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Navrhované riešenie vychádza primárne z hlavných peších  
ťahov obyvateľov, ktoré sú definované súčasnou sieťou chod-
níkov, vyšľapanými cestičkami v trávniku a vstupmi do budov. 
Vzniknutá sieť chodníkov rozčlenila územie na základné funkčno- 
-priestorové jednotky - trávnik, trvalkové záhony a kvetinovú lúku, 
ktorá v sebe “skrýva” hracie prvky - trávnatú ihriskovú plochu a  
detské ihrisko. V strede sa nachádza hlavná pobytová trávnatá  
plocha, ktorá je zvýraznená aj riedkou alejou kopírujúcou okraje 
lúky. Tento celok po obvode lemujú extenzívne trvalkové záho-
ny dvoch typov. Dominantne zelený a nížší charakter budú mať  
záhony typu “náhrada trávnika” a budú akoby pokračovaním 
trávnika do priestoru záhonov. Ostatné trvlakové záhony budú 
farebné, vzdušnejšie, charakterom podobné lúke. Lúka a záhony 
sú navrhnuté na veľkých plochách, čo okrem estetickej funkcie má 
pozitívny vplyv aj na biodiverzitu, a spolu s drevinami na mikroklímu 
lokality. Toto riešenie prináša aj čiastočné zväčšenie kapacity  
parkovacích miest, parkovisko je rozšírené v JZ časti.

Funkčné členenie priestoru
A Ihrisková plocha trávnika 455 m2

B Kvetinová lúka 1766 m2

C Pobytový trávnik 1015 m2

D Detské ihrisko 148 m2

E Trvalkové záhony - farebné 1723 m2

F Trvalkové záhony - náhrada trávnika 737 m2

Komunikácie a spevnené plochy
mlatový povrch 412 m2

štrk 148 m2

Mobiliár a vybavenosť
lavička okrúhla 4 ks

lavička klasická 11 ks

lavička kruhová 1 ks

Vegetačné prvky
pobytový trávnik 1015 m2

kvetinová lúka 1766 m2

trvalkový záhon - farebný 1723 m2

trvalkový záhon - náhrada trávnika 737 m2

dreviny existujúce - ihličnaté 32 ks

dreviny existujúce - listnaté 9 ks

dreviny navrhované (listnaté) 18 ks
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