
Revitalizácia sídelných útvarovRevitalizácia sídelných útvarov

v mestskej časti Bratislavav mestskej časti Bratislava--PetržalkaPetržalka



Projekt sadovníckych úprav Projekt sadovníckych úprav 
Ovsištské námestieOvsištské námestie

Projektant vybratý v súlade so zákonom Projektant vybratý v súlade so zákonom 

o verejnom obstarávaní:o verejnom obstarávaní:

ATR s.r.o., Martinengova 30, 811 02 BratislavaATR s.r.o., Martinengova 30, 811 02 Bratislava



Vymedzenie záujmového územiaVymedzenie záujmového územia

MČ Bratislava-Petržalka, časť Háje I, parcela s č. 765, plocha 4 270 m2



Súčasný stavSúčasný stav

v súčasnosti  je  celá  plocha  zatrávnená, v južnej časti  sú dva 
stromy - topole čierne 

plochu diagonálne  pretína  chodník zo zámkovej dlažby, široký 
2 m,     ktorý   prepája    pešiu    komunikáciu      smerujúcu    od 
Mamateyovej ul.  s komunikáciami  na  ul.   M. C. Sklodowskej

Pohľad na  záujmové územie z juhovýchodu



Celková koncepcia sadovníckych úprav Celková koncepcia sadovníckych úprav 
Ovsištského námestiaOvsištského námestia

Základné požiadavky na budúcu úpravu plochy:Základné požiadavky na budúcu úpravu plochy:

vyriešenie výškového rozdieluvyriešenie výškového rozdielu

realizácia spevnených plôchrealizácia spevnených plôchrealizácia spevnených plôchrealizácia spevnených plôch

osadenie prvkov drobnej architektúry osadenie prvkov drobnej architektúry –– lavičiek a košovlavičiek a košov

výsadba kríkov a vyrastených stromovvýsadba kríkov a vyrastených stromov

rekonštrukcia trávnikarekonštrukcia trávnika



Riešenie výškového rozdieluRiešenie výškového rozdielu

- rampou  a schodmi so zábradlím, ktorých vybudovanie umožní oporný múrik 

- dĺžka rampy 9,60; sklon 8%; schody 6; zábradlie



Kompozičné riešenie Ovsišťského námestiaKompozičné riešenie Ovsišťského námestia

priestor   bude  vymedzený  dvoma priestor   bude  vymedzený  dvoma 
stromoradiamistromoradiami

kompozičnú     os     úpravy    tvorí kompozičnú     os     úpravy    tvorí 
komunikačný  ťah   skomunikačný  ťah   s oddychovými oddychovými 
plochami plochami -- polkruhmi nadväzujúcimi polkruhmi nadväzujúcimi 
na  hlavný chodník  kombinované so na  hlavný chodník  kombinované so na  hlavný chodník  kombinované so na  hlavný chodník  kombinované so 
záhonmi  kvitnúcich  kríkovzáhonmi  kvitnúcich  kríkov

jednotlivé    plochy    členené    na jednotlivé    plochy    členené    na 
segmenty „lúčmi“, ktoré vychádzajú segmenty „lúčmi“, ktoré vychádzajú 
zz centrálneho  bodu   priestoru centrálneho  bodu   priestoru 

osadenie prvkov malej architektúry osadenie prvkov malej architektúry 
(lavičky a(lavičky a smetné koše)smetné koše)



Použité materiályPoužité materiály
hlavný chodník bude vytvorený zhlavný chodník bude vytvorený z platní s hladkým povrchom a skosenými platní s hladkým povrchom a skosenými 

hranami Ester, s rozmermi 0,5 x 0,5 m vhranami Ester, s rozmermi 0,5 x 0,5 m v sivej farbe (a)sivej farbe (a)

„lúče“ oddeľujúce jednotlivé segmenty budú z„lúče“ oddeľujúce jednotlivé segmenty budú z dlažby Korzo (b), sdlažby Korzo (b), s rozmermi rozmermi 
0,18 x 0,24 m v0,18 x 0,24 m včiernočierno--sivej (grafit) farbesivej (grafit) farbe

plochy segmentov vplochy segmentov v hornej ploche budú vyplnené dlažbou zhornej ploche budú vyplnené dlažbou z prírodného prírodného 
kameňa kameňa –– zo žulových kociek (c) szo žulových kociek (c) s rozmermi 0,04 x 0,04 (0,06 x 0,06 m)rozmermi 0,04 x 0,04 (0,06 x 0,06 m)

