
- obmedzené množstvo aktivít a procesov zmeny pre
vyhlásenie parku chráneným územím

- použité materiály v priestore, ich slabá údržba a
čiastočná bariérovosť územia
- zastaralé vnímanie funkcie parku v centrách miest,
s tým spojené monofunkčné plochy určené len pre istý
typ rekreácie
- oddelené zelené plochy od chodníka obrubníkom,
ktorý zamedzuje odtekanie vody do zelene

- absencia vodozádržných opatrení v území a s tým
súvisiace odvodňovanie a prehrievanie okolitých prie
storov pôsobí v silnom kontraste s oázou parku
- slabý kontakt s ťažiskovým priestorom Nám. Andreja Hlinku
ako dôležitým živým uzlom v meste
- nelegálne stánky umiestnené medzi sadom a námestím

- súčasné živly okupujúce park z dôvodu slabej kontroly a
náplne parku, ktorá by pritiahla a udržala rôzne skupiny
a kategórie obyvateľov

- obklopenie parku komunikáciami a tým dištancovanie
sa od okolitej štrukúry mesta vytvára dojem menšej
prístupnosti parku
- striktné vizuálne a fyzické oddelenie parku od
okolitej architektúry a verejných priestorov

PROBLÉMY ÚZEMIA

- lokalita priamo v centre mesta na križovatke peších
ťahov s dobrou dostupnosťou všetkými druhmi dopravy
- potenciál rozvoja smerom do Námestia Andreja Hlinku a
tým zlepšenie klími v území
- vysoká kumulácia ludí v okolitých verejných
priestranstvách a budovách dáva predpoklad na rôzne
využitie územia

- vysoký potenciál zakomponovania vodného toku priamo v
priestore parku
- možnosť aktivizácie naväzujúcich priestorov a
pokračovanie obnovy nie len Sadu SNP ale aj Námestia
Andreja Hlinku a pešej zóny

- tradícia a povedomie o území u obyvateľov
- jasná kostra hlavných dominujúcich prvkov v prie
store - pavilón, socha a fontána
- silná a jasná kompozícia parku s napojením na
okolitú sieť chodníkov a ciest
- možnosť a priestor priniesť nové funkcie a atrakcie
k udržaniu návštevníkov parku - vodný prvok, herné
prvky, ...

- jedinečnosť územia v širšom kontexte centra mesta
- obmedzené množstvo ďalších parkov podobnej kvality a
veľkosti- monofunkčné trávnaté plochy bez rôznorodej
flóry
- jasná kostra hlavných dominujúcich prvkov v priestore pavilón, socha a fontána
- silná a jasná kompozícia parku s napojením na okolitú
sieť chodníkov a ciest

- vzrastlá zeleň dobrej kvality poskytujúca dostatok tieňa
a rôznorodosť fauny
- potenciál hudobného pavilónu ako základného a jediného
kutúrneho bodu v území môže zvýšiť svoju dôležitosť
- návrat k histórií a ku základom parku, jeho rôznorodosti
a pestrej faune a flóre

- významné spoločnosti a hoteli v bezprostrenom okolí
- možnosť jednoduchého otvorenia a naviazania parku
na okolité budovy s potenciálom čiastočného
využitia parteru
- kvalita a rôznorodosť architektúry v okolí, čo robí
z lokality exkluzívnu časť Žiliny

POTENCIÁLY ÚZEMIA

The Hillside Ekopark, Changsha, Hunan, Čína -

City Park, Kerkrade, Holandsko - 2016

Tanner Springs Park, Portland, Oregon, USA - 2010

- park pôvodne so znečisteným rybníkom bol tranformovaný
na komunitný priestor založený na hospodárení s
dažďovou vodou
- park slúži aj na envyromentálnu výchovu a sociálne
prepojenie
- výchova prebieha priamo pozorovaním procesov čistenia
dažďovej vody ale aj cez infopanely

- anglický park zo začiatku 20. storočia
- park je dôležitý dopravný uzol situovaný medzi centrom
mesta a jeho predmestím, hradom a zoo
- v minulosti bol potok Nierspringbeek umiestnený do
podzemia, kvôli znečisteniu zo skládky
- po rekonštrukcií znova preteká v upravenej polohe parkom
v rôznych formách a atmosférach

