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križovatka šťúrova ulica / dostojevského rad na šafárikovom námestí, šesťdesi-
ate roky

bistro “kazačok” na šafárikovom námesti, sedemdesiate roky - zdroj: www.ba.
foxy.sk

územný plán zóny 2009
pôdorys projektu kamery obskúry je zakreslený; podlá nášho návrhu táto 
forma je zmenená a nová budova by sa prispôsobila západnému krídlu 
bývalého landererovho palácu.
otočisko je zakreslene, ale kategorizovane ako plocha verejnej zelene.      

historicke snímky

pamiatkársky prístup

pôdorys bývalého landereroveho palácu - 1894

pohlad z pravnickej  fakulty s  landereovym palacom; datum neznámy (pred 1945)

otočisko pre autobusy z petržalky. park v pozadí už ma asfaltové plochy podobne 
ako dnes, ale nie je vidieť kazáčok. dátum fotky neznáme

náš projekt premení zadnú časť šafarikovho námes-
tia na park. tento park sa nenachádza na bývalom 
šafarikovom námestí, ale na území a dvore bývalého 
landererovho paláca, ktorí bol ťažko poškodení počas 
vojny a po vojne odstránení. 
landererov palác je jedna z stop ktoré sa snažíme 
istým spôsobom zviditeľniť s našimi zásahmi. jeho 
pôdorys je z urbanistického hľadiska veľmi zaujímavý 
na západnej strane, ku šťúrovej ulice; historické 
snímky ukážu, akým spôsobom jeho neparalelná figúra 
s šťúrovou ulicou dáva priestor a viditeľnosť bu-

dovám na šťúrovej ulice. túto hranu integrujeme do 
nášho konceptu. ona by sa mala stáť záväznou hra-
nou aj na možne budúce projekty na tomto mieste. 
tak isto chceme naviazať na stopy dvadsiateho 
storočia aj keď tie sú o moc komplikovanejšie, menej 
jednoznačne, z pamiatkarského pohľadu. k tomu patria 
povrchy, stromy, ale aj detaily mestského nábyt-
ku ako napríklad osvetlenie na bývalom otočisku pri 
dobrovičovej. 



LANDEREROV PA
LÁC

rybie oko šafárikovo námestie (dnešní stav)
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plán 1/400

dnešný stav areálu



perspektíva na pavilón pri jestvujúcej fontáne maríny

pohlaď z alžbetínskej ulici

vizualizácie

prehlad

revitalizácia šafarikovho námestia na jednu súvisiacu 
plochu ktorá spočíva z dvoch parkových zón, park 
kačacej fontány a novy landererov park, s rôznymi 
elementmi mestskej zelene, oddychovej plochy a ľah-
kými zariadeniami občianskej vybavenosti. 
nove námestie ma dve centra: jednak novy pavilón 
pri fontáne maríny, ktorí je plánovaný ako ľahká 
stavba s sezónovou kaviarňou, a ako druhé časť 

dobrovičovej ulice, ktorá nebude prechodná pre auta 
a programovaná pre dočasne organizovane mestské 
aktivity ako trh alebo kultúrne podujatia. 
revitalizácia je plánovaná ako viditeľní proces počas 
dvoch rokov. v tom čase sa premenia podklady, vyt-
voria sa nove trasy a priestory, a zrenovujú sa ele-
menty ktoré ostanú zachovane. 



0 10 20m
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landererov park
s novým pavilónom

novy vchod 
trojuholník alžbetínska ulica

novy vchod 
šťúrova ulica

predĺženie aleje / stromoradia ku dostoje-
vskému radu a renovácia kačacej fontány sa 
spravia v druhej fáze

dobrovičova ulica: pešia zóna, 
otvorená na kultúrne a trhové 
aktivity

parkovisko gájova ulica: 
mimo zásahu

parkovisko 
polícia: 
mimo zásahu

d o s t o j e v s k é h o  r a d
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prehlad
axonometría



N

fázovanie projektu

prezentácia projektu

landererov park

dobrovičova ulica

fáza 1

fáza 1

fáza 2

fáza kataster

8898/6
8898/1
21780/2
8895

21340/3
21340/4

dobrovičova ulica
alžbetínska ulica

gajova ulica
šťúrova ulica

8896 šafarikovo námestie (časť 
ulice pred parkom kačacej 

fontány)
dobrovičova ulica

ulice

fáza 2

kačacia fontána

náš návrh pre šafárikovo námestie reorganizuje prie-
stor medzi gajovou ulicou a dobrovičovou ulicou a 
medzi šťúrovou a alžbetínskou ulicou. zachová park a 
podstatne zväčši zelenú plochu v tom areáli. 
areál okolo kačacej fontány je ako drúha fáza zahr-
nuté do projektu a vytvori spoj k nábrežiu.
park dostane nove centrum vo forme pavilónu a tym 
viditelnost na celomestskej úrovni. zároven zachova 
svoj komorní charakter ako oddychová zóna hlavne 
pre svoju štvrť. 

funkcie ktoré dnes parazitujú park sú premiestnene, 
a asfaltové plochy parku odstránene. 
ľahké, z časti dočasne stavby podporujú rôzne časo-
vo obmedzene využitia, ako je pouliční trh, športove 
a kultúrne aktivity okolo dobrovičovej ulici a pri 
novom pavilóne v centre parku.
novy park a park okolo kačacej fontány ostanú sa-
mostatne priestory s vlastným charakterom; cieľom je 
predsa vytvoriť vizuálne spojenie a lepšiu viditeľnosť 
parku a fontány. 

samotný park je pre chodcov organizovaný pozdĺž 
dvoch os, jedna na západnej strane pri šťúrovej ulici 
a jedna na východnej strane pri alžbetínskej ulici. 
obidve osi sa predlžujú na druhej strane dobrovičovej 
ulice do parku do zelenej plochy okolo kačacej 
fontány.
týmto spôsobom sa vytvorí spojenie, vizuálne aj 
funkčne, medzi parkom a novým starým mostom ci 
nábrežím. 
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plán 1/600



varianty

vstúp šťúrova ulica

1/200

priečny detailovy rez 1/20

varianta 01 varianta 02 varianta 03

znížene ihrisko za múrikom na 
mieste možnej novej zástavby – 
dočasný zásah s využitím na špor-
tove alebo kultúrne aktivity na 
mlatovom podklade.

trojuholníkové námestie sa zrea-
lizuje, aj s múrikom, za tým za-
čína priamo park

vstupní pavilón s možnosťou in-
tegrácie toaliet, kioskov, a bi-
cyklovou stanicou



LANDEREROV PALÁC

spád

1/200

0

pro

pbn-pl-urb

chodnik mlat

mlát

398 m²

asfaltovy chodnik

novy prìjazd

paulownia

prijazd policie

vstùp šturova

prírodný svetlý kameň, 
velkoformatovy 

(travertin) 

208 m²

lúčni porast

jestvujuci tràvnik
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základ tejto situácie je hrana    
bývalého landererovho palácu, 
ktorá nie je paralelná s šťúrovou 
ulicou, ale o cca. 10° točená do 
parku. aj keď sa zatiaľ neplánuje 
na tom mieste s budovou, tak sa 
predsa to námestie ako historická 
referencia (zre)konštruuje, hoci 
nepoznáme jeho charakter. 

forma možnej budúcej budovy už 
bude zapísaná v pôdoryse parku. 

navrhujeme aj zápis tejto hrany 
do aktualizácie územného plánu. 

nová paulownia namiesto ailant-
husu na tom mieste dáva súvis s 
paulowniou pri kačacej fontány a 
novou paulowniou pri alžbetínskej 

vstúp šťúrova ulica
plán 1/200

ulici. 

fasáda dnešnej polície a bývalej 
cukrárne sa bude otvárať na nove 
námestie, aj keď stále na tom 
mieste bude prechod pre policajne 
auta.



