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POPIS PRIESTORU:

Úvod:
Mesto Košice sa plánuje zapojiť do výzvy na predkladanie žiadosti o NFP z Integrovaného regionálneho operačného pro-
gramu (ďalej len IROP). Prioritná os 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, Špecifický cieľ 
4.3.1: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej 
infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania 
znečistenia ovzdušia a hluku, Typ aktivity J): regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a 
ochrany zelene.

V rámci výzvy má mesto Košice záujem revitalizovať verejný priestor ohraničený ulicami Turgenevova a Lomonosovova. Ide 
o verejné priestranstvo prislúchajúce k bytovým objektom s dominantnou obytnou funkciou v rámci Mestskej časti Košice 
-Juh, ktoré je pokračovaním bytových objektov v exteriérovom priestore. Očakávaným prínosom celého projektu je zlepšenie 
zelenej infraštruktúry a vytvorenie voľne prístupného verejného priestranstva v zastavanom území za účelom poskytnutia 
možností aktívneho trávenia voľného času všetkým vekovým kategóriám s dôrazom na environmentálne riešenie situácie a 
zlepšenie životného
prostredia v Mestskej časti Košice – Juh.

Rozsah a podmienky vykonania diela:
V rámci riešeného územia je potrebné navrhnúť :

• Projekt sadových úprav: obsahujúci inventarizáciu drevín, posúdenie zdravotno- biologického stavu drevín, návrh na ošetre-
nie drevín a odstránenie inváznych drevín/rastlín a nebezpečných drevín, ktoré bude možné realizovať bez súhlasu na výrub 
dreviny v zmysle § 47 odstavca 4, odseku 4, písm. d), písm. h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, s ohlaso-
vacou povinnosťou, výsadbu novej zelene: rastliny, kry a stromy
• Vodozádržné opatrenia: v kopcovitom teréne v časti od Turgenevovej ulice popri prepojovacom chodníku pri materskej 
škole smerom na Lomonosovovu ulicu - t. j. riešenie problému „prívalových dažďov“. Stavebné úpravy spočívajúce v obnove 
existujúcich peších komunikácií vrátane schodísk a spevnených plôch premene vyšliapaných chodníkov na vodopriepustné 
mlatové chodníky
• Drobnú architektúru: výmenu a doplnenie mestského mobiliáru - lavičky, odpadkové koše, stojany na parkovanie bicyklov a 
pod
• Modernizáciu verejného osvetlenia
• Novú fitnes zónu: pre tínedžerov a seniorov na spevnenej ploche po bývalom dopravnom ihrisku: riešiť samostatne zónu pre 
obidve vekové skupiny, workoutové a fit prvky umiestniť na bezpečnostné vodepriepustné dopadové plochy
• Rekonštrukciu viacúčelového športového ihriska Lomonosovova: výmena športového povrchu za umelý trávnatý povrch s 
vyznačením čiar na rôzne loptové hry, výmena basketbalových košov, osadenie futbalových brán, návrh oplotenia s dvomi 
vstupnými bránami z dôvodu zabezpečenia údržby v časti od chodníka realizovať odnímateľné dielce oplotenia pre vstup 
techniky
• Obnovu a doplnenie detských ihrísk: rekonštrukcia pôvodných detských ihrísk Turgenevova 10-12 a 24-26 - výmena 
herných prvkov vrátane dopadových plôch, výmena a doplnenie mobiliáru, odstránenie starých pieskovísk, osadenie prevádz-
kovej tabule
• Odstránenie nevyužívaných spevnených plôch 

Výsledkom projektu bude zlepšenie environmentálnych aspektov medzi blokového priestranstva mestskej časti jednak 
zlepšením hospodárenia s dažďovou vodou-vodo-zádržnými a ochladzujúcimi prvkami vybudovanými v rámci projektu, ale aj 
ďalšími ekostabilizačnými prvkami – zelenými stromovými alejami, kríkovou výsadbou s cieľom izolácie hluku a prašnosti v 
urbanizovanom prostredí.

