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existujúci park

turistické informačné centrum

NÁMESTIE,
KDE OŽÍVA
ŽIVÁ
KULTÚRA

evanjelický kostol
mestský úrad
mariánsky stĺp

POBYTOVÉ SCHODISKO
SO ZAPUSTENÝM PÓDIOM

PARKOVISKO
- BIKESHARING

,,ŠPONGIA”

REVITALIZÁCIA NÁMESTIA V SPIŠSKEJ BELEJ

A

Základná umelecká škola

B

ÚPRAVA EXISTUJÚCEJ KOMUNIKÁCIE
- NÁVRH JEDNOSMERNEJ
SKĽUDNENEJ KOMUNIKÁCIE

zvonica

rímskokatolícky kostol
sv. Antona Pustovníka

múzeum
Jozefa Maximiliána Petzvala

C

DETSKÉ IHRISKO
CENTRÁLNY VEREJNÝ PRIESTOR
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ZELENÁ OÁZA

DAŽĎOVÁ ZÁHRADA

PRIECHODNÁ GALÉRIA
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ako pritiahnuť ľudí do mesta? ako oživiť centrum? ako využiť a posilniť súčasné hodnoty mesta? ako OŽIVIŤ KULTÚRU v meste?

história
UMENIE

príroda

KONCEPT

spoločenské akcie

CELISTVOSŤ

PRÁZDNO

kontinuita

KULTÚRA
fotografia

prístupnosť

atraktivita

OŽIVENIE

udržateľný rozvoj

rovnocennosť

VARIABILITA
prístupnosť

Prázdny priestor ožíva vďaka viacerým variantom využitia. Vďaka tomu, že sa priestor
vie prispôsobiť, stáva sa sociálne a ekonomicky udržateľným.
Kontinuita a prepojenosť verejných priestorov zlepšuje prístupnosť a mesto sa stáva
miestom pre všetkých.
Uprednostňovanie potrieb peších návštevníkov a cyklistov prispieva k nenásilnému
potláčaniu automobilovej dopravy a tým aj k zvyšovaniu bezpečnosti námestia a jeho
okolia.

Návrh využíva potenciál priestoru a podporuje ho jednoduchým systémom multifunkčných oceľových prvkov, ktoré
sú osadené v zapustevých štrbinách. Oceľové prvky sú variabilné a umožňujú rôzne využitie námestia.
Samotné štrbiny slúžia nie len na osadenie oceľových prvkov, ale aj ako odtokové žľaby, solárne osvetlenie a
taktiež súčasťou sú aj elektrické zásuvky.
FUNKCIE ŠTRBÍN

stánky

farmárske trhy, zemiakarský jarmok...

SYSTÉM VARIABILNÝCH OCEĽOVÝCH PRVKOV OSADENÝCH V ŠTRBINÁCH
ZAPUSTENÝCH V DLAŽBE

PRÁZDNY PRIESTOR

+
výzdoba

dni mesta, tančiareň, svadba, vianočná výzdoba...

ŽIVÝ PRIESTOR NÁMESTIA
TERASY PREVÁDZOK OBČIANSKEHO VYBAVENIA
Zhodný dizajn terás miestnych reštaurácií, kaviarní, či cukrární podporí celistvosť a jednotu priestoru námestia.
Jednoduchý modulárny systém terás sa prispôsobí konkrétnym podmienkam
a veľkosti prevádzky.

výstavné panely

výstava prác z fotografických plenérov, výstavy miestnej mládeže...