nová hrana medzi dobrovičovou a parkom

detailovy rez 1/20 medzi lúčnou lúkou a jestvujúcim asfaltom

detailovy rez 1/20 medzi lúčnou lúkou a jestvujúcim asfaltom

prehlad

dobrovičova ulica

dobrovičova ulica bude zavretá 
pre motorizovanú dopravu. stĺpy a 
na asfalt maľovane značky  defi-
nujú tento priestor. 
systém múrikov na tejto časti 
ukazuje tiež novy peši charakter; 
rozdeľuje aj bicyklovú trasu od 
pešej zóny, čo je hlavne doležíte 
keď sa na tom území napríklad na-
chádza dočasný trh. 
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chodnik mlat

lùcni porast

630 m²

jestvujuci tràvnik

jestvujuci tràvnik

kamen v zemi
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systém trhových stánkov na denne trhy v paríži - bajonetový uzáver prívoz a odvoz hotove stánky

plán 1/200

dobrovičova ulica



prehlad

1/20

1/200

trojuholník alžbetínska
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trojholnik 

múrik

322 m²

paulownia
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plán 1/200

trojuholník alžbetínska

novy  vstup do parku zo severu (z 
grösslingovej a z gájovej ulice) 
sa vytvorí trojuholníkom na plo-
che dnešnej alžbetínskej ulice. 

trojuholník s výškou pešieho 
chodníku bude mat travertínový 
povrch a v centrálnej polohe za-
sadenú jednu paulowniu. jestvu-

júci chodník pozdĺž alžbetínskej 
ulice nemení. 
 
jeden múrik na sedenie sa využi-
je aj na integráciu elektrických 
rozvodov. 



Shigeru Ban curtain house, Tokyo.

serpentine pavilón 2009, londýn (sanaa) s simulovanou fasadou záclona na použitie v vonkajšej situácie 

rez 1/100

pavilón

novy pavilón je plánovaný ako 
letná kaviareň a miesto na kul-
túrne a spoločenské podujatia s 
celkovou plochou 150 m², z kto-
rých je cca. 110 m² priestor pre 
verejnosť a ostatne kuchyňa a to-
alety. 
letno-zimný koncept ohľadom na 

prevádzku, bezpečnosť a flexibi-
litu treba vyvíjať, keď možne už 
s potenciálnym budúcim používate-
ľom. aktuálny rozpočet je posta-
vený na istom provizórnom charak-
tere budovy čo sa týka kúrenia a 
tepelnej izolácie. 
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memorial

lúčni porast
478 m²

jestvujuci trávnik
363 m2

jestvujuci trávnik
178 m2

jestvujuci trávnik
1632 m2

mlát
1087 m2

prírodný svetlý kameň
292 m2

lúčni porast
514m2

jestvujuci trávnik
246 m2

jestvujuci trávnik
170 m2

lúčni porast
243 m2

chodniky
296 m2

jestvujuci trávnik
208 m2lúčni porast

171 m²

mlát
300 m2

prírodný svetlý kameň
208 m2

87 m2

chodniky
450 m2

pawlonia

pawlonia

detské hry

1/2000propbn-pl-urb

toalety

kuchina

mlát 87 m²

pavilón 155 m²

chodnik mlat

lùcni porast lùcni porast
jestvujuci tràvnik

aleja

jestvujuci tràvnik
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plán 1/100

pavilón



pozdĺžne rezy 1/20, detail premeny povrchov - jestvujucí stav

pozdĺžne rezy 1/20, detail premeny povrchov - prvá fáza s s lúčnym povrchom (april - júl 2017)

pozdĺžne rezy 1/20, detail premeny povrchov - druha fáza ; finiš s doplneným asfaltom na správnej úrovni (august 2017)

demoláciabúranie a odstraňovanie

elementy na odstránenie: 

povrchy: asfaltové, betónové a 
kamenne povrchy okolo bývalej ka-
viarni kazačok; 

čiastočne odstránenie asfaltu 
chodníku pozdĺž alžbetínskej uli-
ce

kamenná dlážka pred budovou polí-
cie – príprava pre novy príjazd
objekty: všetky kiosky, lavi-
ce, pozostatky plotu na východnej 
strane

stromy a kriky: všetky kriky a 
všetky označene stromy 

osvetlenie: všetky lampy
siete a infraštruktúra: v spo-
lupráci s zodpovednými servismi 
mesta sa reorganizujú elektrické 
rozvody ktoré sú dnes pred budo-
vou polície

asfalt zničený - 305.3 m³
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demoláciabúranie a odstraňovanie



louvre lens, zahradnicky koncept zelen / asfalt; lens, 2016

hustota vysadby : 4 g/m² (40 kg/ha)

kvetiny 50% %
Achillea millefolium 0,80
Allium lusitanicum 0,30
Anthemis tinctoria 0,80
Anthyllis vulneraria 1,50
Betonica officinalis 1,30
Buphthalmum salicifolium 0,50
Bupleurum rotundifolium 0,80
Calendula arvensis 2,00
Campanula glomerata 0,30
Campanula persicifolia 0,30
Campanula rotundifolia 0,30
Centaurea cyanus 2,50
Centaurea jacea 1,50
Centaurea scabiosa 1,00
Clinopodium vulgare 0,50
Dianthus carthusianorum 1,50
Dianthus superbus ssp. sylvestris 0,50
Galium verum 1,00
Hypericum perforatum 0,50
Hypochoeris radicata 0,70
Inula salicina 0,20
Knautia arvensis 1,00
Leontodon hispidus 0,80
Leucanthemum ircutianum/vulgare 2,50
Malva moschata 2,00
Melampyrum arvense 0,30
Origanum vulgare 0,40
Papaver rhoeas 1,50
Pimpinella saxifraga 1,00
Plantago media 0,80
Potentilla verna 0,30
Primula veris 0,30
Prunella grandiflora 0,80
Prunella vulgaris 2,00
Ranunculus bulbosus 1,50
Reseda lutea 1,00
Rhinanthus alectorolophus 0,50
Salvia pratensis 3,00
Salvia verticillata 1,50
Sanguisorba minor 3,00
Scabiosa columbaria 0,50
Silene dioica 1,00
Silene nutans 1,50
Silene vulgaris 2,00
Teucrium chamaedrys 0,50
Tragopogon pratensis 1,50

50,00

tráva 50%
Anthoxanthum odoratum 9,00
Briza media 3,00
Bromus erectus 8,00
Cynosurus cristatus 7,00
Festuca cinerea 11,00
Koeleria pyramidata 5,00
Melica ciliata 2,00
Phleum phleoides 5,00

50,00

suma 100,00

koncept lúčny porast

novy povrchy

všetky minerálne, asfaltové a be-
tónové podklady pod parkom sa vý-
beru a vymenia sa za substrát za-
miešane štrkom. 
do tejto zemi sa zasadí lúčna 
zmes – zmes zŕn trávi a divých 
kvetín, prispôsobene na suché, 
chudobne zeme. na rozdiel od oby-
čajných trávnych plôch sa tieto 

plochy budú kosiť len raz až dva 
krát do roka. 
podklad musí byt dosť tvrdý aby 
sa po tom dalo chodiť. spôsob sy-
pania, miešanie a možne valcova-
nie musí byt na to nastavene. 
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plán 1/500

trojholnik 
322 m²

pavilion

vstùp šturova 
208 m²

461 m²

mlàt
1082 m²

novy povrchý fázy 1 & 2



snežienky a scilla, novo nasadene v zadnej časti parku, v trávniku

scilia sibirica

SNEŽIENKY
SCILLA SIBIRICA

JESTVUJÚCI TRÁVNIK

LÚČNI PORAST

J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D 

odolný trávnik

safarikovo park

štrkový trávnik

agence ter, vach noir

zelené povrchy

TYP 1: JESTVUJÚCI TRÁVNIK /2888 M²

trávnik bez kvetín, použiteľní ako 
lúka na sedenie, piknik etc. 
znovu nasadení trávnik, štandard-
ná, odolna trávniková zmes. 

