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2. Základné údaje charakterizujúce stavbu
2.1 Prehľad východiskových podkladov
K spracovaniu projektu boli použité nasledujúce podklady a materiály :
-

celkové riešenie územia M : 1 : 300

-

spôsob odvádzania dažďových vôd v riešenom území M : 1 : 300

-

Územný plán zóny Mlynárce I., Nitra, Zmeny a doplnky č. 1, AK Csanda
Piterka s.r.o., 2020

2.2 Charakteristika riešeného územia
Predmet a cieľ dokumentácie
Predmetom dokumentácie je riešenie vybranej časti rozsiahlejšej výstavby novej
obytnej štvrte mesta Nitry ako 1. etapa, ktorá bude pokračovať v budúcnosti ďalšími
celkami do vytvorenia polyfunkčnej komplexnej štvrti Párovské Lúky Nitra. V stupni
dokumentácie pre územné rozhodnutie sú stanovené princípy a priestorové, funkčné
a technické možnosti riešenia sídelnej zelene vo verejných priestoroch ulíc, areálov
a vnútroblokov s ohľadom na špecifické podmienky lokality. Cieľom je vytvorenie zdravého
a ekologicky stabilného prostredia s maximálnym využitím plôch pre vegetačné úpravy
a hospodárenie s vodou a vytvorenie priestorov pre oddych, šport a pobyt obyvateľov
v príjemnom prírodnom prostredí.
Predložené riešenie tvorí urbanistický a logický celok pozostávajúci z 5-tich
bytových domov, parkovacieho domu a materskej školy, verejných a uličných priestorov,
areálov a vnútroblokov uvedených domov a centrálnej parkovej plochy s poldrom
a námestím. Predpokladaný počet obyvateľov v rámci 1. etapy je 2 tisíc obyvateľov.
Po naplnení celkového zámeru - vybudovanie komplexnej mestskej štvrte
s bývaním a vybavenosťou bude nová štvrť domovom pre približne 7 tisíc obyvateľov.

Lokalizácia územia
Riešené územie časti Mlynárce I. sa nachádza na západnej strane mesta Nitra, od
mesta ho oddeľuje tok rieky Nitra. Lokalita je na juhozápadnej strane ohraničená riekou
Nitra, zo severnej strany tvorí hranicu rýchlostná cesta R1A. Na južnej strane sa nachádza
firemný areál Ruža. Plocha je využívaná v súčasnosti na poľnohospodársku veľkovýrobu,
časť územia je bez využitia. Plocha je rovinatá, prístup do územia je z Bratislavskej cesty
cez cestnú lávku z účelovej komunikácie. V území je vybudovaná účelová asfaltová cesta
po západnom a severnom obvode vymedzeného pozemku. Na vymedzenom území sú
umiestnené verejné inžinierske siete – vzdušné a zemné káblové VN vedenia a VTL
plynovod. Pozemky riešeného územia sú vo vlastníctve investora.
Zhodnotenie územia pre návrh sadových úprav
Riešené územie je súčasťou regiónu Podunajskej pahorkatiny, ktorá je vyšším
a členitejším stupňom Podunajskej nížiny. Z hľadiska typov životného prostredia
predstavuje územie urbanizovano-poľnohospodársku nížinnú krajinu s veľmi vhodnými
