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resumé
Aktuálna potreba pre workshop, hľadajúci riešenie pre dvor Stanice Žilina-Záriečie, 
vznikla v momente, keď bol rozkopaný, kvôi poruche vedenia pod ním. Okolo dvora sa už 
dlhšie plánujú rozsiahle stavebné zmeny - novostavby a prestavba, ktoré zmenia jeho 
charakter a spôsob fungovania. 

Stav, do ktorého sa má dvor dostať po ukončení opráv, už nebude hľadieť iba na 
požiadavky dnešnej Stanice, ale na požiadavky Stanice budúcej.

východiská
- 3 metre pod povrchom dvora je vedený teplovod, ktorý mal nedávno haváriu. Oprava si 
vyžadovala jeho odkrytie.
- drevená terasa pod rondlom bola kompletne demontovaná, jej povrch - drevené dosky 
už nie su vhodné k opätovnému použitiu. Podvaly, ktoré tvorili nosný rošt terasy, sú stále 
v dobrom stave. Ich počet je cca 70 kusov, v dĺžkach od 2,5 do 5 metrov, v priereze 15 x 
25cm
- povrch dvora, v časti tvorenej lepeným štrkom, bol na výraznej ploche narušený
- toto vytvorilo aktualizačný moment pre zrevidovanie vízie dvora - zapracovanie 
podnetov z jeho doterajšieho fungovania a nastavenie na budúce priestorové zámery:
- stavba galérie S3
- prestavba staničnej budovy (S1)
- stavba cyklodielne Recykel
- uzavretie vstupu do dvora poza S1, nový hlavný vstup do areálu medzi S1 a S2
- snaha o obmedzenie plôch pre grafitti

problémy / potenciály
- problémy s vandalmi v priľahlom parku
- nefunkčnosť herných prvkov v parku, kvôli ich umietneniu príliš ďaleko od centra aktivity
- otázka zachovania letného kina pod rondlom, pri S2. Snaha o vyhnutie sa kolízii s 
Recyklom.
- príprava na budúce potenciálne problémy s teplovodom

riešenie - Recykel
- tvoria ho 3 lodné kontajnery rozmerov 6,0 x 2,4 x 2,6 m, vytvárajúc spolu objem 
rozmerov 6,0 x 7,2 x 2,6 m
- bude pod rondlom, oproti vstupu do S2, pri stene, zalícovaný o jej hranu smerom k 
parku, vďaka čomu:

- je schopný prevádzky aj v exteriery, krytý pred zlým počasím
- zachová výhľad z dvora do parku
- integruje svoju aktivitu k ostatným vo dvore
- zachová možnosť konania sa letného kina pod rondlom
- spevní svah



riešenie - povrchy
- plochy, kde je v súčasnosti lepený štrk a terasa, budú jednotne pokryté udusaným 
štrkom. Ten bude aj medzi S1 a S2 až po perón. Plochy pre bocciu (petang) v ňom budú 
vyznačené zapustenou oceľovou pásovinou v úrovni okolia. Toto riešenie umožňuje 
jednoduché odkrytie v prípade budúcej revízie teplovodu, prípadne jednoduché 
dorovnanie povrchu pri sadaní podkladu
- betónový múr rondla lemujúci zadnú stranu dvora bude prekrytý kari sieťou, ktorá bude 
slúžiť ako podklad pre popínavé rastliny. Zelená plocha pod stenou bude zarovnaná, 
ohraničená podvalmi. Budú sem umiestnené herné prvky z parku.
- stupňovité pobytové schodisko vo svahu bude rozšírené, okolo stromu vznikne 
pieskovisko

riešenie - mobiliár
- základná vlastnosť mobiliáru je, že nemá byť mobilný. Prvky budú konštruované tak, aby 
na ich presun bolo potrebných minimálne troch - štyroch ľudí.
- novovytvorené budú herné prvky pre deti, stoly, lavice
- bude zhotovený zo železničných podvalov

riešenie - park
- tráva v parku bude ponechaná extenzívnemu rastu, za účelom zníženia jeho pobytovosti
- park bude kosený iba pred letnými festivalmi, kedy bude využívaný na kempovanie

otázky do budúcnosti                                                                                                              
- rezervná rozvojová zóna medzi S3 a zadnou stenou rondla
- otázka, či sa osvedčí vstup do areálu medzi S1 a S2
- intenzívnejšie využitie parku, jeho prestupnosť


