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Odysea vzťahov projektanta k investorovi, dodávateľovi,
expertíze a užívateľovi sa začala v roku 1976, a to
územným plánom autorského kolektívu žilinského
Stavoprojektu Ing. arch. Stanislav Toman a Ing. arch.
Anton Lavička, odvtedy pokračuje permanentnou
aktualizáciou časovo vyhranených etáp s vyústením
realizačných blokov pod vedením autorského kolektívu
Ing. arch. Milan Mosný a Ing. arch. Stanislav Toman.
Obytný obvod Rozkvet pre cca 30 tisíc obyvateľov sa
nachádza na kopci Helena juhozápadne od centrálnej
mestskej zóny sídelného útvaru. Predstavuje
samostatný kompozično-prevádzkový celok v rozvinutej
organizácii územia na zložitom geomorfologickom
podklade lokality. Koncepčný základ tohto celku tvorí
obytná - polyfunkčná obvodová komunikácia. Vnútorný
priestor obvodu je určený na plošne náročnú vyššiu
občiansku vybavenosť.
Organizačne sa obvod člení na tri obytné súbory. Spolu súčasná aktualizácia predstavuje cca 7800 b. j. KBV s 27 800
obyvateľmi na ploche 79,0 ha, s dosiahnutou hustotou cca 350 obyv./ha. Priľahlé okrajové územie, nevhodné svojimi
geologickými pomermi a sklonom svahov na hromadnú bytovú výstavbu, bolo určené na individuálnu bytovú výstavbu v
progresívnych formách zástavby. Determinanty - terénny reliéf, nadväznosť na vyššiu urbanistickú aktivitu, komunikačne
spojenie, požiadavky na účelnosť, hygienu prostredia, estetickú úpravu - teda nároky na komplexné obytné prostredie si
vynútili koncepčnosť rozvinutej organizácie územia. Jeho hlavnú kostru tvorí spomenutá obvodová komunikácia s tromi
prístupovými bodmi na komunikačnú sieť sídelného útvaru Považská Bystrica.
(Pokračovanie na str. 2)
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Bytová zástavba v konštrukčnej
sústave
T06B
radu
P1.14,
navrhnutá vo forme obytnej pešej
ulice na báze polyfunkčnosti
umocňuje základné pešie ťahy,
ktoré
prechádzajú
od
celomestského centra cez. centrum
obvodu Rozkvet a vyúsťujú do
priestoru voľného času a rekreácie.
Postupné spracúvanie prípravnej a
projektovej dokumentácie bolo a
zostáva
školou
nielen
pre
projektanta, investora, prípadne
spracovateľa
geologických
prieskumov, ale v konečnom
dôsledku aj pre dodávateľa stavby.
V urbanistickej praxi žilinského
Stavoprojektu
sa
prvýkrát
uskutočnila spolupráca s inými
vednými odbormi, a to v podobe
spolupráce so SAV - Ústavom
experimentálnej biológie a ekológie
v
Bratislave,
s
Katedrou
geotechniky Stavebnej fakulty SVŠT
v Bratislave, s Geoindustriou, n. p.
Praha - proj. Brno, s IGHP, n. p.
Žilina...
Z
inžiniersko-geologického
hľadiska predstavuje totiž územie
sídliska
Rozkvet
jednu
z
najzložitejších lokalít, aká bola na
výstavbu použitá. Rôzne typy
hornín a ich odolnosť si vyžadovali
rad sanačných opatrení. Na území
sídliska Rozkvet sa napr. použili
štrkopiesčité presypy päty odrazov
a zárezov, štrkopiesčité rebrá,
pilotové
steny,
vodorovné
odvodňovacie vrty atď.
Príspevkom Stavoprojektu k tejto
problematike bolo neobvyklé
nahradenie
gravitačného
oporného múra priestorovou
prefabrikovanou
konštrukciou
dvojúrovňového parkoviska, ktorá
spĺňa potrebnú funkciu stabilizácie
násypu, súčasne rieši problém
parkovacích plôch a relatívne
znižuje náklady stavby.
Projektované a realizované bytové
objekty s nevyhnutnou aplikáciou

typových podkladov umožňuje v
zásade
pridanie
ďalšieho
špecifického technického podlažia
riešeného ako garáže, priestory pre
technickú infraštruktúru, špecifické
byty atď. Prínosom k problematike
bol i tzv. systém „ťažký skelet",
postupne
od
roku
1982
konštrukčne
vypracovaný
a
zavedený do realizácie ako
príkladný prístup spolupráce medzi
Pozemnými stavbami Žilina, Prefa
Martin a Stavoprojektom. Riešenie
umožnilo polyfunkčnosť - črtu
intenzifikovanej
komplexnej
bytovej
výstavby
na
báze
doplnkovej konštrukcie.
Polyfunkčnosť
uplatňuje:

sa

preukazne

-

v integrácii a intenzifikácii
funkčných zložiek územia,

-

v pôsobení architektonickej
štruktúry, vo vzťahu zariadení
občianskeho vybavenia so
zložkou bývania (efektívnosť
územia,
skompaktnenie
zástavby),

-

v pôsobení technických štruktúr
stavebnej výroby a v systéme
plánu a riadenia investičnej
výstavby.