v severnej časti nasadene scilly a 
snežienky (Galanthus nivalis) pod-
la plánu.

podlá časového plánu sa „normál-
ne“ luky spravili až o jeden rok 
neskôr, aby ostala časť parku prí-
stupná počas sezóny prestavby.

scilia a snežienky pozdĺž novej 
aleje na severnej častý

TYP 2: LÚČNI PORAST, BÝVALÉ ASFAL-
TOVÉ PLOCHY /1406 M²

lúčna zmes je v svojej konzisten-
cii presne definovaná, čo sa týka 
výberu kvetín tak ako aj pomeru 
trávy k ostatným rastlinám; tak 
isto treba aj podklad (substrát s 
štrkom) presne definovať. 
polievanie, kosenie a eventuálne 
aj hnojenie v prvých sezónach pod-
lá predpisu.
sezóna na sadenie: jar (marec / 
apríl)
tieto plochy budú neprístupne pre 
verejnosť počas jednej sezóny (ap-
ríl – september) aby sa rastliny 
usadili. 

aby sa dal potvrdiť tento postup 
treba overovať testom na mieste 
charakter a konzistenciu podkladu.



jestvujuci trávnik
1632 m²

jestvujuci trávnik
178 m²

jestvujuci trávnik
208 m²

jestvujuci trávnik
363 m²

jestvujuci trávnik
246 m² jestvujuci trávnik

170 m²

lúčni porast
514 m²

lúčni porast
24,3 m²

lúčni porast
478 m²

lúčni porast
171  m²

jestvujuci trávnik
91 m²
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plán 1/400

zelené povrchy



plán

chodníky

MLÀT

MLÀT

TRAVERTÍN

TRAVERTÍN

ASFALT

VARIANTA 01 - tmavý mlat všade

rovnaký povrch na všetkých chod-
níkoch, vrátane hlavnej aleje;
rozlíšni detail na bokoch: 
veľká aleja a západní chodník: 
oceľový profil medzi trávnikom a 
chodníkom
priečne chodníky: plynulý prechod 
medzi chodníkom a trávnikom

farba piesku na mlat: tmava šedá 
(cca. RAL 7021)

VARIANTA 02 – zachovanie asfalto-
vych plôch

zachovať jestvujúci asfalt vša-
de kde možne: západní a priečne 
chodníky; 
realizácia nového prechodu medzi 
asfaltom a trávnikom polygónovým 
rezom a oceľovou lištou hrúbky 
cca. 10mm

nová aleja je zrealizovaná mlatom 
(tmavošedá) 

VARIANTA 03 – dlážba 

kocky hrúbkou cca. 5cm, čadič 
alebo žula na všetkých povrchoch 
okrem novej aleje; 
pozdĺžne a priečne chodníky sa 
odlišujú detailom priechodu do 
trávniku: na pozdĺžnom chodníku 
s oceľovou lištou, na priečnych 
chodníkoch plynulým prechodom do 
štrkovej zeme.

všeobecné: vo všetkých variantoch 
sa obchádzajúci chodník pozdĺž 
alžbetínskej a dobrovičovej ulice 
zrealizuje rovnakým povrchom ako 
čo sa použil na prestavbe šťúro-
vej ulice.

MLÀT TRAVERTÍN DLAŽBA (BETÓN) ALEBO ASFALT

DLÀŽBA

DLAŽBA (BETÓN) ALEBO ASFALT

DLAŽBA (BETÓN) ALEBO ASFALT



asfalt
275 m²     

det 01
asfalt N
asfalt A   

det 02
asfalt A
travnik    

det 03
asfalt N
mlàt  
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chodníky



nový chodník pozdĺž šťúrovej ulice

dnešné povrchy na šťúrovej pri električkovej zastávky

detail 3: prechod medzi chodníkom a traverti´nom (s kamenovym okrajom)

detail 2: prechod medzi mlatom a chodníkom

detail 1: prechod medzi trávnikom a chodníkom  (zachovaný byvaly obrubník)detail 1: prechod medzi trávnikom a chodníkom: variant asfalt detail 1: prechod medzi trávnikom a chodníkom: variant betónové kocky
detail 2: prechod medzi chodníkom a mlatom

detail 2: prechod medzi mlatom a chodníkom - variant asfalt detail 2: prechod medzi mlatom a chodníkom

detail 3: variant betonove kockydetail 3: variant asfalt

chodník okolo parku

CHODNÍK OKOLO PARKU

cieľom je získať homogénnu tvár 
mestskej podlahy v tomto areály; 
referenčne podlahy sú podlahy 
okolo novej električkovej zástav-
ky na šťúrovej ulice – asfalt a 
betónová kocka.

chodník okolo parku sa teda spra-
ví buď s rovnakými betónovými 
kockami (v inej vzorke?) alebo 
asfaltom, aby sa nezmnožila kvan-
tita rôznych materiálov. 

DET/1

DET/2

DET/3



odtok vody po povrchu; spád minimálne 2% kolmo na hranu

detail 1: prechod medzi chodníkom a námestim s schodom / rez

detail 4: precho medzi travertínom a asfaltom s schodom

velkoformatova dlážka z travertínu, bruseny povrch

velkoformatova dlážka z travertínu, bruseny povrch velkoformatova dlážka z travertínu, bruseny povrch

zo zlomených kusov travertínu a cementom zlozene dlaždice; 
spôsob výroby neznámy

detail 1: prechod medzi chodníkom a námestim s schodom / pôdorys

detail 2:  prechod medzi chodníkom a travertínom (s kamenovym okrajom) detail 2:  prechod medzi chodníkom a travertínom (s kamenovym prechodom)
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trojuholníkove námestia

chodníky

TRAVERTÍNOVY PODKLAD

trojuholníkové námestie pri šťú-
rovej a pri alžbetínskej ulice. 

veľkoformátové dlažby s uzavretý-
mi škárami a odtokom vodí po po-
vrchu; podklad pod dlažbou podlá 
technických predpisov.

DET/1 

DET/2 
DET/4

DET/3



mlat s tmavošedím posypom

kompozícia mlatu  mierka 1:10

detail 2: prechod medzi pozdĺžnym chodníkom a trávnikom s 
oceľovou lištou

detail 2: plynulý prechod medzi mlatom a trávnikom detail 2: prechod medzi pozdĺžnym chodníkom a trávnikom s oceľovou lištou

detail 3: vstup schodmi do zníženej mlatovej plochy

2%

detail 1: prechod medzi okolitým chodníkom (betónová dlažba alebo asfalt) a 
mlatovou alejou

mlatove zóny

chodníky

MLAT

tmavý posyp (tmavošedá cca. RAL 
7021) ; 
bočná oceľova hrana (pozdĺžne 
chodníky) alebo plynulý prechod 
(priečne chodníky)

rozlišujú sa kompozícia mlatu pre 
pozdĺžne a priečne chodníky: po-
zdĺžne chodníky sú prístupne aj 
pre auta (hrubšia základná vrst-
va); priečne chodníky nie. 
minimálny spád povrchu 2%  kolmo 
na okraj; 
v prípade bočnej pozdĺžnej lišty 
pravidelne odvodnenie cez dieru v 
lišty
údržba mlátu je treba zaplánovať 
(posyp pieskom a vyrovnanie mož-
ných priehlbín) v istom rytme. 

jeho kompozícia sa určuje podlá 
technických predpisov a je mini-
málne ak nasledovne : 

- povrchová vrstva: štrk 3/6, 
piesok 2/4, guľatý štrk 3/6, sy-
paný, 0.5 až 1 cm

- vyrovnávacia vrstva: súdržný 
planírovaný materiál, 0/16, 3 až 

5 cm (napríklad silne slieňovitý 
štrk)