chodník vymedzujúci dolnú plochu bude zchodník vymedzujúci dolnú plochu bude zdlažby Romantiko (d), ktorá je dlažby Romantiko (d), ktorá je chodník vymedzujúci dolnú plochu bude zchodník vymedzujúci dolnú plochu bude zdlažby Romantiko (d), ktorá je dlažby Romantiko (d), ktorá je 
vhodná na vytváranie oblúkov. Použité budú kocky svhodná na vytváranie oblúkov. Použité budú kocky s rozmermi 0,115 x 0,115 m rozmermi 0,115 x 0,115 m 
pieskovej farbypieskovej farby

b c da

a
a b c d



Výber rastlinného materiáluVýber rastlinného materiálu

výber rastlinného materiálu vychádza vvýber rastlinného materiálu vychádza v prvom rade z prvom rade z 

celkových vlastností stanovišťacelkových vlastností stanovišťa

vv rámci úprav bude vysadených 20 stromov do stromoradírámci úprav bude vysadených 20 stromov do stromoradí

vzhľadom na priestorové možnosti je možné použiť stromy vzhľadom na priestorové možnosti je možné použiť stromy 

väčšieho vzrastu, čo najviac dekoratívne väčšieho vzrastu, čo najviac dekoratívne väčšieho vzrastu, čo najviac dekoratívne väčšieho vzrastu, čo najviac dekoratívne 

3 stromy v oddychovej časti3 stromy v oddychovej časti

1548 kríkov v oddychovej časti1548 kríkov v oddychovej časti

630 kríkov v záhone nad oporným múrikom630 kríkov v záhone nad oporným múrikom



Návrh druhov do stromoradíNávrh druhov do stromoradí

ambrovník styraxový
výška: 15–30 m
koruna: kužeľovitá, neskôr oválna až okrúhla
listy: na jeseň sa výrazne sfarbujú do rôznych
odtieňov oranžovej ažčervenej farby
+/- vyžaduje výživné, vlhšie pôdy a je citlivejší na
mráz.

dub letný
výška: 30 m a viac
koruna:mohutná, rozložitá, oválneho tvaru.
listy: laločnaté, tuhé a lesklé
+/- dlhoveká drevina, v záujmovom území tvoril
druh pôvodnej vegetačnej pokrývky, preto je
predpoklad, že bude dobre prosperovať



Návrh druhov do stromoradí a oddychovej plochyNávrh druhov do stromoradí a oddychovej plochy

lipa striebristá
koruna: kužeľovitého tvaru
výška: 15 -30 m
listy: pomerne veľké, srdcovité,  na lícnej strane 
tmavo zelené a lesklé, na rube striebristo biele, tento 
kontrast vytvára veľmi nápadný efekt. 
+/- v lete voňavé kvety, dobre znáša znečistené 
ovzdušie asuchšie pôdy. ovzdušie asuchšie pôdy. 

paulownia plstnatá
Koruna: rozložitá, malebná 
Výška: 10 až 15 m
Listy: srdcovitého tvaru, veľké, plstnaté. +/-
Veľmi atraktívne voňavé, purpurovo fialové 
kvety, je to mimoriadne dekoratívny strom, 
vhodný ako solitéra



Záhony v oddychovej častiZáhony v oddychovej časti
Záhony, ktoré vzniknú vZáhony, ktoré vzniknú v jednotlivých segmentoch oddychovej časti a jednotlivých segmentoch oddychovej časti a 
vo vyvýšenom záhone budú vysadené kríkmi:vo vyvýšenom záhone budú vysadené kríkmi:

kvitnúcimikvitnúcimi
vždyzelenými a polovždyzelenými vždyzelenými a polovždyzelenými 

Takáto kombinácia predlžuje efekt estetického pôsobenia aj do Takáto kombinácia predlžuje efekt estetického pôsobenia aj do 
zimných azimných a skorých jarných mesiacovskorých jarných mesiacov

Druhy okrasné listom:Druhy okrasné listom:

zemolez lesklý

brečtan obyčajný

dráč Thunbergov

vajgela ružová



Druhy okrasné kvetomDruhy okrasné kvetom

nátržník krovitý

nátržník krovitý

bradavec kladonský

ľubovník červenotyčinkový

tavoľník Bumaldov

tavoľník japonský

nátržník krovitý

perovskia lobodolistá

ruža vráskavá



Prvky malej architektúryPrvky malej architektúry

Drevený chodník  Drevený chodník  

povrch   zpovrch   z ryhovanej   terasovej ryhovanej   terasovej 
dosky zdosky z recyklovaného plastového recyklovaného plastového 
materiálu TRAPLAST™materiálu TRAPLAST™

materiál  vhodný  na  vytváranie materiál  vhodný  na  vytváranie 

V rámci úpravy priestoru Ovsištského nám. budú osadené nové prvky 
malej architektúry – viacfunkčná plocha, lavičky a smetné koše.