ORGANIZAČNÉ SCHÉMY
TATRANSKÁ KOTLINA
ZAKOPANE (PL)
STARÁ ĽUBOVŇA

KEŽMAROK

celistvý priestor pre peších
cyklochodník

významné dopravné trasy
chodníky

skľudnená komunikácia - zóna 30 km/h
parkovacie miesta

ORGANIZÁCIA AUTOMOBILOVEJ DOPRAVY

líniová zeleň
náväznosť zelených plôch
stromy

odtokové žľaby

ORGANIZÁCIA PEŠEJ A CYKLISTICKÉJ DOPRAVY

vsakovanie vody do zelene
nádrž na zachytávanie dažďovej vody

HOSPODÁRENIE S DAŽĎOVOU VODOU

miesto potenciálneho výskytu živočíchov
navrhovaná a revitalizovaná zeleň

NÁVRH VEREJNEJ ZELENE
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obmedzenie motorovej dopravy
podpora pešej a cyklistickej dopravy
Jednosmerná, skľudnená komunikácia - zóna 30km/h, cyklistický chodník, cesta a peší
chodník s námestím sú v jednej úrovni.
Zväčšenie zeleného pásu a vytvorenie priestoru pre terasy kaviarní a reštaurácií oživenie ulice, regulácia dizajnu - podpora celistvosti námestia.
Výmena verejného osvetlenia - zvýšenie bezpečnosti a zníženie svetelného znečistenia.
Doplnenie košov na triedený odpad.
MATERIÁLY:
cesta - asfalt
cyklistický chodník - červený asfalt
chodníky a ostatné spevnené plochy námestí - veľkoformátová dlažba z bieleho betónu
3

1

minigaléria
Na spojnici materskej školy a Základnej umeleckej školy sa
nachádza priechodná galéria. Priechod v súčasnosti neudržiavaný
bude zrekonštruovaný a využitý pre priestory malej otvorenej
galérie, ktorej cieľom je vzbudiť záujem detí o umenie.

galéria
materská škola

Náväznosť novonavrhovaných priestorov námestia s parkom pri rieke
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ZUŠ

2

REZ B
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REZ C

REZ A
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POBYTOVÉ SCHODISKO
JÚL

JÚL

celistvosť, kontinuita

APRÍL

Centrom námestia je priestor prázdny navonok, no v skutočnosti plný možností využitia. Vydláždená plocha námestia je
popretkávaná líniami štrbín, ktoré umožnujú inštaláciu jednoduchého systému pre rôzne druhy využitia plochy. Umožňujú
montáž výstavných panelov, jednoduchých stánkov pre malé farmárske trhy, inštaláciu dekorácie pri rôznych udalostiach,
oslavách, dňoch mesta... Zároveň je miestom ktoré dáva priestor fantázii a umožnuje nespočetné možnosti využitia.
Štrbiny v noci plnia taktiež aj funkciu verejného osvetlenia a preto sú navrhnuté ako solárne svetlá. Ich orientácia je
zvolená spôsobom, ktorý vhodne dopĺňa historickú architektúru a pozdvihuje ju.

NÁMESTIE AKO...

Okolie zvonice a mestského úradu je napojené na spodnú časť námestia
prostredníctvom pobytového schodiska. Toto riešenie vychádza z historického kontinuálneho
priestoru a zjednodušuje spojenie centra s riekou, či evanjelickým kostolom. Prepojenie
úrovní je bezbariérovo prístupné pomocou plošiny umiestnenej na okraji schodiska.
Všetky navrhované plochy sú z jednotného materiálu - platne z bieleho betónu. Použitý
materiál posilňuje celistvosť vytvorených priestorov a navodzuje pocit nekončiaceho sa
súvislého priestoru.
Schodisko je zároveň amfiteátrom pre zapustené pódium v dolnej časti.
Umiestnenie pódia umožňuje animáciu nie len priestoru námestia ale aj nadväzujúcich
ulíc, či parku. Cieľom je zaujať nie len obyvateľov a návštevníkov mesta, ale aj ľudí, ktorí
mestom iba prechádzajú a prilákať ich ŽIVOU KULTÚROU.

prázdno = variabilita

výstavná galéria

trhovisko

tanečný parket

kinosála

Schody si nájdu svoje využitie počas každého obdobia. V daždivých
dňoch pódium slúži na zachytávanie dažďovej vody a naplní sa
ako malé jazierko. Pod ním je umiestnená zberná nádrž. Takto
zachytená dažďová voda je využívaná na údržbu parku v okolí
kostola. V zimných mesiacoch sa pódium premení na ľadovú
plochu v cetre mesta a tak si všetci návštevníci môžu naplno
užiť Vianočnú atmosféru, so všetkým čo ktomu patrí.
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