


západné krídlo

1 schodisková hala
2 recepcia
3 dispečer
4 kaviareň
5 bistro
6 vstup
7 bistro
8 výčap
9 trafika/potraviny
10 schodisková hala

autobusová stanica

11 vjazd
12 priebežná komunikácia
13 státia
14 nástupišťa
15 výjazd

hala

16 zhromažď. pr. západ
17 ochoz
18 mostík
19 zhromažď. pr. východ
20 koľajisko
21 nástupišťa

východné krídlo

22 schodisková hala
23 obchodný priestor
24 vstup
25 obchodný priestor
26 schodisková hala
27 potraviny
28 recepcia
29 schodisková hala
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7 Kysucká ulica a predĺženie Sadu SNP
dopravou vyťažená ulica 

                  4                  2                             2x3,5                2,5           2,5                                                      60     7
            85

obojsmerná vozovka
IAD/bus/MHD

chodníkzelený
pás

parko-
vanie

chodníknová
zástav.

7 ulica Sad SNP a predĺženie Sadu SNP 
zdieľaný priestor

potok 
Všivák

park zdieľaný priestor 
s posedením

park nová
zástav.

pás
kvetináčov

chodník smerujúci k rieke Váhpás
posedenia

nová
zástavba

budova
stanice

pás
posedenia

      16                    38          16
                      70

pás
kvetináčov

chodník smerujúci k rieke Váhkrytý priestor pod popínavými rastlinami

Námestie Vrbu & Wetzlera
 profil námestia v juho severnom smere

vodná plochapobytové schodytrávnatá plochabosket, letná terasa kaviarnehist.  administrat.
budova železníc

    26            3        6     12         42
               100

krytý priestor pod popínavými rastlinami zázemie
námestia

stredná časť námestia

urbanisické riešenie územia nad zaĺbenou železničnou traťou a širšie okolie
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Integrovaná stanica
pôdorys

Námestie Vrbu & Wetzlera
 profil námestia v západo-východnom smere

Koncept

0) Dnes vedie železnica cez širšie centrum mesta povr-
chovo: delí mesto na 2 časti, oddeľuje ho od rieky Váh

0) Územie okolia železničnej (a autobusovej) stanice je 
dnes zanedbané, je hanbou mesta.

1) Železničná trať bude zahĺbená 8 m pod povrch vrámci 
modernizácie trate

2) Zahĺbením trate sa v meste uvoľní 7,5 ha územia k no-
vému využitiu

3) Zahĺbením trate sa odstráni bariéra rozdeľujúca mesto 
na dve časti

4) Mesto sa bude môcť priblížiť k rieke. Následujúcim 
krokom musí byť revitalizácia nábreži.

5) Nad zahĺbenou traťou bude vybudovaná nová zástav-
ba nadväzujúca na širšie centrum mesta

6) Bude vybudovaná nová integrovaná autobusová a že-
lezničná stanica 

7) Na pozemku dnešnej autobusovej stanice budú vybu-
dované nové bloky. Zacelí sa rana na blokovom meste.

8) Územie okolia stanice nebude viac hanbou. Krásny ve-
rejný priestor a stanica budú dobrou vizitkou mesta.

Anotácia

Diplomová práca sa venuje verejnému priestoru v meste 
vo všetkých jeho formách. Bočnej uličke, mestskej okruž-
nej triede, námestiu a parku, ale aj verejnému priestoru 
vo verejných budovách. Verejnému priestoru sa venuje 
ako celku a nedeliteľnému kontinuu, zapojenému do cel-
ku mesta.

Práca sa zaoberá Ulicou P. O. Hviezdoslava v Žiline, ulicou 
na okraji  historického centra mesta, ktorá je nesmierne 
dôležitým, no zároveň aj nesmierne zanedbaným prv-
kom organizmu mesta. Dôležitou je pre umiestnenie 
oboch dopravných terminálov mesta - železničnej a au-
tobusovej stanice, vstupných brán do mesta. 

V práci je venovaná pozornosť možnostiam ďalšieho roz-
voja mesta za železničnú trať v súlade so strategickými 
dokumentami mesta. Projekt určuje možnosti urbanis-
tického riešenia plôch uvoľnených po zahĺbení železnič-
nej trate pod povrch. 

Súčasťou práce je aj návrh  integrovaného  dopravného 
terminálu spájajúceho autobusovú a železničnú stanicu 
pod jednu strechu. 

No v prvom rade sa práca zaoberá riešením verejných 
priestranstiev v lokalite, vrátane dvoch predstaničných 
námestí, samotnej Hviezdoslavovej ulice a ďalších ulíc 
v okolí stanice s koncepčným presahom aj nad rámec 
užších vzťahov lokality.