ekologickými podmienkami pre život človeka. Stupeň antropogénneho ovplyvnenia krajiny
je veľmi vysoký. Krajinná štruktúra územia je typická s prevahou poľnohospodárskej pôdy
(orná pôda, čiastočne záhrady), časť plôch je v súčasnosti nevyužívaná a má charakter
poľných a lúčnych úhorov. Z pôvodných porastov alebo prírodných prvkov okrem brehu
rieky nie sú zachované žiadne. Rovnako pôda bude pred realizáciou stavby odvezená
a bude vykonaná skrývka ornice, časť pôdy bude využitá pri spätných terénnych úpravách.
Priamo v území lokality Párovské lúky sa nenachádza žiadny biotický prvok
nadregionálneho významu, v kontakte s riešeným územím je však okraj biokoridoru
nadregionálneho významu – rieka Nitra, ktorá je biokoridorom vedúci nivou rieky. Zahŕňa
samotný vodný tok, brehové porasty, medzihrádzový priestor a sprievodné drevinové
porasty. Koryto rieky je v celom úseku upravené. Drevinové brehové porasty sú vyvinuté
najmä v severnej časti územia, dominujú v nich vŕba krehká (Salix fragilis), vŕba biela
(Salix alba) a jelša lepkavá (Alnus glutinosa). Okrem drevín sú súčasťou biokoridoru aj
trávobylinné porasty hrádzí, ktoré sú v časti územia kosené.
Obmedzenia vyplývajúce z prírodných faktorov v území :
- rešpektovaním a zachovaním biokoridoru nadregionálneho významu vodného
toku rieky Nitra s jeho sprievodnou zeleňou
- negatívnym faktorom v území je vysoká hladina podzemnej vody, ktorá sa
nachádza 1,5m pod terénom a v niektorých (nižších) polohách vystupuje až
0,3m nad rastlý terén.
Podzemná voda v celom území podmáča zeminy a tak znižuje ich geotechnické
vlastnosti. Vysoká hladina spodných vôd je spôsobená nepriepustným geologickým
podložím, ktoré vytvára aj napätú hladinu spodných vôd ovplyvňovanú výškou hladiny
v rieke Nitra. Na výskyt povrchovej vody vo vymedzenom území zóny má vplyv geologické
podložie a výskyt atmosférických zrážkových vôd v lokalite. Množstvo zrážkových vôd má
vplyv na úroveň hladiny spodnej vody v území. Pre návrh odvádzania povrchových
zrážkových vôd z územia je nutné poznať predpokladané množstvá zrážkovej vody, ktorú
bude potrebné z územia odvádzať
3. Architektonické riešenie sadových úprav – zdôvodnenie riešenia
Nezastupiteľné miesto v navrhnutej štruktúre a koncepcie obytnej štvrte majú
plochy zelene a najmä výsadby vzrastlej zelene v rastlom teréne. Logická a prepojená sieť
plôch so sídelnou zeleňou vytvára kostru ekologickej stability územia a vytvára prijateľné
podmienky na život obyvateľov v riešenom území. Rovnako sídelná zeleň v požadovanej
kvalite a vo vhodných podmienkach rastu a vývoja je nenahraditeľná pri zmiernení
klimatických zmien v zastavaných územiach s vysokým podielom zastavaných