Polyfunkčný dom sa javí ako jedna
z oprávnených racionalizačných
foriem výstavby. Tento typický
predstaviteľ hybridnej formy v
architektonicko-typologických
druhov sústavy umožňuje docieliť
intenzifikáciu využitia územia až po
hustoty do 400 obyv./ha, zníženie
rozsahu
záberu
poľnohospodárskeho
pôdneho
fondu, úsporu merných jednotiek
vybraných
druhov
základnej
technickej vybavenosti, úsporu
energií (zníženie tepelných strát
strechou v časti občianskeho
vybavenia a spodnou podlahou
bytovej časti...), úsporu stavebných
materiálov, inováciu obytných
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štruktúr a v neposlednom rade
možné urýchlenie realizácie.
Pri tvorbe sa použil možný, ale vždy
ešte
obmedzený
počet
urbanisticko-architektonických
prvkov (min. tri sekcie stavebného
záberu). Úsilie o komplexné obytné
prostredie sa sústredilo na
vytvorenie aktívnej životaschopnej
priestorovej urbanistickej štruktúry
s
jasnou
vnútropriestorovou
orientáciou, s dynamickou väzbou
ťažiskových polôh a organickou
väzbou na prírodné prostredie,
teda na vytvorenie štruktúry, ktorá
plne rešpektuje determinanty
vymedzujúce
toto
obytné
prostredie.
V
infraštruktúre
inžinierskych sietí sa uplatňujú
technické chodby v bytových
objektoch
a
prechod
na
kolektorizáciu
na
báze
individuálneho
projektu
monolitickej
konštrukcie
s
postupným
prechodom
na
prefabrikáciu
uceleného
konštrukčného prvku.
Architektonický
výraz
je
determinovaný určenou panelovou
technológiou, atypické podlažia
vynútené morfológiou terénu
spestrujú vybavenostnú štruktúru
obytného domu. Osobitosťou je
farebné
riešenie.
Zjednocuje
obytné skupiny do komplexného
výtvarného celku obvodu na pozadí
prírodného
a
krajinného
prostredia. Realizácia kladie značné
nároky na technický a autorský
dozor.
Stavba si vyžiadala zriadenie
koordinačného štábu pod vedením
ONV. Súbor žije, dýcha mladosťou,
borí sa s dennými starosťami.
Užívateľ ho prijíma a zobytňuje.
Čiastkový výsledok dneška dáva
tušiť komplexný záver na rozhraní
tisícročí.
- Anton Kratochvil -

SLOVO AUTOROV
Koncepcia
hmotovo
priestorovej štruktúry sidelného
útvaru Rozkvet vychádza zo
zásad integrity pri rodného a
umelého prostredia.
Rešpektuje územné danosti a
exponovanú
polohu
juhozápadne od centra mesta
na pozdlžne modelovanom
kopcovitom
teréne
geomorfologickej determinácie
s miernejšími až strmými svahmi
(so sklonom od 3° do 50°) a s
prevýšením
vzhľadom
na
centrum Považskej Bystrice vyše
100 m.
Urbanistické riešenie vychádza
zo
základných
princípov
organického útvaru; usilovali
sme sa vytvoriť komplexnú
obytnú štruktúru s novými
výtvarno-kompozičnými
a
funkčne
prevádzkovými
väzbami.
Plošným rozsahom 163 ha, z
toho 92,5 ha KBV, kapacitou
bytového fondu 9186 b. j. v KBV
a cca 500 b. j. v IBV, počtom 30
tisíc obyvateľov a svojou
polohou prerástol obytný obvod
do iných dimenzii. Je nielen
súčasťou obytnej zóny mesta,
ale plnohodnotným článkom
mestského organizmu; výrazne
sa uplatňuje v siluete mesta,
hlavne v diaľkových pohľadoch
na cestách od Trenčína, Žiliny a
Rajca.
Výrazná
morfológia
územia
a
rad
ďalších
determinant, ktoré narúšajú
plynulý a bezprostredný vzťah k
centrálnej
mestskej
zóne
(Rozkvet je s ňou iba v silnom
optickom
a
dopravnom
kontakte), podmienili doplnenie
obytnej zóny vyššou občianskou
vybavenosťou.
V súlade s koncepčným
zámerom vznikla integrovaná
polyfunkčná sústava s prevažne
kompaktnou formou uličnej
zástavby. Využil sa svažitý a
členitý terén i organická väzba
na kvalitné prírodné prostredie.
A tak aj za podmienok tvrdej
objemovej typizácie, hlavne
bytových
objektov,
ktorá
nedovoľuje
(alebo
veľmi
komplikuje) ich použitie v takom
náročnom
teréne
bez
nákladných úprav a sčasti tiež
vďaka
realizácii
farebných
riešení fasád bytových objektov
došlo aspoň k čiastočnej
eliminácii monotónnosť
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expected

