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LOKALITA

 Rybník (vodná nádrž v DNV) už v minulosti spĺňala nie 

len technický význam, ale aj rekreačný – oddychový. Nachádza 

sa v strategickej polohe obci, „v urbánnej slučke“, ktorú vytvára 

štrúktúrne rozmanitá zástavba Devínskej, v tvare „8“. Stretáva 

sa tu stará časť obce Zdolinec alebo „Dedina“ s „novšou“ časťou 

zvanou Kolónia, ktorú z východu pohlcuje areál VW. Preto sa tu 

pretínajú všetky dopravné trasy (pešie, automobilové, vlakové), a 

to už historicky, čím dáva danému miestu punc výnimočnosti a 

dôležitosti. 

 Významnou líniou je tu aj potok Mláka, ktorý je aj dôvodom 

vzniku Rybníka a je dôležitým biokoridorom v intraviláne, ale aj 

mimo neho. Paralelne s ním sa totiž uvažuje s cyklo-prepojením 

medzi významnou trasou Eurovelo 13 /popri Morave/ a novou 

zástavbou v Boroch resp. s Karpatmi. 

 V tesnom susedstve s Rybníkom sa do V-Z-J-strán 

„vylievajú“ ďalšie, s danou lokalitou kompaktibilné, funkcie pre 

šport, relax a zeleň, ktoré budú v budúcnosti na seba vhodne 

nadväzovať.
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PROBLÉMY

 Rybník po niekoľkoročnom stagnovaní utrpel „na kráse“ 

(degradovanie mobiliáru, stromov aj samotného objektu rybníka, 

absencia resp. nefunkčnosť prvkov a potrebnej vybavenosti. 

Nostalgicky sa spomína na rybárčenie, korčuľovanie, prechádzky, 

ktoré po aktuálnej technickej rekonštrukcii je možné opäť oživiť a 

ideálne aj doplniť o ďalšie aktivity resp. „pasivity“ (rôzne objekty 

na vode – móla alebo aj na suchu – altánky, ihriská, servis. 

zázemie). Všetko to však musí byť vhodne zakomponované do 

daného prostredia Rybníka s kľudnou, až zrkadlovou hladinou 

vodnej plochy, po obvode s alejovo usporiadanou, miestami až 

živelnou zeleňou lužného lesa.

 Brehovú časť je nutné vybaviť chýbajúcimi mobiliárom, 

osvetlením a príležitostným parkovaním popri prístupovej ceste 

/ul. Mlynská/. Doplnkovou „výbavou“ J-brehu by mohlo byť 

staronové premostenie potoka k lolalite Kaštieľ, ktoré môže 

vhodne prepojiť aktivity na obidvoch stranách potoka. 

 Dôležitým iniciačným „motorom“ v riešenej lokalite bude 

servisný objekt, ktorý vo svoje základnej, ale najmä v kompletnej 

funkčnej náplni, dodá danému územiu požadovaný komfort a 

potrebné zázemie. 
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POTENCIÁLY