a spevnených plôch. Snahou predloženého riešenia je vytvorenie kvalitného a zdravého
obytného prostredia pre obyvateľov obytných domov. Tiež vytvorenie vhodných
priestorov na krátkodobý oddych, šport, zábavu a trávenie voľného času
v bezprostrednom okolí svojho obydlia. Riešenie je zvlášť citlivo navrhnuté
k špecifikám a limitom riešenej lokality v podobe problému so spodnou a zrážkovou
vodou. Hmoty zelene s vhodným manažmentom dažďovej vody využitej ako súčasť plôch
zelene je reálnym predpokladom na naplnenie cieľov – vytvoriť zdravé a príjemné obytné
prostredie mestského typu.
Pri návrhu koncepcie urbanistickej štruktúry bola kladená priorita na maximálne
využitie verejných plôch v uličných koridoroch, vnútroblokoch a areáloch pre plochy zelene
na rastlom teréne s trvalými drevinovými porastmi. Podľa priestorových limitov bola
drevinová skladba volená z druhov a kultivarov vhodných výškových a šírkových
parametrov korún a tiež druhov vhodných do mestského prostredia bez nárokov na
nákladnú a zložitú údržbu. Odolné domáce druhy sú doplnené o odskúšané a vhodné
druhy vytvárajúce zdravé a perspektívne porasty voči podmienkam v mestskom prostredí
a odolné voči škodcom a chorobám. Dôležitým faktorom je viacetážovosť výsadieb a to
použitím vzrastlých stromov, kríkov, trvalkových záhonov a plôch trávnika v extenzívnej
forme popri vodnej ploche poldra a parkového trávnika. Rozmanitosť porastov je
základnou podmienkou biodiverzity a vytvorenie životných podmienok pre širokú škálu
živočíchov. Dostatočné a vhodne umiestnené hmoty zelene výrazne ovplyvnia hygienickú
kvalitu prostredia a mikroklimatické parametre pre pobyt v území. Usmernenia vietor,
podporia vhodný pohyb vzduchu a najmä zvýšením vlhkosti výparom vody z listovej plochy
zmiernia teplotu až o 3 – 5 0C oproti okolitej krajine.
Návrh sadových úprav tvoria plochy zelene v podobe parkovej plochy s líniovým
vodným prvkom využívajúcim zrážkovú vodu, líniové plochy zelene komunikácií a plochy
areálov a vnútroblokov. Spolu tvoria sieť sídelnej zelene riešeného územia.
Centrálny park, polder, námestie – hlavný zelený koridor obytnej štvrte,
navrhnutý je ako sprievodná vegetačná plocha zelene pri poldri - vodnom toku
evokujúceho prírodný tok s prirodzeným lúčnym porastom. Využitá je zrážková voda
odvedená do líniovej terénnej depresie tvaru prirodzeného toku v organických krivkách.
Svahy sú zatrávnené, dno je spevnené štrkom. V štrkovom poli sú umiestnené záhony
vlhkomilných trvaliek, ktoré opticky rozbijú kompaktnú štrkovú plochu do prirodzenej
prírodnej podoby. Výška hladiny vody bude závisieť od množstva odvedenej zrážkovej
vody, ktorá je dimenzovaná na 50 ročné zrážky. Vysoká hladina spodnej vody zabezpečí
minimálnu hladinu. Plocha zelene okolia poldra je navrhnutá z extenzívnym trávnikom
s prímesou lúčnych kvetín. Na brehoch sú v atraktívnych polohách trvalkové záhony so
zmesou lúčnych bylín a cibuľovín kvôli celoročnému efektu pôsobenia. Plocha je doplnená
solitérnimy vzrastlými stromami s podrastom záhonov kríkov výšky do 1,5m. Ponad vodnú
plochu sú umiestnené dve pešie lávky. V južnej časti prechádza park do formy námestia
so spevnenou plochou vhodnou na posedenia s občerstvením a menšie komorné
spoločenské podujatia. Plocha je doplnená vzrastlýmy stromami s podrastom záhonov
kríkov usporiadaných tak, aby vytvárali intímne mikropriestory na spomenuté posedenia
s výhľadom na vodnú plochu.
Líniová zeleň komunikácií v maximálnej miere využíva priestor uličných koridorov
a vytvára líniové plochy so stromoradiami. Cieľom je vytvoriť kompaktnými stromoradiami
vhodné mikroklimatické prostredie s tieňom a usmernením prúdenia vzduchu v území.
Navrhnuté vozovky sú v uličnom koridore umiestnené excentricky s cieľom, aby na jednej
strane vznikol dostatočne široký pás zelene vhodný na stromoradia stromov s korunami
šírky 10 – 15m. Druhá strana je navrhnutá s minimálnou šírkou zeleného pásu 1,5 – 2m
pre stromy stredných alebo menších veľkostných parametrov šírky korún 5 – 7m a 7 – 8m.
Parkoviská v priebežných uliciach s líniovou zeleňou šírky 1,5 – 2m sú navrhnuté
z kompaktných tvarovaných kríkových porastov výšky do 1,5m. Zabezpečia zníženie

