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Alarmujúci stav 
V časoch horúčav, páľav, sucha v uliciach mesta, keď sa tu kolabuje na uliciach a ohrození sú 

návštevníci a občania mesta, najmä tí zraniteľní a kompetentní riešia neustále zle nalepené polepy 

proti hynutiu vtákom nárazom na priehľadné sklo a ide to nesmierne zložito, ťažkopádne a či vôbec 

sa zmysluplne riešia, sa prakticky zabúda najmä na ľudí, ktorí tam na slnečnej páľave v skleníkových 

podmienkach trpia a žiaľ aj kolabujú. Preto je potrebné veľmi rýchlo reagovať v záujme ochrany 

zdravia občanov. 

 

Takýto a podobný žalostný stav zastávok bez lavičiek, bez ochrany cestujúcich uprostred páľavy prachu a smogu  

Potrieb riešení je veľa, ale prikladám aspoň prvotné a veľmi jednoduché riešenie, nielen pre toľko 

omieľaný problém hynutia vtákov pri sklenených výplniach zastávok MHD a zábradlí, ale pre ochranu 

pred následkami zle riešených mestských zastávok MHD.  

Vlastne ide o princíp ako taký, ktorý sa nemusí a nedá plne zohľadniť na existujúcich objektoch, ale 

dá sa vhodne aplikovať. A pri trocha vôle sa dá aj veľmi rýchlo a lacno zrealizovať.  

V princípe ide o elementárne jednoduché riešenie, na EKO princípe a zapojení fyzikálnych zákonov do 

diania. 

Komplexné riešenie by malo obsahovať: 
 zelená strecha v lete zadrží vodu, ochráni zastávky, schladí interiér. Existujúce strechy 

modernejších typov zastávkových prístreškov pravdepodobne umožňujú  uplatniť extenzívnu 

zeleň  

o Výhody zelených striech: 
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 produkujú kyslík a zadržujú oxid uhličitý 

 absorbujú škodliviny zo vzduchu, filtrujú častice prachu a zabraňujú jeho víreniu 

 zabraňujú prehrievaniu striech 

 redukujú výkyvy teplôt medzi dňom a nocou 

 fungujú ako tepelná a zvuková izolácia 

 pokladajú sa za nehorľavé 

 zmierňujú kolísanie vlhkosti vzduchu 

 majú neobmedzenú životnosť (ak sú odborne prevedené) 

 odľahčujú kanalizáciu lebo spomaľujú odtok dažďovej vody 

 vytvárajú životný priestor pre hmyz 

 šíria vôňu 

 pôsobia z hľadiska rekreácie a odpočinku veľmi esteticky 

 môžu byť koncipované aj ako záhradky pre pestovanie kvetín a zeleniny 

o Nevýhody zelených striech 

 konštrukčne náročnejšie – potrebné je dokonalé prevedenie hydroizolačnej 

vrstvy 

 potrebná menšia alebo väčšia údržba 

 možno je nutné staticky zosilniť nosnú konštrukciu  

Zelená strecha by bola veľmi vítaná najmä v letnom horúcom režime. 

 konštrukcia existujúcich zastávok je vzdušná, škáry pri sklách zaručujú prúdenie vzduchu, veľmi 

vítané najmä v lete 

 prebytočná voda zavlažuje okapom zo strechy zastávky aj priľahlú (ťahavú) zeleň, tá je 

zásobovaná aj zvodom, medzerami medzi cestnými obrubníkmi, teda neodvedie sa voda do 

kanálu, neplatí sa za ňu. Zeleň má prirodzené zavlažovanie a nevyžaduje tak nákladné udržiavanie 

a zavlažovanie dovezenou vodou, ako je to doteraz. Obrubníkové riešenie je nutné pri 

novostavbách, u existujúcich zastávok by si vyžadovalo rekonštrukciu ostrovčeka. 

 zeleň môže byť ťahavá zospodu, alebo previslá zo strechy, na to potrebuje jemnú nosnú sieťovinu 

a spodné chodníkové alebo balkónové zavesené črepníky, truhlíky      

 sklenené zásteny môžu byť číre, ale s informačným polepom s perforovanej fólie o meste, o 

konkrétnej zastávke s mapou mesta a vyznačením konkrétnej trasy a miesta zastávky. Splní 

zároveň funkciu prevencie pred nárazmi a hynutím vtákov a hmyzu na priehľadných plochách. 

Vítané riešenie je z hľadiska orientácie, propagácie mestských zaujímavostí, názvov ulíc a námestí 

zastávok s malým historickým zastavením, prelinkom na web. 

 sklenené steny by mali mať schopnosť zadržiavať prenik slnečného žiarenia (determálne sklo).  