to

be

ti, monofunkčnosti a uniformity,
docielila sa bohatosť formy,
výraz s jasným výtvarnokompozičným systémom a
lineárnejšie
rozvinutými
ťažiskovými polohami. Tieto črty
patria zároveň k prostriedkom
na dosiahnutie vyššej sociálnej,
kultúrnej a humánnej kvality
obytného prostredia.
Ústredným pólom integračných
vzťahov v rámci štruktúry je
celoobvodové centrum; tvorí
kompozičné jadro, z ktorého sa
odvíja
kompozičná
nosná
kostra, prekrývajúca ťažiskové
pásma a vytvárajúca podmienky
pre
zabezpečenie
kontinuálneho
obrazu
urbanistického
interiéru.
Kompozičná kostra a hlavné i
vedľajšie kompozičné osi sú
súhlasné s pešími trasami, ktoré
boli povýšené do rovnocenného
vzťahu s trasami automobilovej
dopravy.
Horizontálnovertikálnou
segregáciou
a
spôsobom zástavby vznikol
plynulý, pokojný a bezpečný
peší
priestor.
Došlo
k
rehabilitácii ulice realizáciou
polyfunkčnosti
na
báze
podstavanej a predstavanej
občianskej
vybavenosti
s
použitím progresívneho riešenia
inžinierskych
sietí
formou
kolektorizácie. I napriek tomu,
že sme nútení pracovať s
obmedzeným
počtom
architektonicko-urbanistických
prvkov, že v našej komplexnej
bytovej výstavbe sa počas
dlhoročnej
hegemónie
objemovej
typizácie
nahromadilo
nesmierne
množstvo problémov i priamo
odmietaných úloh, že ďalej je už
neudržateľné, aby plánovacou
jednotkou nebola komplexne
dokončená
obytná
zóna
schopná
samostatného
užívania, ale iba byt, a že
architekt zostáva osamotený
uprostred
nahromadených
problémov
investičného
procesu, sme presvedčení, že
sídelný útvar Rozkvet, aspoň
sčasti realizovaný podľa našich
predstáv,
bude
ďalším
príspevkom vo vývoji a názore
na
tvorbu
komplexného
obytného prostredia.
- Milan Mosný -
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Územný plán sídliska

rozkvet –
považská bystrica
Aplikácia biologického plánu krajiny

A. Lavička, S. Toman

Smerný územný plán Považskej Bystrice určil
pre perspektívny rozvoj mesta priestor na
kopci Helena medzi Rajeckou dolinou a
štátnou cestou č. 18 smerom na Bratislavu.
Pre zabezpečenie výstavby v tomto priestore
ONV v Považskej Bystrici objednal
územnoplánovaciu dokumentáciu.
V úsilí o náročnú urbanistickú koncepciu
investor v predstihu dal vypracovať dve
porovnávacie štúdie. Tieto alternatívne
štúdie boli potom podkladom pre
spracovanie územného plánu. Počas
spracúvania územného plánu sa v súvislosti s
l. konferenciou o ekológii a urbanizme
vytvorila priaznivá atmosféra pre spoluprácu
s ekológmi. Prvýkrát v našej urbanistickej
praxi sa okruh tvorivých pracovníkov rozvíril
o odborníkov, najvhodnejších pri úsilí
optimálne využije krajinu a dosiahnuť
rovnováhu medzi ekosystémami krajiny a
urbanizovaným priestorom.
Územie, o ktoré ide, predstavuje samostatný
krajinný celok v podobe pozdĺžneho kopca,
ktorý sa vypína nad centrom mesta smerom
na juh. Výškový rozdiel medzi centrom a
vrchom je 105 m. V tomto náročnom teréne
autori územného plánu Ing. arch. Anton
Lavička a Ing. arch. Stanislav Toman navrhli
obytný obvod pre cca 25 OOO obyvateľov.
Pre daný terénny reliéf, komunikačné
spojenie, požiadavky na bezpečnosť a
účelnosť v usporiadaní bytov a občianskej