- postupne vznikajúci park v centre novej modernej štvrte
- park obsahuje vodnú nádrž, mokraď so zasadenými rast
linami, ktoré čiastia vodu
- vodu do parku prinášajú zberače z okolitých plôch a tak
voda ostáva v území a ochladzje ho
- okolo nádrže sú rôzne typy sedenia

INŠPIRÁCIE

NÁVRH

- idea otvorenia koryta potoka Všivák
- začlenenie potoka do Sadu SNP, maximalizovanie jeho využitia
- zmena myslenia pri narábaní s vodou v centrách miest
- ukážka pozitívnych dopadov na okolie po otvorení koryta Všiváka
- postupná tranformácia a otvorenie parku do okolia
- návrat k histórií a tradičným verejných priestorov
- zatraktívnenie Sadu SNP, vznik nových aktivít
- možné pokračovanie v premene ozdravovania verejného priestoru

CIEĽ NÁVRHU

Všivák ako
súčasť parku

pôvodná poloha
potoka pod zemou

- nutný posun potoka do Sadu SNP pre zatraktívnenie potoka aj
parku a zároveň zachovanie dopravných koridorov
- vznik nových atmosfér a podmienok pre život v parku

ZAKOMPONOVANIE POTOKA DO SADU SNP

tvarovanie koryta
vzhľadom k dôležitým
bodom v parku

najexponovanejši
priestor parku
k okoliu

- začiatok otvoreného koryta v exponovanom bode v dotyku
parku a námestia
- tvarovanie koryta potoka s dôrazom na zachovanie stromov a
hlavnej kompozičnej osi parku s ohľadom na jej doplnenie

rôzne prístupy k potoku
vzhľadom k dominantám

zber vody a
práca s ňou

- podporenie exponovaného bodu parku vznikom zbernej nádrže
- nádrž v najširšom priestore parku ochladzuje a zásobuje
vodou park aj námestie a dopĺňa priestor so sochou
- vo vzťahu k hudobnému pavilónu sa potok mierne rozširuje
- v priestore pri fontáne sa potok stráca a tým nekonkuruje
druhému vodnému prvku v priestore
- tvarovanie terénu pozdĺž koryta pre lepší prístup k vode

zmena dopravných
vzťahov

- vytlačenie parkovísk ďalej od námestia poskytne parku
možnos viac sa otvoriť do okolia
- park môže byť viac zapojený do okolitého diania bez hrozby
kolízie s automobilovou dopravou
- otvorenie parku prináša lepšiu kontrolu a väščie bezpečie
pre návštevníkov

AKTIVÁCIA SADU SNP S OKOLÍM

vytvorenie podmienok
pre cyklodopravu

obklopenie parku
pešou zónou

- na úkor parkovacích plôch je možné priniesť aktivity z
budov do verejného priestoru
- do uvoľnených priestorov prechádza rozšírené námestie,
ktoré sa spája s parkom v jeden celok
- náhradou za obmedzenie IAD vzniká v smere hlavného ťahu
popri parku cyklotrasa

expanzia vnútorných
prevádzok do exteriéru

aktivácia okolia
smerom do parku

- otvorenie parku a expanzia aktivít do verejného priestoru
je podklad pre prelínanie týchto dvoch prvkov prostred
níctvom terás a aktívneho parteru
- premena tranzitných priestorov na priestory venované
rôznym aktivitám napomôže väčšej kontrole parku a prinesie
oživenie prostredia v širšom kontexte

potok prináša prírodné
línie do symetricky
usporiadaného parku

oživenie a otvorenie
parku do okololia

HOSPODÁRENIE S VODOU

zaústenie toku do
potrubia na konci parku

rozšírenie koryta pre
spomalenie toku a atmosféru
pri hudobnom pavilóne

regulácia hladiny potoka a
stav nádrže pomocou uzáveru

zachytávajúce jazierko na
začiatku vyústenia potoka
čistí vodu pomocou rastlín
zatraktívňujúci prvok na
hranici námestia a parku