negatívnych vplyvov z dopravy pre chodcov a zároveň opticky eliminujú parkujúce autá
z ulice. Striedaním stromov rôznych veľkostných parametrov a textúr a farieb olistenia je
možné dosiahnuť príjemné a pestré prírodné prostredie s premenlivým efektom počas
roka (jesenné sfarbenie) a vytvoriť identifikačné znaky prostredia.
Zeleň vnútroblokov a areálov predstavuje plochy zelene vnútroblokov objektov
SO 101 – 106 a areálov materskej škoky, areálu ČOV.
Areál materskej školy je navrhnutý pre hry a trávenie času detí v prírodnom
prostredí. Tomu je prispôsobené dispozičné členenie plochy a umiestnenie jednotlivých
aktivít. Obvodové línie popri oplotení sú posilnené líniovými kompaktnými záhonmi kríkov
s vzrastlými stromami. Tým je dosiahnutá intimita prostredia v rámci štruktúry zástavby.
Voľné trávnaté plochy sú určené na hry a pobyt pod stromami v tieni v letných mesiacoch.
Spevnená plocha pre polyfunkčné ihrisko je zároveň vhodná pre kolobežkovú dráhu či iné
spoločenské hry využitím kresby na podklad z liatej gumy EPDM. Ďalšou dôležitou
ponukou pre hry je detské ihrisko zložené do súboru herných konštrukcií hojdačiek
a preliezok určenách pre vekovú kategóriu detí 3 – 6 rokov. Plocha je doplnená
o pieskovisko. Dopadový povrch ihriska je tiež z liatej gumy EPDM v zmysle
bezpečnostných noriem pre detské ihriská. Celková plocha ihrísk spĺňa hygienické
požiadavky na kapacitu hrajúcich s detí, čo je min 4 m2/dieťa pri ploche 704 m2 a ploche
trávnika 440 m2 min 2,5m2/dieťa kapacita škôlky 176 detí.
Areál ČOV je riešený s obvodovou výsadbou vzrastlých stromov s cieľom
zakomponovania areálu do riešeného územia a posilnenia plôch zelene o vzrastlé stromy.
Zeleň vnútroblokov vytvára prostredie na krátkodobý pobyt a hru detí najmladšej
vekovej kategórie v bezprostrednom okolí obydlia.
Objekty bytových domov SO 101-104 vytvárajú vnútrobloky. Vnútrobloky majú
poloverejný charakter, slúžia pre obyvateľov bytových domov. Plocha vnútrobloku je
tvorená prevažne zeleňou, ktorá je umiestnená na teréne alebo ako intenzívna zeleň na
streche hromadnej garáže navrhnutej na úrovni 1. np. Využitá je sieť vnútroblokových
chodníkov, ktoré vymedzujú plochu na samostatné menšie plochy, ktoré sú záhonmi
kríkov čiastočne izolované pre spomenuté hry alebo sedenie pod porgolov v centrálnej
polohe vnútrobloku. Záhony kríkov lemujúce chodníky sú doplnené o trvalkové záhony so
zmesou trvaliek a cibuľovín kvôli celoročnému efektu kvitnutia. Plocha je maximálne
využitá pre výsadbu vzrastlých stromov s prihliadnutím na priestorové limity plochy. Tým je
možné dosiahnuť aspoň čiastočnú intimitu na posedenie v príjemnom prostredí. Zeleň je
riešená na rastlom teréne, ktorý pokračuje svahom až do formy strešnej zelene. Hrúbka
vegetačnej vrstvy na streche nad 1.n.p. 40 – 70 cm umožňuje výsadbu trávnika, záhonov
kríkov a menších stromov ako solitér bez narušenia strešných konštrukcií a statiky.
Bytový dom SO 106 je koncipovaný odlišným spôsobom. Navrhovaný bytový dom je
jeden blok s výškou 6 nadzemných podlaží. Z južnej strany je 1-podlažná hmota
hromadnej garáže, na ktorej je zelená pochôdzna strecha. Zeleň je navrhovaná formou
strešnej zelene nad 1.n.p.. Hrúbka vegetačnej vrstvy na streche nad 1.n.p. 40 – 70 cm
umožňuje výsadbu trávnika, záhonov kríkov a menších stromov. je uvažované vytvorenie
intenzívnej vegetačnej strechy (vhodná pre trávnik a menšie dreviny).
Výhody intenzívnej vegetačnej strechy: vegetačná zeleň spôsobuje premenu oxidu
uhličitého na kyslík, významnou mierou sa predlžuje životnosť hydroizolácie, vegetácia
chráni strechu pred extrémnymi teplotami a klimatickými zmenami, ochrana pred teplom
(strešná konštrukcia sa neprehrieva), ale aj pred chladom v zimnom období, vegetácia
zlepšuje miestnu klímu odparovaním vlhkosti, viaže prach a filtruje škodliviny vo vzduchu,

