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ZELENÉ NÁMESTIE - CENTRÁLNY POBYTOVÝ PRIESTOR OBVODOVÁ IZOLAČNÁ ZELEŇ

V druhej časti „zeleného námestia“ 
navrhujeme menšiu časť centrál-
neho kruhu využiť  ako plochu pre  
sedenie a to pod korunami stromov.  
Tieto budú vysadené v rastri na celej 
tejto ploche, ktorú budú zatieňovať. 
Povrch celej plochy bude mlatový, 
priepustný, ktorý umožní rast stromov. 
Okolo stromov budú kruhové trvalkové 
záhony. Tieto budú niekde doplnené 
kruhovými lavičkami. Inde v nikách,  
vytvorených kruhmi  trvalkových  
záhonov, budú umiestnené okrúhle 
stolíky s kresielkami. 

Po obvode parku sa aj v súčasnosti nachádzajú dreviny , ktoré navrhovaným riešením parku 
môžeme všetky zachovať a naopak, tam kde je to potrebné ich výsadbu doplniť. Výsadbu 
stromov po obvode navrhujeme doplniť najmä z južnej strany od parkoviska, kde bude línio-
vá výsadba listnatých stromov tieniť chodník a parkovisko. Ďalej navrhujeme izolačnú výsad-
bu drevín okolo detského ihriska, jednak na pre zatienenie plochy ihriska, ale aj ako zvukovú 
izoláciu.  Na doplnenie druhového zloženia drevín navrhujeme použiť už len listnaté dreviny, 
keďže ihličnaté stromy  už majú významné zastúpenie na ploche a to najmä v predzáhradkach.  

V severnej časti parku je navrhovaný parkový trávnik, tak ako je aj v súčasnosti, ktorý umožní aj 
pobytovú  funkciu v zatienenej časti pod stromami.V južnej časti parku, o parkoviska, navrhu-
jem podporiť izolačnú funkciu zelene aj založením kvetinovej lúky. Táto bude predovšetkým 
plniť funkcie environmentálne, nie pobytové, ktoré vzhľadom na blízkosť plochy k parkovisku 
ani neočakávame. Táto plocha je celodenne oslnená, preto práve kvetinová lúka, ktorá bude 
kosená ručne len 2 x ročne, významne prispeje k odolnosti plochy voči suchu. 
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