1 2 3

4 5 6

7 8 9

1/  potrebné doplniť chýbajúci mobiliár /lavičky, osvetlenie, koše/

2/  chodník - prispôsobiť povrch pre pohodlnú chôdzu/beh

3/  mostík cez potok Mláka - napojenie na chodník okolo rybníka

4/  móla na vode - napojenie na exist. schody - výhľady na jazero

5/  vytvorenie bežeckého okruhu okolo jazera

6/  priestor pre parkovanie a doplnenie chýbajúcich stromov

7/  nové zázemie v pôvod. polohe - existujúce siete, príst. cesta

8/  revitalizácia exist. lávky popri jazere - napojiť na bežec. okruh

9/  potenciál výhľadu - orientovanie zázemia smerom na jazero



+

KONCEPT AREÁL

 +

 Navrhované prvky sme sa snažili osadiť do 2 základných 

rovín alebo skôr „medií“ – na vodu a na breh-súš, s prílušným 

dizajnom, materiálom a emóciou, kt. majú tieto „ARCH-inputy“ 

vyvolať. Ich konkretné polohy sme sa snažili „našiť“ na existujúce 

prvky (betónové schody), na okolitý terén (obojstranný breh), či 

priliehajúcu zeleň (lužný lesík - hájik) resp. doplniť  o chýbajúce 

prepojenia (mostík na Kaštieľ, predĺženie dreveného chodníka 

popri Istrijskej). Vodné architektúry teda nadväzujú najmä na 

pôvodné brehové schody, ktoré vyúsťujú k vodnej hladine, avšak 

momentálne bez ďalšieho efektu (okrem teda zimy). Chceli sme im 

preto dať ďalší význam, posunúť kontakt s vodou o niečo vyššie 

(esteticky, opatrne povedané aj duchovne). Nie teda ako atrakciu, 

ale ako kľudové a výhľadové spoty - na vode (leknová vodná 

záhrada, pobytové „lehátko“) alebo aj pod vodou – „Mojžišová 

lávka“. Dopĺňajú to šlapáky (betónové skulptúry vo vode, so 

skrytými odkazmi - Morseov kód resp. „viditeľné“ Brailovo písmo), 

ktoré sú vhodné pre fotenie (svadobné páry, „selfie“, „chôdza po 

vode“, sedenie) alebo môžu byť aj prípravou na ďalšie móla. Ak 

by sa pristúpilo k etapizácii z dôvodu finančnej náročnosti resp. k 

uprednostneniu iných, neprioritných prvkov, môžu byť navrhované 

móla (kruh, lehátko) naznačené obdobným spôsobom,  betónovými 

piliermi vo vode.

 Pokým „vodné“ objekty (móla, šlapáky, servisný objekt) 

budú slúžiť ako vizuálne „pútače“, objekty na súši /drevený altánok 

a prírodné ihriská „v hájiku“/ budú skôr nenápadným doplnkom a 

vhodnou „skrýšou“ v  každom ročnom období. Svojou vybavenosťou 

a aktívnou funkciou (hracie prvky, parkúrové prekážky, ohnisko) 

vhodne vyplnia pokojný režim vodných, „pasívnych“ mól.



ŠKICE



Bre
žná

NÁVRH

mólo 1 /objekt zázemia/

parking /zachovať exist. 
stromy, doplniť chýbajúce/

prechod /chodci, cyklisti/

predĺženie lávky cez Mláku

mólo 3 /leknová ,,záhradka”/

mostík /nové prepojenie/

mólo 4 /vodné ,,lehátko”/

šlapáky 2

šlapáky 1

mólo 2 /,,Mojžišova” lávka/

zachovanie exist. ostrovčeka

exist. lávka popri ceste

chodník - okruh
/chodci, bežci, cyklisti/

mobiliár /lavičky, osv., koše/

altánok /ihrisko, opekanie/
doplniť chýbajúce stromy



MÓLA

32

4

1

 Dôležitým programovým akcelerátorom bude však servisný 

objekt, ktorý dokážeme nami zvolenou rámovou výstavbou 

vytvoriť aj etapovito (0. etapa – minimálna výbava: sociálne a 

skladové zázemie na betónovej platni, betónové základy – podklad 

pre sedenie a budúce mólo; 1. etapa – základná výbavenosť: gril – 

sedenie, mini-trh, kino - čitáreň, hojdačky; 2. etapa – plná výbava: 

bar – bufet - terasa, požičovňa lodí, korčulí, rybárske lístky, 

opravovňa bicyklov atď.).

 1/ Objekt zázemia je priamo napojený na vodné mólo a 

ponúka bezbariérový prístup k vode. V lete by tu bolo možné 

požičiavanie lodiek, sedenie s výhľadom na jazero alebo premietanie 

filmov na plátne. V zime by mólo slúžilo ako nástup na ľadovú 

plochu pre korčuliarov.

 2/ ,,Mojžišova” lávka je mólo s okrúhlou betónovou 

konštrukciou zapustenou pod vodnú hladinu. Po obvode ponúka 

sedenie s výhľadmi v úrovni vodnej hladiny.

 3/ Leknová ,,záhradka” je kruhové mólo na vodnej hladine, 

vnútri ktorého sa nachádza akési jazierko s vodnými rastlinami - 

leknami a pod. V zime slúži ako mini klzisko pre malých korčuliarov.

 4/ Vodné ,,lehátko”vďaka svojmu tvaru je možné využiť na  

oddych v ľahu, v letných mesiacoch aj na opaľovanie.

 5/ Z betónových schodov sa priamo schádza na betónové 

šlapáky, ktoré vyvolávajú pocit chodenia po vodnej hladine.
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DIZAJN

 Dizajn objektu sa prispôsobuje morfológii a prevýšeniu 

brehové svahu, pričom svojou formou umožnil výhľady (západ 

Slnka, topoľová alej na opačnom brehu, zrkadlové odrazy hladiny 

rybníka) z dvoch výškových úrovní (ulica a hladina), aj kontakt s 

vodou pre imobilných. 

občerstvenie, sedenie

hygienické zázemie

požičovňa

mini-trhovisko

funkčná náplň objektu zázemia /veľká dĺžka !/

zredukovaná dĺžka - objekt nazasahuje do cesty ani pamätníka

využitie ohraničenej plochy / terasa

terasa / 1 úroveň terasa - rampa - mólo / 2 úrovne

,,naprogramovaný” objekt / 2-úrovňová terasa

schody      imobilní    dôchodcovia rampa      imobilní   dôchodcovia   výhľady



ETAPY

 Stavba je koncipovaná na pravidelnom rozmerovom 

rastri, konštruovaná na báze dreva pre jeho min. uhlíkovú stopu 

a energetickú udržateľnosť. V plne verzii si vieme predstaviť aj 

extenzívnu vegetačnú strechu, kt. dodá objektu 5. fasádu, okrem 

iných akumulačných, energetických a mikroklimatických výhod. 