materiál  vhodný  na  vytváranie materiál  vhodný  na  vytváranie 
najrôznejších pochôdznych  plôchnajrôznejších pochôdznych  plôch

vynikajúca      odolnosť      proti vynikajúca      odolnosť      proti 
poveternostným vplyvom, hnilobe poveternostným vplyvom, hnilobe 
aa vlhkostivlhkosti

vyznačuje sa dlhou životnosťou, vyznačuje sa dlhou životnosťou, 
vzhľad    dosiek    je    prirodzenývzhľad    dosiek    je    prirodzený

obe  strany  dosiek  sú  opatrené obe  strany  dosiek  sú  opatrené 
odvodňovacím ryhovaním odvodňovacím ryhovaním 



Lavičky sLavičky s operadlom MYTOSoperadlom MYTOS

kombinácia materiálov drevo akombinácia materiálov drevo a kov kov 
konštrukcia z masívnej ocelekonštrukcia z masívnej ocele
sedacia časť a operadlo zsedacia časť a operadlo z dreveného masívu dreveného masívu 
rozmery (d x š x v): 1 540 x 650 x 750 mmrozmery (d x š x v): 1 540 x 650 x 750 mm
šírka sedacej časti je 430 mm. šírka sedacej časti je 430 mm. 
spolu 15spolu 15ks bude osadených po obvode oddychovej časti



Smetné koše AJASmetné koše AJA

oceľový kôš na stĺpikuoceľový kôš na stĺpiku

s obkladom z drevených lamiels obkladom z drevených lamiel

so strieškouso strieškou

výška koša je 1 115 mm, priemer výška koša je 1 115 mm, priemer 

stĺpika je 60 mmstĺpika je 60 mm

kapacita nádoby je 35 litrov. kapacita nádoby je 35 litrov. 

spolu budú umiestené 4 ks.spolu budú umiestené 4 ks.



Revitalizácia Vlasteneckého Revitalizácia Vlasteneckého 
námestianámestia

Projektant vybratý v súlade so zákonom Projektant vybratý v súlade so zákonom 

o verejnom obstarávaní:o verejnom obstarávaní:

ATR s.r.o., Martinengova 30, 811 02 BratislavaATR s.r.o., Martinengova 30, 811 02 BratislavaATR s.r.o., Martinengova 30, 811 02 BratislavaATR s.r.o., Martinengova 30, 811 02 Bratislava



Súčasný stav Vlasteneckého nám.Súčasný stav Vlasteneckého nám.



ProblémyProblémy



Návrh revitalizácie Vlasteneckého nám.Návrh revitalizácie Vlasteneckého nám.

Návrh vychádza zNávrh vychádza z týchto skutočností:týchto skutočností:

�� vyriešiť pohyb chodcov na najfrekventovanejších ťahochvyriešiť pohyb chodcov na najfrekventovanejších ťahoch

�� vylúčiť automobilovú dopravu zvylúčiť automobilovú dopravu z priestoru námestiapriestoru námestia

�� obnoviť plochy zelene (dosadba cca 35 nových stromov) obnoviť plochy zelene (dosadba cca 35 nových stromov) 

�� umiestniť prvky drobnej architektúry (lavičky aumiestniť prvky drobnej architektúry (lavičky a koše)koše)

�� vybudovať verejné osvetlenievybudovať verejné osvetlenie

�� stánky na ambulantný predaj umiestniť v inej lokalitestánky na ambulantný predaj umiestniť v inej lokalite



Projekt  revitalizácie Vlasteneckého námestia



� Projekt  revitalizácie Vlasteneckého námestia

Návrh spevnených plôchNávrh spevnených plôch



Malá architektúraMalá architektúra
lavi čka SUNDAY 
•vyhotovenie: celokovové
•povrchová  úprava:
vypaľovaná  farba
•rozmery    (mm):
1800 x710 x 760
•s operadlom celokovová 
•bez operadla celokovová •bez operadla celokovová 



Gleditsia triacanthos  Gleditsia triacanthos  Liriodendron tulipifera    Liqiudambar styracyciflua          Ulmus holladnica
"Sunburst""Sunburst"

Vzrastlé stromy v stromoradí



Trvalky vo vyvýšených záhonoch



Ďakujem za pozornosťĎakujem za pozornosť