vegetácia zadržuje zrážkovú vodu , protipožiarna ochrana budov (strechy sú zaradené do
kategórie nehorľavé), rozširuje životný priestor ľudí, rastlín a zvierat.
Opatrenia na zmiernenie klimatických zmien, hospodárenie s dažďovou vodou
v území
Jedným zo základných cieľov vypracovania projektu dotknutého územia je zvýšenie
kvality a stability environmentálnych a ekostabilizačných zložiek a prvkov územia. Tomuto
cieľu je podriadená celková filozofia návrhu a výber navrhnutých materiálov a prvkov ako i
následná prevádzka a údržba.
Hlavnou ekostabilizačnou zložkou prostredia je zeleň, najmä porasty drevín v rastlom
teréne, záhony kríkov a trávnaté plochy s trvalkovými záhonmi. Udržateľná kvalita
a zdravotný a kondičného stav porastov je dosiahnutý navrhnutými vhodnými druhmi
a kultivarmi drevín a bylín znášajúcich mestské prostredie. Navrhnuté nové výsadby
vzrastlých stromov v maximálnom počte prihliadnuc na priestorové a terénne možnosti
lokality. Stromy odolných druhov k suchu a mestskému prostrediu tvoria kostru porastov
doplnené o atraktívne solitéry. Stromy sú sadené v alejach a malých skupinách
s dostatočnými vzdialenosťami navzájom. Cieľom je lepšie odolávanie klimatických
podmienok a tiež vytváraním priestorov s prirodzeným tieňom pod korunami stromov
vhodné na pobyt v letných mesiacoch. Rovnako lokality sú navrhnuté v miestach
s menším sklonom bez terénnych zlomov – koruna svahu, kde je nedostatok spodnej
vody. Výsadba je navrhnutá s povrchovou úpravou malých kotlíkov pod korunami stromov
pre zachytenie zrážkovej vody. Stromy sú predpestované s bohatou koreňovou sústavou
pre lepšie adaptovanie na novom stanovišti po výsadbe.
Okrem výsadby drevín je pozornosť venovaná trávnym porastom a bylinným
výsadbám v podobe trvalkových záhonov. Kvalitný a hustý trávnatý porast je dôležitým
prvkom pre opatrenie na zníženie prašnosti a znečistenia ovzdušia pohlcovaním nečistôt.
Prach a nečistoty pohlcujúce sú tiež listové plochy navrhnutých stromov a kríkov, ktoré
zároveň ovplyvňujú prídenie vzduchu v území.
Z hľadiska podpory biodiverzity je dôležitý návrh zmiešaných a trvalkových záhonov
a rôzna kvalita trávnika – lúčny extenzívny v ploche parku poldra a parkového v uliciach
a vnútroblokoch a areáloch. Variabilná a pestrá skladba porastov vytváraj ideálne miesto
pre život hmyzu a malých živočíchov, ktoré v mestskom prostredí strácajú prirodzené
biotopy a svojou absenciou tvoria sterilné nezdravé prostredia. Rozmanitosť a dlhodobé
kvitnutie prirodzených druhov bylín vzniká náhradný biotop uvedeným živočíchom
v meste.
Posilnenie ekosystémových služieb je premietnuté v návrhu do rozptýlených
výsadieb stromov v alejach a skupinkách, ktoré zabezpečia roztrieštenie hluku v území
napríklad z priestorov uličných koridorov z dopravy a detského ihriska. Prirodzený dizajn
porastov v nepravidelných prirodzených hmotách evokuje prírodné porasty v umelom
prostredí obytného súboru.
Z hľadiska mikroklímy vnútrobloku je dôležité sústava vodných prvkov s dynamickým
pohybom vody. Navrhnutý polder v podobe vodného toku vytvára dôležitý prvok zvlhčujúci
suché a prašné mestské prostredie a výrazne znižuje okolitú teplotu s vyparovanou vodou
z listovej plochy drevín a trávnikov. Zároveň je využitá zrážková voda v území, ktorú je
nutné podržať v území bez negatívnych vplyvov počas nárazových dažďov. Hospodárenie
so zrážkovou vodou je podporené presiakavými povrchmi všetkých novo navrhnutých
plôch hracích a športových prvkov z liatej gumy EPDM a chodníkov z dlažby. Tým je
znížený odtok zrážkovej vody z týchto plôch na minimum.