Technologickou podporou tu budú FV-panely /el. podlahové 

vykurovanie a LED-osvetlenie).

 Jednotlivé etapy servisného obejktu budú charakterické 

doplnkovou vybavou: 1. etapa – drevené lamely, textilné tienidlá, 

závesy, lankové osvetlenie, kvetináče, exteriérové drevené 

lavičky a ,,interiérové” prvky resp. ľahké mobiliáre; 2. etapa 

-  celopresklenná fasáda, opláštenie z vodeodolnej preglejky a 

interiérová vybavenosť – bar, stoly-stoličky, pulty, zeleň atď.)

I.

0.

II.



2D / 3D

I.

II.

1 - mini-trhovisko
2 - požičovňa
3 - wc muži
4 - wc bezbariér. 
5 - wc ženy/uprat.

21 3 4 5 6

7

8

21 3 4 5 6

7

8

10

6 - terasa/sedenie
7 - hojdačky/lehátka
8 - mólo
9 - sedenie
10 - stojisko bicykle

1 - požičovňa/zázemie
2 - kancelária
3 - wc muži
4 - wc bezbariér. 
5 - wc ženy/uprat.

6 - bar/zázemie
7 - sedenie /int./
8 - mólo
9 - sedenie /ext./
10 - stojisko bicykle
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II.

9

10
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MOBILIÁR

  Povinnou výbavou danej lokality (už v prvej fáze výstavby) 

musia byť lavičky. Tie možno vytvoriť aj z výrubového dreva, s 

vhodnou povrchovou úpravou a jednoduchým dizajnovým riešením, 

ktoré by vedeli zabezpečiť aj lokálni majstri – umelci. Podobne by sa 

mohlo postupovať aj pri niektorých hracích prvkoch a prístrešku. 

V prvej etape je nutné zrealizovať aj verejné osvetlenie, smetné 

koše, info-tabule, pre zvýšenie bezpečnosti a poriadku. Zaujímavý 

efektom môžu byť podsvietenia niektorých stromových solitérov. 

 V neskorších etapách, pre lepšie pešie prepojenie 

medzi lokalitou Kaštieľ a Rybníkom by bolo vhodné dobudovať 

jednoduché (dizajnovo aj ekonomicky) premostenie a samozrejme 

zrekonštruovať existujúcu drevenú lávku na V-strane Rybníka pri 

ulici Mlynská, ktoré by bolo optimálne predĺžiť popri existujúcom 

premostení, aby bol možný obojstranný peší prechod.

mostík cez potok Mláka

prírodné ihrisko

altánok / opekanie

mobiliár /osvetlenie, lavičky,../



AREÁL

 Z dôvodu bezpečného pohybu v danom prostredí je 

potrebné ozdraviť existujúcu zeleň, prípadne ju doplniť o vhodné 

stromové druhy (topol, vŕba, jaseň) s bezúdržbovou lúčnou 

výsadbou brehov. 

 Pôvodný chodník navrhujeme nanovo presypať mlátovým 

povrchom s menšou frakciou pre lepšiu chôdzu a beh, s minimálnou 

šírkou 3 m, pre prejazd záchranných aj údržbových vozidiel. Chodník 

po zokruhovaní (po rekonštrukcii drevenej lávky a doplnení poza 

parkovacie miesta na Mlynskej ulici), môže dosiahnuť až dĺžku 650 

m. Takto komplexne dotvorené prostredie vnesie do danej lokality 

potrebnú kvalitu a naplní jej rekreačný potenciál – vizuálne, 

funkčne, aj v nadväznosti na daľšie lokality, ktorým môže pomôcť 

k znovuprebudeniu a vzájomnému prepojeniu.



MÓLO 1/ MÓLO 2



MÓLO 3



MÓLO 4 / MOBILIÁR



ALTÁNOK / PRÍRODNÉ IHRISKO VODNÉ ŠLAPÁKY



OBJEKT / ZÁZEMIE



OBJEKT / MÓLO 1