- základná vrstva: štrkový piesok 
1 0/63, ME hodnota min. 800kg/cm
zabudovanie strojom, presnosť za-
budovania +/- 3 cm; 
hrubka základnej vrstvý: 
aleja a západní chodník: 40 cm 
priečne chodníky; 20cm

DET/1

DET/2

DET/3



dlažba; maloformátové čadičové alebo žulové kocky s rôznou formou škár

mlatovy chodník, oceľova lišta, trávnik

jestvujucí chodník, oceľova lišta, trávnik

mlatovy povrch, trávnik, plynulý prechod

dlažba; plynulý prechod do trávniku otvorenými škárami 

trávnik a novy asfaltový chodník; oceľova lišta s betónovým fundamentom

2%2% 2%

jestvujucí chodník s novou ocelovou hranou

prechod mlat - trávnik

dlažba, oceľova lišta, trávnik
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chodníky

POVRCHY CHODNÍKOV; VARIANTY

bočne pozdĺžne chodníky s oceľo-
vou hranou 

priečne chodníky: plynulý prechod 
medzi chodníkom a trávnikom

VAR 01 _ zachovat jestvujuce povrchy

VAR 02 _ všetko mlatom

VAR 03 _ dlažba 

SIT/1

SIT/2



Picea pungens glauca

taxus media

betula pendula

celtis

allanthus altissima

P.č. Druh Obvod Výška Koruna Umiestnenie Poznámka
Gondova ul.

1. Fraxinus excelsior 53 5-10 3-5 rovnostranný 
trojuholník a=200

2. Fraxinus excelsior 47 5-10 laterálna
3-5 obdĺžnik 220x270 zdravý

3. Sophora japonica 207 5-10 15 obdĺžnik 220x300
od obrubníka 20cm rezistografické vyšetrenie

4. Sophora japonica 214 10-15 15 obdĺžnik 220x300
obrubník natesno bez zjavného ďalšieho poškodenia

5. Sophora japonica 136 10-15 15 obdĺžnik 220x300
od obrubníka 40cm bez zjavného ďalšieho poškodenia

6. Sophora japonica 227 15-20 15-20 obdĺžnik 220x360
obrubník natesno

nadvihuje obrubník,
rezistografické vyšetrenie

7. Sophora japonica 179 15 15-20 obdĺžnik 220x250
od obrubníka 20cm rezistografické vyšetrenie

8. Celtis occidentalis 111 10-12 10 obdĺžnik 220x300
od obrubníka 30cm perspektívne na výrub

9. Acer pseudoplatanus 103 5-10 zelená plocha

10. Acer pseudoplatanus 238 5-10 zelená plocha vidlicovo rozdelený terminál, 
perspektívne na výrub

11. Taxus baccata 66 5 3-5 zelená plocha stromovitá forma
12. Acer platanoides 260 20 zelená plocha urgentne na výrub
13. Viburnum rhytidophyllum 20m2 3 zelená plocha pekná

14. Acer platanoides 158 15-20 zelená plocha odstrániť imelo,
perspektívne na výrub

15. Acer platanoides 160 15-20 zelená plocha odstrániť imelo,
perspektívne na výrub

16. Acer platanoides 97 15-20 zelená plocha urgentne na výrub

17. Acer platanoides 178 20 zelená plocha odstrániť imelo,
perspektívne na výrub

18. Acer platanoides 130 15-20
zelená plocha
50cm od okapového 
chodníka Malého Ríma

urgentne na výrub

19. Robinia pseudoacacia 157 10 10 zelená plocha perspektívne na výrub

20. Taxus baccata 100m2 5 zelená plocha krovitá forma

21. Celtis occidentalis 46.24 5 zelená plocha dva stromy, nálet - odstrániť
22. Sambucus nigra 20m2 5 zelená plocha riedka

Gondova ul. - pozemok UK

8ks Celtis occidentalis 134-200 10-15 štvorec 140x140cm odporúča sa obnova stromoradia

Fajnorovo nábrežie

1.-15. Populus sp. odporúča sa obnova stromoradia

16. Robinia pseudoacacia momentálne stavenisko
17. Ailanthus altissima nálet, prúty - odstrániť
18. Acer ps. nálet, rozrúša statiku múrika

Šafárikovo nám. 
Alžbetínska ul. Park

1. Celtis occidentalis 126 10-12 5-6
zelená plocha
tesne pri novom 
obrubníku

30-40% orezané, 

2. Populus sp. 215 15 15 zelená plocha perspektívne na výrub

3. Ailanthus altissima 107 10 10 zelená plocha nálet - odstrániť

4. Ailanthus altissima 178 10-15 tesne pri Rich man vetvy do fasády, odstrániť
nálet rozrúša statiku múrika, výmladky

4a. Ailanthus altissima 0,5m2 2-3 vyrastá z terasy prúty nálety - odstrániť
5. Sambucus nigra 3m2 vyrastá z terasy nálet - odstrániť

6. Prunus sp. 26 3,5 zelená plocha oporné koly - nestabilné, odstrániť, 
pekný habitus

P.č. Druh Obvod Výška Koruna Umiestnenie Poznámka
Gondova ul.

1. Fraxinus excelsior 53 5-10 3-5 rovnostranný 
trojuholník a=200

2. Fraxinus excelsior 47 5-10 laterálna
3-5 obdĺžnik 220x270 zdravý

3. Sophora japonica 207 5-10 15 obdĺžnik 220x300
od obrubníka 20cm rezistografické vyšetrenie

4. Sophora japonica 214 10-15 15 obdĺžnik 220x300
obrubník natesno bez zjavného ďalšieho poškodenia

5. Sophora japonica 136 10-15 15 obdĺžnik 220x300
od obrubníka 40cm bez zjavného ďalšieho poškodenia

6. Sophora japonica 227 15-20 15-20 obdĺžnik 220x360
obrubník natesno

nadvihuje obrubník,
rezistografické vyšetrenie

7. Sophora japonica 179 15 15-20 obdĺžnik 220x250
od obrubníka 20cm rezistografické vyšetrenie

8. Celtis occidentalis 111 10-12 10 obdĺžnik 220x300
od obrubníka 30cm perspektívne na výrub

9. Acer pseudoplatanus 103 5-10 zelená plocha

10. Acer pseudoplatanus 238 5-10 zelená plocha vidlicovo rozdelený terminál, 
perspektívne na výrub

11. Taxus baccata 66 5 3-5 zelená plocha stromovitá forma
12. Acer platanoides 260 20 zelená plocha urgentne na výrub
13. Viburnum rhytidophyllum 20m2 3 zelená plocha pekná

14. Acer platanoides 158 15-20 zelená plocha odstrániť imelo,
perspektívne na výrub

15. Acer platanoides 160 15-20 zelená plocha odstrániť imelo,
perspektívne na výrub

16. Acer platanoides 97 15-20 zelená plocha urgentne na výrub

17. Acer platanoides 178 20 zelená plocha odstrániť imelo,
perspektívne na výrub

18. Acer platanoides 130 15-20
zelená plocha
50cm od okapového 
chodníka Malého Ríma

urgentne na výrub

19. Robinia pseudoacacia 157 10 10 zelená plocha perspektívne na výrub

20. Taxus baccata 100m2 5 zelená plocha krovitá forma

21. Celtis occidentalis 46.24 5 zelená plocha dva stromy, nálet - odstrániť
22. Sambucus nigra 20m2 5 zelená plocha riedka

Gondova ul. - pozemok UK

8ks Celtis occidentalis 134-200 10-15 štvorec 140x140cm odporúča sa obnova stromoradia

Fajnorovo nábrežie

1.-15. Populus sp. odporúča sa obnova stromoradia

16. Robinia pseudoacacia momentálne stavenisko
17. Ailanthus altissima nálet, prúty - odstrániť
18. Acer ps. nálet, rozrúša statiku múrika