Zníženiu klimatických zmien prispejú tiež prvky malej architektúry v podobe
zatienených plôch. Navrhnuté budú progresívne tieniace konštrukcie s priepustnými
plachtami pre prúdenie vzduchu a vody ale vytvárajúci tieň. Tým je dosiahnutá mikroklíma
v príjemnom tieni na detskom ihrisku alebo pieskovisku bez prehrievania plochy pod
plachtami. Rovnaký efekt vytvorí sedenie pod pergolou v polotieni s popínavými rastlinami
na pergole. Tienisté plochy s vodnou sústavou a novou zeleňou sú reálnym predpokladom
vzniku príjemného prostredia pre pobyt aj v letných horúčavách.

4. Členenie stavebného objektu SO 116 Sadové úpravy na pod objekty
Stavebný objekt SO 116 Sadové úpravy sa delí na pod objekty :
SO 116.A Centrálny park
SO 116.A.1 Centrálny park polder
SO 116.A.2 Centrálny park námestie
SO 116.B Líniová zeleň komunikácií
SO 116.C Areálová zeleň
SO 116.C.1 Vnútroblok SO 101
SO 116.C.2 Vnútroblok SO 102
SO 116.C.3 Vnútroblok SO 103
SO 116.C.4 Vnútroblok SO 104
SO 116.C.5 Vnútroblok SO 106
SO 116.C.6 Areál SO 107 Materská škola
SO 116.C.7 Areál SO 108 ČOV

5. Technické riešenie sadových úprav
Výsadba vzrastlých stromov so zemným balom – výsadba stromov je navrhnutá
zo vzrastlých alejových foriem so zemným balom, ktorého veľkosť zodpovedá veľkostnej
kategórii stromu. Stromy sú pestované v špeciálnych škôlkach pre dosiahnutie bohatého
prekorenenia vlásočnicových koreňov. Preto majú predpoklad vysokej ujateľnosti na
novom stanovišti pri štandardnej údržbe. Výška nasadenia koruny je 2,2 m a veľkostná
kategória je 14/16 cm meraná vo výške 1,3 m nad úrovňou terénu. Porast stromov tvoria
druhy listnatých stromov menšieho vzrastu do 5m Acer campestre ´Elsrijk´- Javor,
Fraxinus ornus ´Mecsek´ - Jaseň, Malus baccata ´Street Parade´ - Jabloň, stromy
stredného vzrastu do 12 m Acer platanoides ´Olmsted´- Javor, Pyrus calleryana
´Chantycleer´ - Hruška, Tilia platyphyllos ´Orebroe´ Lipa a stromy výšky nad 15 m
Gleditsia triacanthos ´Skeline´- Gladíčia, Fraxinus angustifólia ´Razwood´ a Platanus
acerifolia ´Pyramidalis´- Platan. Celkový počet vzrastlých stromov je 4. Stromom je nutné
obohatiť zeminu vo vykopaných jamách o rašelinu v minimálnom množstve 20 kg/jama
a riadne zaliať (50 – 100 l vody na strom) podľa veľkosti stromu. Po výsadbe je nutné
strom ukotviť tromi kolmi s úväzkami kvôli stabilite. Terén je nutné upraviť do tvaru zemnej
misy, ktorá zachytáva vlhkosť a zrážky. Kotviace koly sa ponechajú na stanovišti po dobu
3 rokov po výsadbe kvôli stabilite a uchyteniu koreňov do rastlého terénu. Umiestnenie
navrhnutých stromov je znázornené na výkrese č. 1.
Výsadba kríkových porastov - Líniové výsadby listnatých kríkov sú zónované
podľa výšky do na nižšie pokryvných do 0,7m výšky a do výšky do 1,5m Navrhnuté sú
v zahustených kompaktných formách umožňujúcich efektívnu údržbu a hlavne tvoria