HOSPODÁRENIE S VODOU

spojenie

výskum a hry

začiatok

edukácia

prírodný charakter

zber a čistenie

ekológia

prístupnosť

atmosféry

rast

PRÍKLADY ATMOSFÉR A MOŽNOSTÍ PRÍSTUPU K VODNÉMU
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REZ 1
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PÔVODNÝ STAV

PÔDORYS

REZ 2

REZ 1
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NAVRHOVANÝ STAV

PÔDORYS

REZ 2

REZ 1

REZ 2

REZ 1

REZ 3

PÔVODNÝ STAV

REZ 3

NAVRHOVANÝ STAV

PÔDORYS

zatrúbnený Všivák pod
začiatkom pešej zóny

prepojenie pešej zóny
s parkom a potokom

monumentálny priestor
venovaný soche

zberné jazierko s
reguláciou a samočistením

kolízia medzi pešími,
letnou terasou a autami

expanzia parteru a
pešej zóny

REZ 1

zatrúbnený Všivák
pod komunikáciou

vznik nového parteru
a cyklotrasy

bariéra medzi
parkom a okolím

dominujúci prvok
hudobný pavilón

vznik biokoridoru
popri pavilóne

bariéra medzi parkom a
zdieľanou komunikáciu

pokračovanie pešej zóny
a otvorenie parku

REZ 2

zatrúbnený Všivák
pod komunikáciou

koexistencia rôznych
druhov dopravy

bariéra medzi
parkom a okolím

dominujúci prvok
fontána

ukončenie otvorenej časti koryta
a nekonkurovanie vodných prvkov

bariéra medzi parko a
zdieľanou komunikáciu

zdieľaná komunikácia

REZ 3

VIZUALIZÁCIE

VIZUALIZÁCIE

VIZUALIZÁCIE

SÚČASNOSŤ

- nevyužitý potenciál zakrytého potoka
- monofunkčnosť a uzavretosť Sadu SNP
- prehrievanie okolitých priestorov

NÁVRH

- sprístupnenie a začlenenie vodného toku do Sadu SNP
- edukácia a vznik nových atmosfér
- otvorenie a prepojenie sadu s okolím

POKRAČOVANIE DO BUDÚCNOSTI

- pokračovanie v odkrývaní potoka Všivák aj na Nám. A. Hlinku
- zmena klímy, vodozádržné opatrenia a menšie prehrievanie
centra mesta
- zatraktívnenie pobytovej funkcie a rozšírenie parku

POKRAČOVANIE ...

http://landezine.com/index.php/2016/09/the-hillside-eco-park-by-zt-studio/
http://landezine.com/index.php/2012/11/neo-bankside-by-gillespies/
http://landezine.com/index.php/2013/03/tanner-springs-park-by-atelier-dreiseitl/
http://landezine.com/index.php/2017/10/the-francois-mitterrand-strip-by-mutabilis-paysage-et-urbanisme/
http://landezine.com/index.php/2020/09/jin-wellbeing-county/
http://landezine.com/index.php/2016/11/city-park-kerkrade/
http://landezine.com/index.php/2018/03/genius-loci-of-cable-factory-by-waterlily-studio/
https://myzilina.sme.sk/g/101114/historicke-fotografie-sadu-snp-v-ziline?gref=https%3A%2F%2Fmyzilina.sme.sk%2Fc%2F20890278%2Fnajstarsi-park-vziline-pomenovali-aj-podla-sissi-mesto-ho-chce-po-rokoch-obnovit.html&list=1
http://www.tikzilina.eu/najstarsi-mestsky-park/
http://www.tikzilina.eu/sad-snp/
https://www.zilinskyvecernik.sk/clanok/najstarsi-park-v-meste-vyhlasili-za-chranene-uzemie-ide-o-prve-uzemie-tohto-typu-v-ziline/10540/
https://zilina-gallery.sk/
https://www.facebook.com/historicka.zilina
https://www.facebook.com/groups/1449362835188283
https://wetlandinfo.des.qld.gov.au/wetlands/management/treatment-systems/for-agriculture/treatment-sys-nav-page/bioreactors/
https://www.bbc.com/future/article/20130115-woodpecker-inspires-bike-helmet
https://waterbydesign.com.au/wetland-plants
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Ďakujem za pozornosť