Šafárikovo nám. 
Alžbetínska ul. Park

1. Celtis occidentalis 126 10-12 5-6
zelená plocha
tesne pri novom 
obrubníku

30-40% orezané, 

2. Populus sp. 215 15 15 zelená plocha perspektívne na výrub

3. Ailanthus altissima 107 10 10 zelená plocha nálet - odstrániť

4. Ailanthus altissima 178 10-15 tesne pri Rich man vetvy do fasády, odstrániť
nálet rozrúša statiku múrika, výmladky

4a. Ailanthus altissima 0,5m2 2-3 vyrastá z terasy prúty nálety - odstrániť
5. Sambucus nigra 3m2 vyrastá z terasy nálet - odstrániť

6. Prunus sp. 26 3,5 zelená plocha oporné koly - nestabilné, odstrániť, 
pekný habitus

51. Celtis occidentalis 233 15-20
zelená plocha
v stromoradí pri 
chodníku

52. Celtis occidentalis 220 15-20
zelená plocha
v stromoradí pri 
chodníku

53. Celtis occidentalis 217 15-20 obdĺžnik 140x170

54. Celtis occidentalis 210 15-20
zelená plocha
v stromoradí pri 
chodníku

konáre nad cestou

55. Celtis occidentalis 210 15-20
zelená plocha
v stromoradí pri 
chodníku

naklonený do parku

56. Celtis occidentalis 190 15-20
zelená plocha
v stromoradí pri 
chodníku

konáre nad cestou

57. Celtis occidentalis 224 15-20
zelená plocha
v stromoradí pri 
chodníku

konáre nad cestou

58. Celtis occidentalis 233 15-20
zelená plocha
v stromoradí pri 
chodníku

konáre nad cestou

59. Celtis occidentalis 168 15-20
zelená plocha
v stromoradí pri 
chodníku

60. Celtis occidentalis 154 15-20
zelená plocha
v stromoradí pri 
chodníku

naklonený 15-20°,
perspektívne na výrub

61. Prunus sp. 4m2 2,5-3
zelená plocha
v stromoradí pri 
chodníku

výhony orezať

62. Spiraea Vanhouttei 2m2 1,5 zelená plocha
63. ker 8m2 2,5-3 zelená plocha

pozn.

7. Prunus sp. 55 3-3,5 5 zelená plocha rozložitá koruna do chodníka 
- zredukovať

8. Pinus nigra 122 10-12 spolu 10 zelená plocha obe pekný habitus
9. Pinus nigra 99 12 spolu 10 zelená plocha obe pekný habitus

10. Ailanthus altissima 49; 50 5 zelená plocha
2ks+ 2 pne; nálet - odstrániť,
jeden rozrúša chodník, 
druhý polieha na Taxus

11. Taxus media 75m2 2,5-3 zelená plocha naklonený do chodníka nad lavičku, 
mierne redší

12. ker 3m2 1,3 zelená plocha
13. Betula pendula 68 9 zelená plocha pekný habitus

14. Betula pendula 111 9 zelená plocha
vidlicový kmeň, 
tesne pri spevnenej ploche - 
pravdepodobne nálet

15. Betula pendula 61 10 zelená plocha pekný habitus
16. Spiraea Vanhouttei 50m2 1,5-2 zelená plocha
17. Pinus nigra 101 8-10 zelená plocha pekná skupina
18. Pinus nigra 81 8-10 zelená plocha pekná skupina
19. Pinus nigra 90 8-10 zelená plocha pekná skupina
20. ker 9m2 2 zelená plocha

21. Celtis occidentalis 82 8 8 zelená plocha
v tise vidlicovité rozkonárenie

22. Taxus media 120m2 3-5 zelená plocha krovitá forma
23. Acer platanoides 73 6 3 zelená plocha vidlicovito rozkonáruje, 
24. Picea pungens Glauca 71 8 5 zelená plocha pekný habitus, vetvenie od 2m
25. Viburnum rhytidophyllum 8m2 0,1-2 zelená plocha zmladený 70%
26. Celtis occidentalis 40 5-6 4 zelená plocha zdravý, v podraste potlačený rast

27. Picea pungens Glauca 48 6 1,5-2 zelená plocha 80-90% koruny chýba,
perspektívne na výrub

28. Celtis occidentalis 42 3-4 4 zelená plocha v podraste potlačený rast, vykrivený

29. Picea pungens Glauca 86 6-8 2-3 zelená plocha 70% koruny chýba,
perspektívne na výrub

30. Celtis occidentalis 38 5-6 3 zelená plocha v podraste potlačený rast, 
konkurenčne submisívny

31. Picea pungens Glauca 125 12-16 5 zelená plocha
32. Picea pungens Glauca 64 10-12 2 zelená plocha
33. Picea pungens Glauca 51 6 2 zelená plocha
34. Picea pungens Glauca 91 10-12 2 zelená plocha naklonený 10°, chýba 40-50% koruny
35. Picea pungens Glauca 37 3 1,5 zelená plocha sekundárny terminál, zakrpatený jedinec
36. Viburnum rhytidophyllum 22m2 0,1-2,5 zelená plocha zmladený 70%
37. Celtis occidentalis 19 2,5 zelená plocha nerovnomerný habitus, možno nálet
38. Celtis occidentalis 17 2,5-3 zelená plocha
39. Celtis occidentalis 16 2,5 zelená plocha

40. Celtis occidentalis 66 10 zelená plocha v podraste potlačený rast, 
konkurenčne submisívny

41. strom 129 10 zelená plocha
pri detskom ihrisku

naklonený 10°,
urgentne na výrub

42. Robinia pseudoacacia 35,36,40 6 zelená plocha 3ks, nálety/výmlady, nepekný habitus
43. Ailanthus altissima 55 6-8 zelená plocha nálet - odstrániť
44. Ailanthus altissima 35.67 8-10 zelená plocha 2ks, nálet - odstrániť
45. Ailanthus altissima 60m2 0,3-1 zelená plocha

46. Celtis occidentalis 159 15-20
zelená plocha
v stromoradí pri 
chodníku

kostrový konár naklonený nad cestu

47. Celtis occidentalis 202 15-20
zelená plocha
v stromoradí pri 
chodníku

zavesená vetva - odstrániť

48. Celtis occidentalis 93 15-20
zelená plocha
v stromoradí pri 
chodníku

obmedzuje ho strom č.47, 
vykrivený terminál, vetvenie od 1,5m

49. Celtis occidentalis 218 15-20
zelená plocha
v stromoradí pri 
chodníku

50. Celtis occidentalis 198 15-20
zelená plocha
v stromoradí pri 
chodníku

7. Prunus sp. 55 3-3,5 5 zelená plocha rozložitá koruna do chodníka 
- zredukovať

8. Pinus nigra 122 10-12 spolu 10 zelená plocha obe pekný habitus
9. Pinus nigra 99 12 spolu 10 zelená plocha obe pekný habitus

10. Ailanthus altissima 49; 50 5 zelená plocha
2ks+ 2 pne; nálet - odstrániť,
jeden rozrúša chodník, 
druhý polieha na Taxus

11. Taxus media 75m2 2,5-3 zelená plocha naklonený do chodníka nad lavičku, 
mierne redší

12. ker 3m2 1,3 zelená plocha
13. Betula pendula 68 9 zelená plocha pekný habitus

14. Betula pendula 111 9 zelená plocha
vidlicový kmeň, 
tesne pri spevnenej ploche - 
pravdepodobne nálet

15. Betula pendula 61 10 zelená plocha pekný habitus
16. Spiraea Vanhouttei 50m2 1,5-2 zelená plocha
17. Pinus nigra 101 8-10 zelená plocha pekná skupina
18. Pinus nigra 81 8-10 zelená plocha pekná skupina
19. Pinus nigra 90 8-10 zelená plocha pekná skupina
20. ker 9m2 2 zelená plocha