ucelené pôdorysné plochy. Sadbový materiál je navrhnutý kontajnerovaný alebo so
zemným balom kvôli lepšej ujatelnosti na novom stanovišti. Minimálna veľkosť výhonov je
30 cm. Taxony zodpovedajú stanovištným a ekologickým podmienkam bez nároku na
špeciálne operácie údržby. Listnaté vyššie kríky sú navrhnuté v spone 2 - 3 ks/m2 a nižšie
pokryvné v spone 4 - 5 ks/m2 vzhľadom na cieľovú veľkosť aby vytvorili kompaktné hmoty.
Navrhnuté sú s povrchovou úpravou mulčovaním o hrúbke mulčovacej vrstvy 10 cm kvôli
zachovaniu vlahy a zabráneniu prerastania burín. Z dendrologického hľadiska tvoria vyšší
kríkový porast listnaté kríky najmä Ligustrum vulgare ´Atrovirens´– Vtáčí zob, Lonicera
xylosteum – Zemozel, Spiraea arguta – Tavoľník, nižšie pokryvné sú Cotoneaster
dammeri ´Skogholm´ – Skalník dammerov, Hypericum calycinum -Ľubovník kalíškatý .
Trvalkové záhony a plochy trávnikov - Pred samotným založením trávnika je
potrebná predsejbová príprava pôdy. Táto bude vykonaná v rámci jemnej terénnej
modelácie. Ďalšou podmienkou rastu vhodného trávnika je dostatočné množstvo živín
v pôde a pH pôdy, ktoré by sa malo pohybovať v hodnotách 5,5 – 6,5 Vhodné je
kombinované hnojivo NPK, ktoré je v množstve 300 kg/ha. Pred výsevom treba chemické
ošetrenie proti vytrvalým burinám. Cieľom je vytvorenie optimálnych rastových podmienok
pre nový trávnik bez zbytočných konkurentov v podobe burín. Navrhnuté trávniky sú
parkový zmes obsahuje Mätonoh trváci 30 % a Lipnicu lúčnu 70 % a extenzívny
s prímesou lúčnych kvetín. Trvalkové záhony sú navrhnuté zo zmesi nenáročných trvaliek
v hustote 8 kusov trvaliek a 10 kusov cibuľovín na m2. V riečisku poldra sú navrhnuté
vodné a vlhkomilné druhy rodu Iris - Kosatec, Typha – Pálka.
6. Plošné a kapacitné bilancie územia
Celková riešená plocha:
Z toho:
Plocha verejných priestorov:
Plocha námestia na južnej strane vrátane poldra
Plochy verejnej zelene - centrálny park vrátane poldra
Plochy verejnej zelene - zelené pásy na uliciach
Plochy verejnej zelene - ostatné
Blok SO 101:
Celková plocha:
Z toho:
Plocha strechy – extenzívna vegetačná strecha:
Plocha strechy nad 1.n.p. – intenzívna vegetačná strecha:
Plocha vnútrobloku – zeleň na teréne, pešie chodníčky:
Blok SO 102:
Celková plocha:
Z toho:
Plocha strechy – extenzívna vegetačná strecha:
Plocha strechy nad 1.n.p. – intenzívna vegetačná strecha:
Plocha vnútrobloku – zeleň na teréne, pešie chodníčky:
Blok SO 103:
Celková plocha:
Z toho:
Plocha strechy – extenzívna vegetačná strecha:
Plocha strechy nad 1.n.p. – intenzívna vegetačná strecha:
Plocha vnútrobloku – zeleň na teréne, pešie chodníčky:

90.820 m2
49.700 m2
3.200 m2
7.240 m2
7.480 m2
1.250 m2

5.061 m2
3.211 m2
660 m2
1.190 m2

5.061 m2
3.211 m2
660 m2
1.190 m2

5.061 m2
3.211 m2
660 m2
1.190 m2

Blok SO 104:
Celková plocha:
Z toho:
Plocha strechy – extenzívna vegetačná strecha:
Plocha strechy nad 1.n.p. – intenzívna vegetačná strecha:
Plocha vnútrobloku – zeleň na teréne, pešie chodníčky:
Blok SO 105:
Celková plocha:
Z toho:
Plocha strechy – intenzívna vegetačná strecha:
Plocha na teréne – zeleň na teréne, pešie chodníčky:

5.061 m2
3.230 m2
382 m2
1.449 m2

4.260 m2
4.107 m2
153 m2

Blok SO 106:
Celková plocha:
2.890 m2
Z toho:
Plocha strechy – intenzívna / extenzívna vegetačná strecha: 2.890 m2
Blok SO 107:
Celková plocha:
Z toho:
Plocha strechy – extenzívna vegetačná strecha:
Plocha na teréne – zeleň na teréne, pešie chodníčky:

Ing. Zoltán Balko

4.865 m2
1.500 m2
3.365 m2

ROZVINUTÁ PLOCHA POLDRA = 3656m2
PRI MAX HPV140,0

1

143mnm
HORNA HRANA HRADZE POLDRA

1
REZERVA NA 50 ROCNÝ DAZD
180 MIN - 3100m3

142,5 UPRAVENÝ TERÉN PARK

ZAPLNENIE
50 ROČNÝ DAŽĎ - 5340m3

143,0
142,0

4

3

5

2

2

ZAPLNENIE
5 ROČNÝ DAŽĎ - 3013m3

7

141,0

5

3

4

7

USTÁLENÁ HLADINA PV MAX 140,0
140,0

6
139,0

NARAZENÁ HLADINA PV 137,0

PREKOPANIE PO HLADINU PV
(ROZSAH BUDE UPRESNENÝ V DSP)

