Žilina - Bulvár
Verejná anonymná urbanisticko - architektonická súťaž návrhov s udelením cien

SPRIEVODNÁ SPRÁVA
Filozoficko - koncepčné východiská návrhu
Primárnou ideou vytvorenia "Nového Bulváru" je návrat cez minulé storočie do novovzniknutého
priestoru ľudí a ich zaujmových aktivít. Nový Bulvár sa opiera o racionálny, čistý a funkčný návrh
autorského kolektívu obytných domov "bernoláčky" Capka&Bauer.
Na konci 60-rokov minulého storočia Bulvár, ako jeden z prvých mestských tried poskytoval
veľkorysý priestor nielen pre obyvateľov tejto obytnej zóny, ale cez služby a obchody aj
návštevníkom z iných mestských častí. Bulvár sa stáva najdominantnejšim verejným priestorom
Žiliny. Cez život, pohyb - dynamiku značnej šírky mestskej triedy Bulváru je ľuďom poskytovaný
priestor na prechádzky, nákupy, či náznaky športu (cyklistická doprava bola v týchto rokoch
rozvinutá viac ako si myslíme), ale i odpočinok a stretávanie s priateľmi pri káve...
Bulvár sa dostáva do povedomia kinematografie. Filmy ako Senzi mama (1964), Zmluva s diablom
(1967), Keby som mal dievča (1976) zobrazujú túto časť Žiliny ako sociálny, vysoko atraktívny a
dynamický priestor.
Filmové odkazy boli pre tvorcov súťažného návrhu tak silne inšpirujúce, že navrhovaný verejný
priestor dostávajú nový mi impulzmi do podoby silného odkazu na minulosť a opierajúc sa o
jednoduchosť formy z multifunkčným využitím bez striktného režimu.
Priestor je očistený od nadbytočnej vegetácie, stromov. Otvára sa ľudom nielen pozdlž odbytových
zariadení služieb a obchodov, ale v celej šírke nadrozmernej mestskej triedy.
Široký parter obytných domov poskytuje bezkolízne prúdy pohybu peších, či cyklistov, ale i
dôchodcov a matky s deťmi. V parteri nadväzujeme na správne funkcie obytných blokov najmä
odbytových zariadení reštaurácí, kaviarni, čajovní a predajní s potravinami, ktoré majú poskytnutý
v návrhu voľný priestor pre "mestské terasy a pikniky".
Na jestujúcej jednosmernej komunikácii s pozdĺžnym parkovaním pridávame spomínaný
dynamický rozmer pôvodnej mestskej triedy, ale len pre peších. Vzniká pešia "diaľnica" v lete
prispôsobená pre pohyb cyklistov, inline korčuliarov a v zime s potenciálom vytvorenia
bežeckého okruhu pre bežky, či ľadového okruhu pre korčuliarov. Túto dynamickú časť
Bulváru po jeho oboch stranách "ukľudňuje" stredný pás zelených plôch s perspektívnym využitím
pre oddych, zábavu, tržnicu, divadlá, či rôzne eventy...
Zelené terasy, ako aj spevnené plochy, či predajné stánky na centrálnej osi Bulváru preberajú
rovnako silnú ideu práve v 60- rokoch, kedy bol Bulvár projektovaný. Ľudský rozmer aplikovaný
pri jeho návrhu, ako verejného priestoru s obytnými blokmi vyššieho štandartu je ideou, mierkou i
kompozičnou charakteristikou návrhu. Základná dispozičná schéma obytných blokov vychádza z
priečnych osových rozponov 3,5m a pozdĺžnych osí vo vzdialenostiach 6,0m. Daný "obytný"
rozmer prenášame z interiéru do exteriéru práve cez spomínanú kompozíciu multifunkčných
exteriérových prvkov. Tým silnie odkaz "back to the future".
S novými funkciami vytvárame prijateľnejšie verejné prostedie:
1. Mestskú triedu, síce bez automobilovej dopravy, ale s "pešou diaľnicou".
2. Plnohodnotné exteriérové odbytové plochy pre reštaurácie, kaviarne a bary.
3. Zelené plochy "piknikov", zábavy a oddychu.
4. Žilina dostáva dôstojné miesto pre tradičné mestské trhovisko - vytvorenie "tradície mestských