21. Celtis occidentalis 82 8 8 zelená plocha
v tise vidlicovité rozkonárenie

22. Taxus media 120m2 3-5 zelená plocha krovitá forma
23. Acer platanoides 73 6 3 zelená plocha vidlicovito rozkonáruje, 
24. Picea pungens Glauca 71 8 5 zelená plocha pekný habitus, vetvenie od 2m
25. Viburnum rhytidophyllum 8m2 0,1-2 zelená plocha zmladený 70%
26. Celtis occidentalis 40 5-6 4 zelená plocha zdravý, v podraste potlačený rast

27. Picea pungens Glauca 48 6 1,5-2 zelená plocha 80-90% koruny chýba,
perspektívne na výrub

28. Celtis occidentalis 42 3-4 4 zelená plocha v podraste potlačený rast, vykrivený

29. Picea pungens Glauca 86 6-8 2-3 zelená plocha 70% koruny chýba,
perspektívne na výrub

30. Celtis occidentalis 38 5-6 3 zelená plocha v podraste potlačený rast, 
konkurenčne submisívny

31. Picea pungens Glauca 125 12-16 5 zelená plocha
32. Picea pungens Glauca 64 10-12 2 zelená plocha
33. Picea pungens Glauca 51 6 2 zelená plocha
34. Picea pungens Glauca 91 10-12 2 zelená plocha naklonený 10°, chýba 40-50% koruny
35. Picea pungens Glauca 37 3 1,5 zelená plocha sekundárny terminál, zakrpatený jedinec
36. Viburnum rhytidophyllum 22m2 0,1-2,5 zelená plocha zmladený 70%
37. Celtis occidentalis 19 2,5 zelená plocha nerovnomerný habitus, možno nálet
38. Celtis occidentalis 17 2,5-3 zelená plocha
39. Celtis occidentalis 16 2,5 zelená plocha

40. Celtis occidentalis 66 10 zelená plocha v podraste potlačený rast, 
konkurenčne submisívny

41. strom 129 10 zelená plocha
pri detskom ihrisku

naklonený 10°,
urgentne na výrub

42. Robinia pseudoacacia 35,36,40 6 zelená plocha 3ks, nálety/výmlady, nepekný habitus
43. Ailanthus altissima 55 6-8 zelená plocha nálet - odstrániť
44. Ailanthus altissima 35.67 8-10 zelená plocha 2ks, nálet - odstrániť
45. Ailanthus altissima 60m2 0,3-1 zelená plocha

46. Celtis occidentalis 159 15-20
zelená plocha
v stromoradí pri 
chodníku

kostrový konár naklonený nad cestu

47. Celtis occidentalis 202 15-20
zelená plocha
v stromoradí pri 
chodníku

zavesená vetva - odstrániť

48. Celtis occidentalis 93 15-20
zelená plocha
v stromoradí pri 
chodníku

obmedzuje ho strom č.47, 
vykrivený terminál, vetvenie od 1,5m

49. Celtis occidentalis 218 15-20
zelená plocha
v stromoradí pri 
chodníku

50. Celtis occidentalis 198 15-20
zelená plocha
v stromoradí pri 
chodníku

Poškodenie Parcela

obnažené drevo 7x5cm vo výške 70cm 21 345/1 C

21 345/1 C

otvorená hnilobná dutina, hmyz 21 345/1 C

orezané konáre 5% 21 345/1 C

21 345/1 C

drevokazný hmyz po zlomenom konári, hniloba 21 345/1 C

hnilobná dutina v. 2,5m 21 345/1 C

2 mrazové trhliny do v. 2,5m,
preschnutý 10%, hnilobná dutina v. 3m 21 345/1 C

zasypaná päta kmeňa 9174/1 C
zasypaná päta kmeňa, rozsiahle dutiny a 
obnažené drevo, početné výhony na kmeni, 
suchý 70%

9174/1 C

trhlina s obnaženým drevom 9174/1 C
hnilobné dutiny, suchý 9174/1 C

9174/1 C

hnilobná dutina, preschnutý 30%, imelo 70% 9174/1 C

preliačenina po dutine, poškodenie kmeňa, 
odhalené drevo, preschnutý 30-50%, 
imelo 70%

9174/1 C

hnilobná dutina v. 4m, preschnutý 70% 9174/1 C
hnilobná dutina, preschnutý 30-50%, 
imelo 50% 9174/1 C

hnolbná dutina celým kmeňom a 
dvoma kostrovými konármi, 
preschnutý 30-50%, imelo 30-50%

9174/1 C

rana po oreze od päty kmeňa 
napadnutá hnilobou a hmyzom 9174/1 C

9174/1 C
čiastočne 

21 341
9174/1 C
9174/1 C

hnilobné dutiny, poškodenie kmeňa automobilmi, 21 345/7 C

staré stromy, redukovaná koruna 30-70%
4-15
226/8
1-3, 16
226/1
226/1
226/1

preliačený kmeň, veľké rany po oreze 8895

hnilobná dutiny výška 1,6m, starý, 
oslabený imelom 50% 8898/1

zlomená zavesená vetva 8898/1

8895

8895
8895

8898/1

Poškodenie Parcela

obnažené drevo 7x5cm vo výške 70cm 21 345/1 C

21 345/1 C

otvorená hnilobná dutina, hmyz 21 345/1 C

orezané konáre 5% 21 345/1 C

21 345/1 C

drevokazný hmyz po zlomenom konári, hniloba 21 345/1 C

hnilobná dutina v. 2,5m 21 345/1 C

2 mrazové trhliny do v. 2,5m,
preschnutý 10%, hnilobná dutina v. 3m 21 345/1 C

zasypaná päta kmeňa 9174/1 C
zasypaná päta kmeňa, rozsiahle dutiny a 
obnažené drevo, početné výhony na kmeni, 
suchý 70%

9174/1 C

trhlina s obnaženým drevom 9174/1 C
hnilobné dutiny, suchý 9174/1 C

9174/1 C

hnilobná dutina, preschnutý 30%, imelo 70% 9174/1 C

preliačenina po dutine, poškodenie kmeňa, 
odhalené drevo, preschnutý 30-50%, 
imelo 70%

9174/1 C

hnilobná dutina v. 4m, preschnutý 70% 9174/1 C
hnilobná dutina, preschnutý 30-50%, 
imelo 50% 9174/1 C

hnolbná dutina celým kmeňom a 
dvoma kostrovými konármi, 
preschnutý 30-50%, imelo 30-50%

9174/1 C

rana po oreze od päty kmeňa 
napadnutá hnilobou a hmyzom 9174/1 C

9174/1 C
čiastočne 

21 341
9174/1 C
9174/1 C

hnilobné dutiny, poškodenie kmeňa automobilmi, 21 345/7 C

staré stromy, redukovaná koruna 30-70%
4-15
226/8
1-3, 16
226/1
226/1
226/1

preliačený kmeň, veľké rany po oreze 8895

hnilobná dutiny výška 1,6m, starý, 
oslabený imelom 50% 8898/1

zlomená zavesená vetva 8898/1

8895

8895
8895

8898/1

hnilobná dutina viditeľná do výšky 5m, 
imelo 20-30% 8898/1

imelo 20-30%, preliačený kmeň, 
hnilobná dutina do 5m 8898/1

hnilobná dutina celým terminálom, imelo 10% 8898/1

hnilobná dutina do v. 5m, imelo 20%, 
obnažené drevo na päte kmeňa 8898/1

hnilobná dutina výška 3m, imelo 20% 8898/1

imelo 10%, kostrový konár naklonený nad 
spevnenú plochu 8898/1

hnilobná dutina, otvorená trhlina do výšky 1m, 
imelo 20%, výhony 8898/1

preliačený kmeň, imelo 20% 8898/1

hnilobná dutina výška 3m, imelo 5% 8898/1

hniloba do výšky 5m, 
trhlina kmeňom do výšky 2,5m 21 340/3

8898/1

8898/1
8898/1

podľa prílohy č.2a vyhlášky č. 24/2003 Z.z. , 
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o 
ochrane prírody a krajiny, samičie jedince druhu 
ailanthus altissima možno odstrániť ako inváznu 
drevinu

mrazová trhlina do výšky 1,5m; 
rany na kostrových konároch, imelo 1 ks, 8898/1

mierne suchá do 10% 8898/1
20% koruny na vonkajšej strane chýba 8898/1

8898/1

8898/1

8898/1
dutiny po oreze, preliačený kmeň 8898/1

zlomený terminál 8898/1

8898/1
8898/1

suchá 30% 8898/1
suchá 30% 8898/1
suchá 30% 8898/1

8898/1

8898/1

8898/1
hrčovitý, ranky až na drevo 8898/1

8898/1
8898/1
8898/1

8898/1

8898/1

8898/1

8898/1

suchý 30-40% 8898/1
suchý 50-60% 8898/1
vybočený terminál, chýba 60% koruny 8898/1