LEGENDA :
1 vzrastlý listnatý strom

GENERÁLNY PROJEKTANT :

2 trávnatý porast - spevnenie svahu

ING. ARCH. MARTIN BIZOŇ

3 extenzívny trávnik s prímesou lúčnych bylín

MIESTO STAVBY :

k. ú. MLYNÁRCE, p. č. 1033/16 (hlavná parcela) KN - C

4 záhon kríkov výška do 0,7 m

STAVEBNÍK :

PÁROVSKÉ LÚKY a.s., ZOCHOVA 6/8, 811 03 BRATISLAVA

5 trvalkový záhon - zmes lúčnych kvetov

STAVBA :

6 záhon vlhkomilných a vodných trvaliek
7 štrkové spevnenie svahu a dna poldra

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :

VYPRACOVAL :

ING. ZOLTÁN BALKO, 0013 KA

ING. ZOLTÁN BALKO
Tribečská 1
949 01 Nitra
tel. : 0905 520 550
balko.zoltan@gmail.com

ZÁKAZKA ČÍSLO :
DÁTUM:

12 / 2020

VÝKRES Č.:

STUPEŇ:

DÚR

STAVEBNÝ OBJEKT: SO 116 SADOVÉ ÚPRAVY PROFESIA: KRAJINNÁ ARCHIT.

FORMÁT:

2 A4

2

OBSAH VÝKRESU : MODELOVÝ REZ ZELEŇOU POLDRA

MIERKA:

1 : 100

1. ETAPA

OBYTNÁ A POLYFUNKČNÁ MESTSKÁ ŠTVRŤ PÁROVSKÉ LÚKY
NITRA, LOKALITA PÁROVSKÉ LÚKY - MLYNÁRCE I. ETAPA
MODELOVÉ REZY ZELEŇOU KOMUNIKÁCIÍ

1
2

2

4

1

M : 1 : 150

1
2

LEGENDA :

4

1
2

1
2

1
2

3

2

VYPRACOVAL :

ING. ZOLT N BALKO
Tribe sk
1
949 01 Nitra
tel. : 0905 520 550
balko.zoltan@gmail.com

MIESTO STAVBY :

STAVBA : OBYTNÁ A POLYFUNKČNÁ MESTSKÁ ŠTVRŤ PÁROVSKÉ
12 / 2020

LÚKY NITRA, LOKALITA PÁROVSKÉ LÚKY - MLYNÁRCE I.
1. ETAPA

3 A4

PROFESIA:
MIERKA:

1 : 150

.:

3

20,0
7NP

6NP

5NP
11,0
4NP

3NP

2NP

3
1NP

1
1

2

1

4

3

4

5

3

GENERÁLNY PROJEKTANT :

LEGENDA :

ING. ARCH. MARTIN BIZOŇ

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :

VYPRACOVAL :

ING. ZOLTÁN BALKO, 0013 KA

MIESTO STAVBY :

k. ú. MLYNÁRCE, p. č. 1033/16 (hlavná parcela) KN - C

STAVEBNÍK :

PÁROVSKÉ LÚKY a.s., ZOCHOVA 6/8, 811 03 BRATISLAVA

1 vzrastlý listnatý strom
2 parkový trávnik

1

1

1

5 trvalkový záhon - zmes trvaliek a cibuľovín

Tribečská 1
949 01 Nitra
tel. : 0905 520 550
balko.zoltan@gmail.com

ZÁKAZKA ČÍSLO :

STAVBA :

3 záhon kríkov výška do 0,7 m
4 záhon kríkov výška do 1,5 m

ING. ZOLTÁN BALKO

1. ETAPA

DÁTUM:

12 / 2020

VÝKRES Č.:

4

STUPEŇ:

DÚR

STAVEBNÝ OBJEKT: SO 116 SADOVÉ ÚPRAVY PROFESIA: KRAJINNÁ ARCHIT.

FORMÁT:

3 A4

OBSAH VÝKRESU : MODELOVÝ REZ ZELEŇOU VNÚTROBLOKU

MIERKA:

1 : 150