trhov", ktoré posilní návštevnosť v dopoludňajších hodinách.
5. Priestor pre klzisko, s ľadovou plochou v zime, či konanie ochotníckych divadiel, predstavení,
prednášok a hudobných predstavení v štýle "Bratislavske hudobné slávnosti".
6. Dôstojné a kompozične silné osadenie sochy Antona Bernoláka na pozdĺžnych osiach Bulváru ulice A. Bernoláka a ulice Juraja Fándlyho.
7. V severnej časti Bulváru plynulé pešie napojenie na obchodný dom Aupark, s klasickym
dopravným riešením európskych veľkomiest ukľudnenej dopravy a veľkoplošným prechodom bez
signalizačných zariadení.
8. Premiestnením zastávok MHD - Aupark mimo hlavnej osi Bulváru dostáva Aupark dôstojný
odstup od riešeného priestoru aby si tak vizuálne ani funkčne nekonkurovali.
9. V južnej časti Bulváru plynulý prechod Bulváru na mestskú triedu s automobilovou dopravou s
pásmi zelene a cyklochodníkmi.
10. Bezkolízne napojenie navrhovanej podzemnej garáže pod verejným priestorom Bulváru so
vstupmi z východnej a západnej strany priamo pod obytné bloky na priečnej osi Bulváru a tiež so
vstupmi pod "Bernolákovým" návrším na ulici Juraja Fándlyho.
Etapizácia koncepcie verejného priestoru
Navrhovaný koncept počíta s časovým a priestorovým rozdelením na 2 etapy.
ETAPA 1.1
V 1. etape priestor Bulváru v jeho severnej časti nedozná výrazných zmien. Ide o vyčistenie
priestoru od náletových drevín, úpravu zelene. Jestvujúca obslužná komunikácia sa zmení na "pešiu
diaľniu" - promenádu s novými spevnenými plochami. Vytvorí sa dôstojne predpolie Auparku výrazny funkčný prvok spájajúci dve blízke funkcie mestskej triedy a nákupného strediska veľkoplošným prechodom pre chodcov.
V južnej časti sa na ploche nad budúcou podzemnou garážou upraví vegetačná plocha s dočasnými
zelenými terasami (demontovateľné veľkorozmerné prvky zelene - 6,0x3,5m). Po okrajoch
vegetačnej plochy - stredového pásu mestskej triedy zanechávame dočasnú dopravnú obsluhu (v 1/2
priestoru Bulváru). Dopravná obsluha bude fungovať na dočasné parkovanie a zásobovanie
obmedzené iba na určitú časovú dobu (doba nevyhnutného nákupu, výkladky tovaru/odvoz
odpadov).
Zásahom do ulice Juraja Fándlyho - sa cestné teleso komunikácie jemne vychýli od jeho pozdĺžnej
osi.
Dôvodom je:
1. Dôstojná pozícia sochy A. Bernoláka - kompozičný akcent Bulváru využívajúci akcent aj v
rámci širších vzťahov (ako orientačný bod) - ulica Komenského, Juraja Fándlyho a
Vojtecha Spanyola,
2. Výrazne lepší prehľad pri pripajáni na automobilovú dopravu z Bulváru po oboch
stranách na cestnú komunikáciu Juraja Fándlyho
3. Spomalenie dopravy v tejto časti Bulváru pre zvýhodnenie pešieho a cyklistického ťahu "pešej diaľnice"
Východná a západna strana promenády v južnej časti Bulváru je prepojená pešími prechodmi cez
"zelené terasy" tak aby poskytovala priestor pre oddych i možné drobné športové hry.
ETAPA 1.2
V rámci neskoršej fázy I.etapy sa priestor mestskej triedy v jeho severnej časti zmení na definitívnu
podobu Bulváru. Túto podobu je možné už v I. etape docieliť zaradením podzemnej garáže len do
južnej časti Bulváru.
Severná časť je opäť skultivovaná zelenými terasami a kompozičnými prvkami, ktoré nadväzujú na

jednotnú tektoniku Bulváru v spojitosti s obytnými blokmi. V dotknutej časti je vytvorený nový
charakteristický prvok - Mestské trhovisko s tradícou. Vytvorená je vodná plocha i akcentujúci
prvok hodín pri vodnom prvku.
ETAPA 1.3
Spojením rekonštrukcie a obnovy oboch častí (severnej a južnej) mestskej triedy A. Bernoláka je už
v rámci I.etapy vytvorený plnohodnotný verejný priestor s multifunkčným využitím:
- pešej, cyklistickej, inline a bežecko - bežkárskej diaľnice
- zelené terasy pre oddych, drobné športy (joga, kalčeto, workout,..)
- odbytové plochy reštaurácii, kaviarni, barov
- mestské trhovisko s tradíciou
- vodná plocha prvok, využiteľný v lete i v zime v podobe klziska
- dočasné parkovanie a plnohodnotná zásobiteľnosť odbytových prevádzok Bulváru
- bezkolízne napojenie na Aupark i na južnú časť pokračovania Bulváru v ukľudnení
automobilovej dopravy a priority peších ťahov
Severná časť je plnohodnotne funkčná a s potenciálom zachovania všetkych prvkov a
urbanistických plôch pri následnom vybudovaní podzemnej garáže, či preložke inžinierskych sieti.
ETAPA 2
Zachovaním celej severnej časti je II.etapa menej náročná na na finančné a technické obmädzenia
vyplývajúce s výstavbou podzemnej garáže a preložke inžinierskych sieti.
Vybudovaním podzemnej garáže a zrušením pôvodnej obslužnej komunikácie s pozdĺžnym
parkovaním ostáva mestská trieda sociálnym, plnohodnotným priestorom navrhnutým pre statické
(mestské trhy, oddych, odbytové plochy, ...) a dynamické (pešia, cyklistická, inline, bežecko bežkárska "diaľnica", divadlá, eventy, klzisko) vrstvenie verejného priestoru.
Požiadavky na preložky inžinierských sietí a parkovacie kapacity I.etapy a II.etapy
V rámci vybudovania II.etapy je potrebné zabezpečiť preložky týchto inžinierskych sieti:
1. Navrhovaný parný rozvod - v južnej časti Bulváru
2. Kanalizačné potrubie BT DN 300
3. Prekládka elektrického vedenia pre verejné osvetlenie - v južnej časti Bulváru a jeho doplnenie v
rámci návrhu pre zdvojenú promenádu v južnej časti Bulváru a celkovú zmenu verejného
osvetlenia mestskej triedy (s návrhnom nových funkcii, či sociálnejším - pobytovým priestorom)
Parkovacie kapacity v koridore mestskej triedy A. Bernoláka:
I.etapa: pozdĺžne dočasné parkovanie = 40 parkovacích státi
II.etapa: podzemná garáž s možnosťou vybudovania dvoch podlaží= 113 x 2 = 226 státi
Predpokladané náklady na realizáciu I.etapy prestavby:
Viď samostatná príloha