8898/1
8898/1
8898/1
8898/1
8898/1
8898/1

suché vetvy 20% 8898/1

rozsiahlo rozmiestnené plodnice húb, 
zlomený kostrový konár 8898/1

8898/1
8898/1
8898/1
8898/1

preliačený kmeň, imelo 10% 8898/1

imelo 40%, preliačený kmeň 8898/1

8898/1

suchá vetva 20%, imelo 20%, hnilobná dutina, 
preliačený kmeň 8898/1

imelo 10%, preliačený kmeň, 
plodnica na rane po oreze 8898/1

mrazová trhlina do výšky 1,5m; 
rany na kostrových konároch, imelo 1 ks, 8898/1

mierne suchá do 10% 8898/1
20% koruny na vonkajšej strane chýba 8898/1

8898/1

8898/1

8898/1
dutiny po oreze, preliačený kmeň 8898/1

zlomený terminál 8898/1

8898/1
8898/1

suchá 30% 8898/1
suchá 30% 8898/1
suchá 30% 8898/1

8898/1

8898/1

8898/1
hrčovitý, ranky až na drevo 8898/1

8898/1
8898/1
8898/1

8898/1

8898/1

8898/1

8898/1

suchý 30-40% 8898/1
suchý 50-60% 8898/1
vybočený terminál, chýba 60% koruny 8898/1

8898/1
8898/1
8898/1
8898/1
8898/1
8898/1

suché vetvy 20% 8898/1

rozsiahlo rozmiestnené plodnice húb, 
zlomený kostrový konár 8898/1

8898/1
8898/1
8898/1
8898/1

preliačený kmeň, imelo 10% 8898/1

imelo 40%, preliačený kmeň 8898/1

8898/1

suchá vetva 20%, imelo 20%, hnilobná dutina, 
preliačený kmeň 8898/1

imelo 10%, preliačený kmeň, 
plodnica na rane po oreze 8898/1

výrub, assanácia, nove stromy

dendrología - výrub

odrezať spodne vetvy do 
výšky dvoch metrov



urgentne na vyrub
dendro

zachovat strom

odstranit strom
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detail zasadenia stromu v mlátovej zóne cca 1:40

nová aleja: celtis australis; 
minimálna kvalita pri zasadeni : H 4xv, extra široké, s koreňovým balom, objem 
pňa vo výške 1m: 20-25cm
zasadene s pomocným stĺpom podlá predpisov záhradníkov

výnimočne stromy: paulownia (paulownia tomentosa)
jednotlivý strom, 4xv, extra široký, s koreňovým balom, celková výška 400 – 
500cm, šírka koruny 150 – 200cm: objem pňa vo výške 1m: 25-30
zasadene s pomocným stĺpom podlá predpisov záhradníkov

sophora japonica, mladá sophora japonica, vyrastená

odolne keď sa mlatová plocha oko-
lo vytvorí

paulownie (paulownia tomentosa):
 na trojuholníkových miestach na 
juhozápadnom okraji a na severo-
východnom okraji. 

pawlonie sa nachádzajú v plochách 

s minerálnym podkladom a máju že-
lezne okruhy s priemerom cca. 
1.50m okolo pňa.

pri západnom chodníku asi na pol-
ceste sa nachádza nová skupi-
na troch sophór. tieto stromy sú 
sadene ako malé a budú vyžiadať 
svoj čas kým vyrastú. 

výrub, assanácia, nove stromy

dendrologia - nove stromy

nove stromy: 

osem celtisov (celtis austra-
lis) pozdĺž novej aleje: minimál-
na výška (3m) musí byt dodŕžaná. 
eventuálne v prvých zimách musí 
byt kryty. 

stromy sú priamo zakopane do 
zeme; keďže budú v areály mlá-
tu, musia byt dostatočne veľké a 



celtis

celtis

celtis

celtis

celtis

celtis

paulownia

paulownia

sophora

sophora

sophora

celtis

celtis

33f&b cc / b hrbáň | landererov park | projektova dokumentácia 03 2017

výrub, assanácia, nove stromy
dendrologia - nove stromy



L’aménagement du « Park Dräi Eechelen » : 
une intervention sensible et discrète

A vol d’oiseau, le « Park Dräi Eechelen » se situe à quelque 600 mètres du noyau 

urbain de la ville de Luxembourg. Les hauteurs du parc, qui surplombent les pro-

fondes vallées de Clausen et du Pfaffenthal, étaient aménagées par l’ingénieur 

Vauban d’une puissante fortification du nom de Obergrünewald, renforcée par 

la suite par le Fort Thüngen sous les Autrichiens. Le site et plusieurs ouvrages 

devaient encore subir une dernière transformation sous l’autorité prussienne 

pour former un étonnant exemple de trois siècles d’ingénierie militaire. 

Les fortifications étant détruites en 1867 à la suite du démantèlement exigé 

par le Traité de Londres, le parc, aménagé par l’architecte paysagiste Edouard 

André au XIXe siècle, fit l’objet d’un programme de revalorisation du patrimoine 

historique et de développement culturel entamé dès les années 1990.

Avec ses 8 hectares qui s’étendent de la place de l’Europe jusqu’aux voies ferrées 

en contre-bas du Fort Obergrünewald, le site appartient à un vaste ensemble 

composé notamment de coteaux boisés et du plateau proprement dit qui est 

un vide, une clairière.

Au vu de la présence d’architectures et d’ouvrages à géométries puissantes et 

complexes, le paysage à caractère naturel fait opposition avec le quartier urba-

nisé du plateau de Kirchberg en pleine expansion. 

76

detail zasadenia stromu v dláždenej zóne cca 1:20

detail zasadenia stromu v mlátovej zóne cca 1:20

Park Dräi Eechelen, Michel Desvigne. Luxembourg 2009

Park Dräi Eechelen, Michel Desvigne. Luxembourg 2009

Park Dräi Eechelen, Michel Desvigne. Luxembourg 2009

krivka zrnitosti A – nenosný 
substrát minimálne 3m3

krivka zrnitosti B – nosný 
substrát

ventilácia stromu, s dierami, 
dĺžka cca 1.2m, priemer 10cm

výrub, assanácia, nove stromy

nove stromy - detaily



paulownia

paulownia
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saint nazaire, byvalý ponorkovy kryt, LIN architekten univerzitný park , charles vicarini, strasbourgkoncept osvetlenia (aj s kačacou fontánou)