ANALÝZA PROBLÉMOVÝCH ČASTÍ PRIESTORU:

Komunikácie:
- chodníky medziblokového priestoru sa nachádzajú na rôznych úrovniach terénu, prepájané schodiskami
- absencia bezbariérového prechodu celým parkom
- prepadnuté a popraskané asfaltové plochy

Ihriská:
- zastaralé detské ihrisko, ktoré už nespĺňa bezpečnostné podmienky pre deti
- chýba variabilita medzi štandardnými detskými prvkami (lanové preliezky, interaktívne hry, hra s vodou, posedenie)

Športoviská:
- rozpadáva sa spevnená plocha na ihrisku
- chýbajú herné prvky (koše, bránky, atď.)
- chýbajúca variabilita ihriska (napr. ping pong, workout, lezecká stena)

Zeleň:
- vzrastlé stromoradia potrebujú  hĺbkové ošetrenie
- absencia kvitnúcich rastlín, bylín, okrasných tráv, cibuľovín
- prerastené krovité patro, ktoré vytvára priestory kde sa zdržiavajú bezdomovci (pocit nebezpečia)

Hospodárenie s dažďovou vodou:
- betónové odkryté žľaby okolo komunikácii
- betónové šachty na dažďovú vodu nad terénom
- nedostatočný objem kanalizačného systému počas prívalových daždov - potreba spomaliť odtok vody

Psy
- sťažnosti na výkaly pri detských ihriskách
- absentujúce koše na psie výkaly
- absentujúci výbeh pre psy

Osvetlenie 
- zanedbané stĺpy verejného osvetlenia
- málo ekonomické riešenie osvetlenia (LED svietidlá sú úspornejšie a ekologickejšie)
- potreba osvetliť novo navrhnuté prvky a spevnené komunikácie

POPIS A ANALÝZA
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ŠIRŠIE VZŤAHY
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Jednoduchý popis
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ŠPORTOVISKÁ
sdada

Lomonosova
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Jednoduchý popis

Lomonosova
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Jednoduchý popis

VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA

Lomonosova
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PRECHODOVÉ KORIDORY
sdada

Lomonosova
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Jednoduchý popis

VENČOVISKO PRE PSY

Lomonosova
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VEREJNÉ  OSVETLENIE 

42  ks  lámp  , 
     SRL , IP 65, 70 W  

Súčasný stav 

CHARAKTERISTIKA
Vysoko účinné pouličné ledkové svietidlo určené k 
osvetľovaniu parkov, parkovísk a ulíc.
Jeho konštrukcia zaručuje stupeň krytia IP66 pre 
celé svietidlo.
Počet lediek a svetelný tok 14,20,24, 
Výkon od 20  do 51 W    od 2000 do 5785 lm
studená biela 5000K  neutrálna biela 4000K
teplá biela 3000K
Svietidlá sú osadené stmievacím programovateľným 
predradníkom 
Svietidlo je vyrobené zo špeciálneho materiálu 
odolnému voči pádu podľa normy Ik09.
Svietidlo určené pre montáž aj nad 8 m.
Možnosť nastavenia v horizontálnej aj vertikálnej 
rovine.
VYHOTOVENIE
Teleso svietidla je vyrobené z hliníkovej zliatiny.
Povrchová úprava – RAL 9005 alebo 7035 prášková 
farba, tepelne vytvrdená a s UV ochranou.
Vysoká kvalita týchto svietidiel je zabezpečená pou 
žitím kvalitných vstupných komponentov.
Optická časť je vyrobená so skla 4 mm hrubým a 
kaleným.
POUŽITIE
Parky, parkoviská, osvetlenie ulíc.

SRL 018 LED IP 66 Ik09 PRL 01 LED IP 65

CHARAKTERISTIKA
LED produkt PRL IP 65 je určený na osvetlenie parkov, 
chodníkov pre chodcov aj cyklistov. U týchto lámp je 
možnosť si zvoliť  svetelné vlastnosti  podľa druhu 
osvetľovaného povrchu  ak aj zvoliť si výber farby krytu, 
ktorý vytvára pri  osvetlení futuristický  svetelný efekt.
                    PRL LED     25 W ,2700 lm 
                                        50 W  5200 lm   

POUŽITIE

Parky, parkoviská, osvetlenie ulíc

Regenerácia vnútro blokového priestoru 
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