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súčasný stav riešeného územia z vtáčej perspektívy  
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     prieskum verejnej mienky k predmetnému zadaniu pred spracovaním PD
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vyhodnotenie prieskumu

Väčšina respondentov má deti do 18 rokov, a uprednostňujú verejné 
športové multifunkčné a cvičebné prvky (32%), 

Chýba im viac možností pre gastronomické služby a večernú zábavu 
(16%). 

Pri komentároch sa najčastejšie vyskytujú aktivity vo verejnom 
priestore, najmä spoločné grilovanie, spoločné kultúrne a športové 
podujatia.

Pri otázke na predzáhradky odpovedalo 70% respondentov, že by prijali 
takýto poloverejný priestor, z nich ⅔ sú ochotní sa o tento priestor aj 
starať

Za nedostatok považujú najmä spoločenské a kultúrne vyžitie a 
športoviská (spolu 43%) 

Pôvodné detské ihriská a prašiaky by zachovalo a rekonštruovalo takmer 
70% respondentov.

Pri parkovaní vníma nedostatok miest 27% respondentov, približne 30% 
vníma ako väčší problém ich usporiadanie a organizáciu. Na ďalšom 
mieste je ako nedostatok zimná údržba a bezbariérovosť.
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sídlisko Vinbarg - ukážka realizácie DZ z predošlej Etapy 

        ukážka navrhovanej dažďovej záhrady v riešenom území 
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schéma funkčného využitia a komunikačných ťahov - štúdia



Sídlisko Vinbarg Bardejov
 

             etapizácia regenerácie - Grešákova ul. a celková urbanistická koncepcia územia
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 návrh funkčného využitia územia
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 vodozádržná koncepcepcia - návrh riešenia



návrh a koncepcia výsadby



 

     letecký pohľad
navrhované riešenie  



 
večerný pohľad na námestie



navrhované riešenie - vizuálne stvárnenie

navrhovaný bulvár - korzo námestie pred Plavárňou



navrhované riešenie - vizuálne stvárnenie

športové prvky vnútrobloková výsadba 



navrhované riešenie - vizuálne stvárnenie

navrhovaný altánok letná záhrada



 dažďová záhrada - vsakovací objekt .



 podzemné vsakovacie objekty pod chodníkmi



 výsadba .
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Revitalizácia vnútrobloku – Sídlisko Vinbarg – Etapa II

Sídlisko Vinbarg je považované za najzanedbanejšie v Bardejove. Bolo vybudované na sklonku socialistickej éry v 80. rokoch a od jeho výstavby až do nedávnych 
rokov tu neprebehla žiadna inovácia. Verejné priestranstvá zostali staveniskom vyprahnuté územia, kde medzičasom pribudlo množstvo automobilov. Veľa 
obyvateľov sídliska tu prežili detstvo a dnes tu vychovávajú svoje deti. Mesto chce prostredníctvom dotačných fondov zlepšiť verejné priestory sídliska v kontexte 
súčasných potrieb a možností, pri implementácii opatrení reagujúcich na meniace sa klimatické podmienky. 

Všeobecné východiská 

V súčasnosti sme svedkami rôznych foriem neúmerného vyčerpávania prírodných zdrojov. Je to predovšetkým vďaka ich neudržateľnému využívaniu či sa jedná o 
nerastné suroviny, potraviny, práca a podobne. Vo všeobecnosti sa ľudia vzďaľujú od prírody a vytvárajú si “umelé” prostredie. Spoločnosť javí známky vyčerpania 
a to nielen fyziologicky, ale aj sociálne, ekonomicky a psychologicky. Pri riešení nastolených problémov sa môžeme učiť a ťažiť z množstva poznatkov a skúseností 
z realizovaných projektov, ktoré si kladú za ciele opätovne pripojiť urbánne štruktúry s prírodou v ich opatovnej vzájomnej koexistencii. Ťažiskové princípy 
návrhu takýchto projektov sú postavené na stavebných materiáloch ekologického charakteru, zachytávaí zrážkových vôd a ich udržanie v prirodzenom prostredí 
pri doplnení potrebnej výsadby čerpajúcej z tzv. permakultúrnych princípov. Všímajúc si viac sociálne a ekologické otázky a ich vzájomnú previazanosť. Aj v tomto 
projekte a kontexte autori ponúkajú viacero prvkov pre podporu udržateľného rozvoja. Riešenia, ktoré by umožňovali a podporovali trvalo udržateľné metódy a 
techniky pre regeneráciu prostredia. 

Pred začiatkom návrhu autori spracovali anketu verejnej mienky a potrieb obyvateľov a vypracovali viacero urbanistických štúdií pre overenie urbanistických 
vzťahov a potrieb v širšom meradle zadania.

Navrhovaný projekt sa odohráva v dvoch úrovniach. Prvá úroveň je “neviditeľná” a tvorí kostru celkového riešenia. Jedná sa o komplexný vodozádržný systém, 
ktorý je v našom meste v takomto rozsahu a kontexte navrhovaný prvýkrát. Prvá spomínaná úroveň rieši prednostne nakladanie s dažďovými vodami v 
predmetnej lokalite, časti sídliska ako súčasť komplexného riešenia zadania. Navrhované opatrenia zabezpečujú prednostne oddelenie dažďovej kanalizácie od 
splaškovej, zachytenie a retenciu návalovej zrážky (v podzemných nádržiach), podpovrchové vsakovanie dažďovej vody (v rozsiahlom podzemnom vsakovacom 
objekte), povrchové vsakovanie v prirodzenej dažďovej záhrade a valoch a následné zavlažovanie okolitého územia zachytenou vodou. Kombinovanými metódami 
je v krajine zadržaných cca.200m3 zrážkovej vody priamymi opatreniami. Nepriame opatrenia tvoria navrhované spevnené plochy, ktoré sú plne vodo priepustné, 
či už v dlažbe, alebo mlatových povrchoch. Množstvo zadržanej vody s nepriamymi opatreniami je omnoho vyššie.

Druhá úroveň projektu je tvorená “viditeľnými” prvkami návrhu. Prednostne tu chceme vypichnúť výsadbu, ktorá je v návrhu rozhodujúca a silne podporená 
zadržaním vody v krajine. Pre lepšie pochopenie uvedieme rozsah výsadby v číslach. Stromy a vysoká vzrastlá zeleň 90ks vrátane súvisiaceho projektu, vzrastlá 
krovitá výsadba 322ks, trvalková výsadba cca 2000ks (dažďová záhrada) a cibuľoviny 4800ks.               
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Dosadba vnútrobloku kladie za prioritu podporu biodiverzity a vytvára z danej lokality parkové územie, ktoré so svojou pridanou úžitkovou hodnotou bude slúžiť 
pre oddych, šport a kultúru obyvateľov sídliska. Zvolená dominantná farebnosť vegetačných prvkov je volená cielene: fialová – biela – žltá - hnedá a prirodzenými  
odtieňmi zelenej. Permakultúrne aspekty sú implementované začlenením úžitkových drevín. Jedná sa o vyššie ovocné dreviny ako lieska turecká, čerešňa, orech, 
alebo hruška obyčajná. Výsadba je komponovaná okrem vizuálneho vnemu aj “čuchovo”. Zmysly obohacuje hlavne farebnosť a vôňa kvetov. Pre podporu 
farebnosti krajinného riešenia je navrnuté aj verejné osvetlenie. V podvečerných hodinách má podporiť celkový vizuálny vnem prírodného prostredia.