1/50 1/50 1/50

koncept

elektrìna a osvetlenie

TYP 01

systém stĺpov a zavesených LED 
svietidiel v novej aleje 

TYP 02

systémová škica lámp na západnom 
chodníku

TYP 02

systémová škica lámp na západnom 
chodníku

centrálni bod parku je novy pa-
vilón pri maríne; jeho svetel-
ní systém (počas otvorenia ako 
aj počas zavretia) sa ešte bude 
definovať počas projekčnej fázy 
toho objektu. 
nová aleja je osvetlená zavesením 
svetelným kobercom vo výške cca. 
4m. toto osvetlenie sa robí tl-
mením, nepriamym spôsobom s LED 
technikou, na zavesenej sieti na 
stĺpoch medzi stromami; všeobecný 

stupeň svetla neprekročí 40 lx. 

pozdĺž západného chodníku sa na-
chádza deväť lámp na stĺpoch sme-
rované na zem. 

trojuholníkové námestia pri šťú-
rovej ulice a pri alžbetín-
skej ulice sú nepriamym spôsobom 
osvetlene. 
teplota všetkých svietidiel je 
medzi 2700 a 3000 kelvin. 

skrine na rozdvojký sa zaintegru-
jú do múru pri šťúrovej ulice a 
do múru pri gajovej ulice. odtiaľ 
sa ťahajú všetky káble pre osvet-
lenie v zemi.  musia sa nachádzať 
v takej hĺbke že pri eventuálnej 
prestavbe podláh sa nepoškodia. 
pozdĺž dobrovičovej ulice sa sta-
ré vysoké lampy zachovajú a ich 
elektrické vybavenie je zrenovo-
vane. 
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elektrìna a osvetlenie

svietidla

kable (v zemi)
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spád

1/2000propbn-pl-urb

koncept

doprava - auta & bycikle

pre auta (železne stĺpy). zachová 
sa priepustnosť pre cyklistov. 
alžbetínska ulica: trojuholníková 
parcela 21780/2 na križovatke s 
gajovou ulicou sa oddelí od uli-
ce a dáva na novu úroveň chodníka 
(cca. +15cm). parkovacie miesta v 
tejto zóne sa zrušia. 
medzi sinkiewiczovou a dobrovi-
čovou sa parkovanie na obrubníku 

zruší. 
gajova ulica: novy peši prechod 
a tri nove parkovacie miesta pri 
križovatke s alžbetínskou. 
šafarikovo námestie (ulica pozdĺž 
kačacej fontány): sa zúži; parko-
vacie miesta sa zachovajú; cyk-
listi a auta si delia priestor. 
tieto opatrenia sú plánovane na 
druhu fázu (2018). 

zmeny pre osobnú dopravu: 

prístup pre policajne auta cez 
park sa zruší. novy príjazd sa 
spraví z šťúrovej ulice na parce-
lách 8895 a 8898/16. 
dobrovičova ulica: bývalé otočis-
ko pre autobusy sa zruší a jeho 
plocha sa pridá ku parku. časť 
ulice medzi kačacou fontánou a 
bývalým otočiskom, dnes neofici-
álne parkovisko, sa zneprístupni 
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doprava - auta



odtok dažďovej vody

plocha pri šťúrovej ulici. as-
faltový chodník na západnom rohu 
parku a nová aleja sa odvodnia po 
bokoch do trávniku. vo fáze inži-
nieringu sa tento systém detai-
luje. tak sa aj kontroluje jes-
tvujúci systém na dobrovičovej 
ulice, ci stačí na nove funkcie.

- trojuholník pri šťúrovej ulice: 
209 m²
- trojuholník pri alžbetínskej 
ulice: 308 m²
- terasa pred pavilónom: 119 m²
- znížená mlatová plocha pri šťú-
rovej: 320 m²

POVRCHNÝ ODVOD SPÁDOM BEZ KANÁLU

POVRCHNÝ ODVOD SPÁDOM DO KANÁLU

PODZEMNÝ ODVOD (S PRIPOJENÍM NA 
KANÁL)

odtok dažďovej vody

už samým odstránením veľkého 
množstva vodotesných asfaltových 
sa zníži množstvo vody ktoré ide 
do kanálu a zvýši kvantita prie-
saku.  hlavne plochy s kontro-
lovaným odtokom dažďovej vody do 
kanálu sú trojuholníky s traver-
tínovou dlažbou, maltová terasa 
pred pavilónom a znížená mlatová 



spád

rigole

rigole

point eau ar-
rosage

rigole

spád 2%

spád 

spád 
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42 43

železne stoličky, tuilerijské záhrady, paríž

železne stoličky, tuilerijské záhrady, parížmúrik, georges descombes, neznáme miesto

detail múriku, 1/20 detail múriku, 1/20

axo múriku, 1/20

koncept

mikroarchitektúra

1.MÚRIKY

múriky sú okolo 60 cm vysoké a 
okolo 80cm široké. ích povrch, 
materiál a detaily budú neskôr 
definovane, tak ako aj systém od-
toku dažďovej vody a možná integ-
rácia elektrických skríň.  

3. STOLIČKY

mestsky nábytok: 
sedenie v parku sa robí celoročne 
nízkymi kamennými múrikmi a v lete 
dodatočne s železnými stoličkami 
podlá vzoru tuilerijskych záhrad 
alebo parku palais royal tiež v 
paríži. to znamená že stoličky sú 
voľne prenosne. môžu byt chránene 
železným lanom keď treba.  



múriky

múriky

múriky

múriky

múriky
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stoličky

stoličky

stoličky



japonsko: ocelo-drevena konstrukcía okolo stromu; prístup-
nost viacerych podlazi;  

prehlad
detské ihrisko

DETSKÉ IHRISKO

ako detské ihrisko sa zadefinuje 
zóna pri nových soforach, pozdĺž 
západného chodníka, blízko plotu k 
vedľajšiemu parkovisku. 
prvky na hranie a lozenie sú kla-
sické a budú spravene na mieru z 
ocele a z dreva – hojdačka a tri 

prvky na sedenie, lozenie a balan-
sovanie. 
tvrdosť podkladu bude podlá pred-
pisov – búd tráva alebo podklad 
sypanej kôry. 
detské ihrisko nie je oplotovane. 
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memorial

lúčni porast
478 m²

jestvujuci trávnik
363 m2

jestvujuci trávnik
178 m2

jestvujuci trávnik
1632 m2

mlát
1087 m2

prírodný
svetlý kameň
292 m2

lúčni porast
514m2

jestvujuci trávnik
246 m2

jestvujuci trávnik
170 m2

lúčni porast
243 m2

chodniky
296 m2

jestvujuci trávnik
208 m2lúčni porast

171 m²

mlát
300 m2

prírodný
svetlý kameň
208 m2

mlàt
87 m2

chodniky
asfalt
450 m2

paulownia

paulownia

kuchina

toalety

pavilón
155 m²

(travertin)

tri nove
sophorí a
detské ihrisko

(travertin)

spád

fontana
marìny

psi výbeh

obrazovka na
retroprojekcíu

1/2000propbn-pl-urb
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docasne ploty na ochram movéj lùky

docasne ploty na ochram movéj lùky avant

après phase 1
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chodniky - fischli & Weiss
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rezanie asfaltu komunikácia o projekte

56% tràvnik

44% asfalt

86% tràvnik

14% 
minerálne povrchy

koncept

scénografia stavby

aby naviazal projekt na duch jeho 
vzniku, s účasťou verejnosti do 
procesu a uznanou participáciou, a 
aj aby sa záhradnícky proces zvi-
diteľnil, sa prestavba areálu zvi-
diteľni a otvorene prezentuje ako 
postup. 

počas jednej sezóny (2017) dnes 
asfaltové plochy budú uzatvorené 
za dočasným plotom aby nová lúčna 
zmes mohla vyrásť; techniky pres-
tavby a nápady za tým sa prezen-
tujú. 

komunikácia musí byt proaktívna a 
na dvoch koľajniciach: oficiál-
na komunikácia cez tlač a rozhlas 
na jednej strane, a komunikácia 
na mieste, s grafickou a textovou 
podporou. táto komunikácia funguje 
až po dokončenie celého projektu.
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