20 m

7 m



iné

30 železničné muzeum
31 pošta

výpravná budova 

32 bufet/kafé (to go)
33 informácie stanica
34 kasa ZSSK
35 informácie ZSSK
36 Regiojet
37 SAD ZA klientské centrum
38 DPMŽ klientské centrum
39 Leoexpres
40 rezerva
41 hala západ
42 centrálna hala
43 hala východ

44 chodba východ
45 vstup východ (poštaň
46 vstup západ
47 turist. inform. kancelária
48 trafika
49 vstup stred
50 ZSSK Lounge
51 schodisko
52 reštaurácia
53 reštaurácia
54 schodisko
55 reštaurácia

výpravná budova (1. PP)

toalety (bezb. prístup výťahom)
úschova batožiny
technické zázemie
kuchyňa
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15
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23

24

25

26

27

30

2829

31

stromy
tieň

zastávka
MHD

posedenie
restaurant

                          7.7              3        2x3              3   14         
       33,7

obojsmerná vozovka
priestor medzi zastávkami

zastávka
MHD

široký chodník
prístrešok zastávky 

pôvodná
zástavba

široký chodník
prístrešok zastávky 

budova
stanice

vstup 

           max 30                                           2x3                              20
          max 56

zdieľaný priestor
prázdna plocha

Predstaničné námestie
prázdny zdieľaný priestor pred vstupom na stanicu

napojenie na 
Národnú ulicu

budova
stanice

2 Uhoľná ulica
menej významná časť ulice pri hokejovom štadióne 

    2.9  2        2x3                  2             3  
         15.9

chodník obojsmerná vozovka
bus/IAD 

parko-
vanie

parko-
vanie

chodník nová 
zástav.

1 Uhoľná ulica
ulica v priestore predpriestoru hokejového štadióna 

      58         6     2x3         2     3 
            75

chodník obojsmerná vozovka
bus/IAD 

parko-
vanie

chodníkpredpriestor
hok.štadiónu

3 Uhoľná ulica
zdieľaný priestor ulíc smerujúcich k Váhu 

              5             6             5  
          16

nová
zástav.

chodník zdieľaná vozovka
cyklo/MHD/IAD 

chodník nová
zástav.

4 Uhoľná ulica
profil ulice pred autobusovou stanicou

              4,4             7                       2           2,2  
         15,6

nová
zástav.

chodník obojsmerná vozovka
BUS/IAD 

chodník autob.
stanica

parko-
vanie

laubne
nová zástavba

                   4.5               2x3.5              4.5  4 
            20

chodník zdieľaná vozovka
cyklo/MHD/IAD 

chodník, stromorad.
stolčeky kaviarní

nová 
zástav.

9 P. O. Hviezdoslava, východná časť
živá mestská ulica s laubňami

        4.5      2x3.5       4.5  
         16

nová
zástav.

chodník, stromorad.
stolčeky kaviarní

zdieľaná vozovka
cyklo/MHD/IAD 

chodník, stromorad.
stolčeky kaviarní

stará
zástav.

8 P. O. Hviezdoslava, západná časť
živá mestská ulica 

6 ulica M. M. Scheera
bočná pešia ulička s predpokladom komunitného života

          12

pešia zóna
voľný pohyb chodcov a cyklistov (+zásobovanie)

5 ulica 1. Mája
profil ulice pred vstupom na stanicu

     4,5       2               6                       2                  3,5  
               18

autob.
stanica

chodník obojsmerná vozovka
MHD/IAD 

chodník nová
zástav.

parkovanie 
K+R

parko-
vanie taxi

12 Zelinkova ulica
kľudná ulica obytnej zástavby 

              2,6         2            1              3           2   2,6  
              13,2

vozovka
jednosm. 

chodníkparko-
vanie

cyklo-
pruh

parko-
vanie

chodníknová
zástav.

nová
zástav.

13 ulica 1. Mája, južná časť
živá mestská ulica 

             4,75            1.25                     2x3                     1,25        2,6  
              13,2

obojsmerná vozovka
MHD/IAD

cyklo-
pruh

nová
zástav.

pôvod.
zástav.

cyklo-
pruh

chodník
stromoradie

chodník

11 ulica 1. Mája, severná časť
živá mestská ulica 

  4.75  1,25     2x3           1.25        2               2,75  
        18

nová
zástav.

nová
zástav.

obojsmerná vozovka
MHD/IAD

cyklo-
pruh

cyklo-
pruh

chodník
stromoradie

parkov. chodník

10 ulica Daniela Dlabača
pešia zóna v ukončení ulice pri budove súdu 

                   15

pešia zóna
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Predstaničné námestie
priestor zastávok MHD a zahrádky nádražky

Predstaničné námestie
pôdorys6 m

hokej.
štadión