Krajinná panoráma budúceho sídliska

vybavenosti, pre pokoj a hygienu prostredia
a jeho estetickú úpravu sa spracoval návrh
rozvinutej organizácie územia.
Hlavnú kostru tejto rozvinutej organizácie
tvorí obvodová komunikácia s tromi
prístupovými spojmi na komunikačnú sieť
mesta. Nad obvodovou komunikáciou je
navrhnutá bytová zástavba vo forme obytnej
pešej
ulice
spolu
s
občianskou
vybavenosťou. Vnútorný priestor tohto
útvaru je určený pre plošne náročnú
občiansku vybavenosť (ZDŠ, športový areál)
a rekreačné plochy. Pozdĺžny tvar rekreačnej
plochy nadväzuje v južnej časti na fragment
lesoparku, ktorý je základom budúceho
parku - komplexu vegetácie. Do tohto
systému zelene sa začlenili i ďalšie prvky zvyšky lesov a hodnotnejšia rozptýlená
zeleň. Zelené čistiny sú určené na relaxáciu
obyvateľov a na šport.
V rámci spomínanej spolupráce s
pracovníkmi ÚEBE SAV sa predbežný návrh
územného plánu prehodnotil podľa
výsledkov a odporúčaní biologického plánu
krajiny. Biologický plán obsahuje ekologickú
analýzu a syntézu, ktoré ústia do typizácie
ekologických komplexov.
Ekologická typizácia krajiny dáva podklady
pre ekologickú optimalizáciu pri využití
územia; sú to v podstate rámcovo vyslovené
zásady jeho účelového rozčlenenia.
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Osobitne sa hodnotí rekreačné a produkčné
zázemie. Priamo pre sídlisko Rozkvet sa
vypracoval návrh na využitie jestvujúcej
rozptýlenej zelene pri urbanistickej tvorbe
sídliska a zhodnotila sa v hodnosť obytnej
výstavby.
Ekologické
závery
tohto
biologického plánu krajiny sa stali
podkladom pre úpravu koncepčného
riešenia, najmä však pre určenie súvislých
vegetačných plôch, pre polohu objektov
občianskej vybavenosti a obytnej zástavby.
Vytváranie čistín a súvislých plôch zelene
zmierňuje klimatické podmienky a zlepšuje
mikroklímu sídliska. Súvislá zeleň znamená
predpoklad pre zachovanie živočíšnych
druhov a ich adaptáciu na nové prostredie.
Výsledky biologického plánu krajiny
potvrdili, že koncepčné riešenie obytného
obvodu je správne a že sa dosiahla správna
väzba medzi urbanizovanými priestormi a
ekosystémami krajiny.
Keď
spätne
hodnotíme
doterajšiu
spoluprácu
ekológov
a
urbanistov,
nepochybne možno hovoriť o kvalitatívnom
prínose pre urbanistickú tvorbu životného
prostredia. Sme presvedčení, že takáto
spolupráca sa v blízkej budúcnosti stane
nevyhnutnosťou a tvorba životného
prostredia
nadobudne
vskutku
interdisciplinárny charakter.

LEGENDA:

Typizácia vhodnosti územia na obytnú zástavbu podľa morfometrických kritérií (Skupina
typov na svahoch: 1 – najvhodnejšie, 2 vhodné, 3 – málo vhodné, 4 – nevhodné.
Skupina typov na rovinách (raster): 5 – najvhodnejšie, 6 – vhodné, 7 – málo vhodné)

5
www.historickapb.sk

6
www.historickapb.sk

Na záver mi dovoľte pár poznámok.
Považskobystrické starinky nemajú byť akousi paródiou na naše mestské noviny, ale zbierajú články, inzeráty, fotky a iné,
ktoré už raz napísané boli. Cieľom týchto novín je ukázať vám, čitateľom, obraz vtedajšej doby. Ukázať vám ako žili
Považskobystričania niekoľko desaťročí naspäť, čo ich zaujímalo, o čo sa snažili, aké problémy museli riešiť.
Dúfam, že sa pri čítaní noviniek zabavíte a aspoň na chvíľu sa prenesiete do dôb dávno minulých.
Aktuálne číslo je venované sídlisku Rozkvet a články pochádzajú z nasledovných zdrojov:
-

KRATOCHVÍL A., MOSNÁ M. : Považská Bystrica - obytný obvod Rozkvet (1976-2000), časopis PROJEKT, roč. 32,
č. 1 (2. 1990), s. [13]-14
LAVIČKA A., TOMAN S. : Rozkvet - Považská Bystrica, časopis Projekt, roč. 19, č. 7 (1997), s. 6-9

S pozdravom
web WWW.HISTORICKAPB.SK
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Cesta na Rozkvet od Salaša Bystričan. Lúky
pod panelákmi sú ešte pokosené, bez
náletových drevín.
Zdroj: pani Macháčková

Ulica Laca Novomeského.
Zdroj: internet

Deti hrajúce sa na stavenisku budujúceho sa
sídliska.
Zdroj: internet

Začiatok a koniec ulice Laca Novomeskáho
počas výstavby sídliska.
Zdroj: internet
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