Polepom a vegetačnými úpravami vznikne účinná protislnečná clona a zostane výhľad do okolia.   

 vybavenie lavičkami, odpadkovým košmi, informačnými tabuľami by malo byť úplne samozrejmé 

 možnosť blízkeho funkčného celodenného WC by bolo vítané 

 osvetlenie môže využívať solárne led panely, (steny časť strechy) takže žiadne prípojky, odbery 

prúdu 

 dlažba zastávky by mala byť drenážna, takže žiadne mláky na nej 

 vozovka by mala byť odvodnená nie vpusťami so zaústením do kanalizácie, ale priobrubníkovými 

roštami, kde nemôžu vznikať mláky, s vyvedeným do priľahlých pásov zelene. V prípade potrieb 
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vysokej ochrany vôd, je možno pred vypustom do zelene osadiť jednoduché lapače nečistôt a 

ropných produktov  

 označenie dopravných spojov by malo byť výrazné a viditeľné z diaľky a z rozličných uhlov 

a osvetlené (akumulačné LED osvetlenie) 

 nevyžadujú sa žiadne protivtáčie polepy, (v zmysle zábrany proti usmrteniu nárazom  na sklenú 

prekážku, čo dnes fungujú systémom pokus, omyl, neochota), naopak vták a príroda na zastávke 

musí byť prirodzenou súčasťou nášho prostredia 

 Zastávky by mali byť pokiaľ možno osadené v prostredí tieňov stromov, uprostred príjemného 

prostredia, čo by s celkovým stvárnením zastávok tvorili oku lahodiaci a zároveň funkčný celok.  

 

A vôbec to nemusí byť celkom tak ako na vyobrazení. 
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Vyšší štandard využitia 
Samozrejme, ak by sme chceli docieliť pokiaľ 

možno čo najlepší efekt, dá sa schéma ešte 

vylepšiť vybavením prvkami prvej pomoci, 

SOS volaním, automatmi, hélionabíjačkami  

kamerami a podobne.  

Mesto má šikovných ľudí ovládajúcich jeho 

históriu, má množstvo dizajnérov, ekologicky 

založených ľudí, podnikateľov, pre ktorých 

každá zastávka by mohla byť výzvou na 

sebarealizáciu a nech by to bola aj reklama 

autorov a firiem, ich reklamný polep, čo by sa 

oň starali, čo by to všetko pomohlo mestu 

pozitívne sa zviditeľniť, pomôcť cestovnému 

ruchu, dať mu punc jedinečnosti a pozitívnej 

atrakcie. Mesto by len koordinovalo 

a schvaľovalo možné riešenia. Takže v tomto 

zmysle by tam nemuseli byť propagačné 

náklady zahrnuté do rozpočtu mesta. 
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Treba len chcieť 
a pochopiť tento predložený materiál, ktorý nemíňa milióny a asi preto možno nebude príliš 

zaujímavý z hľadiska investovania a realizácie. 

„Recept“ - ingrediencie: 

  
Jednotková 
cena var. 1 

Jednotková 
cena var. 2 ks 

Celkom 
za var.1 

Celkom 
za var. 2 

Črepník buď nejaký odložený na Správe zelene, 
betónový, alebo nový zo širokého sortimentu 
povedzme 
https://www.slando.sk/deti/ostatne/betonovy-
kvetinac-kamienkovy_i113494 85 €   1 85 €   

Ak, je málo miesta za sklom (električkové 
zastávky) volíme variant 
https://www.obi.sk/kvetinace-pre-vonkajsie-
rastliny/balkonovy-kvetinac-unica-s-drziakom-
a-miskou-pod-kvetinac-50-x-17-cm-
terakotovy/p/1048602 za sadu 2ks aj s 
vešiakmi   10 € 10   100 € 

Kovová mreža pre popínavé rastliny 
https://www.obi.sk/konstrukcie-pre-popinave-
rastliny/obi-kovovy-spalier-150-cm-x-75-cm-
antracitovy/p/4922399 11 € 11 € 6 66 € 66 € 

Pomocná kovová konštrukcia z tenkostenných 
profilov pre kotvenie mreže 200 € 200 € 1 200 € 200 € 

* Reklamný polep, perforovaná fólia 300 € 300 € 1 300 € 300 € 

* Dodanie textov, obrázkov, grafika na polep 300 € 300 € 1 300 € 300 € 

Zeleň, substrát 300 € 300 € 1 300 € 300 € 

Práca, HZS 30 € 30 € 8 240 € 240 € 

SPOLU ODHAD       1 491 € 1 506 € 

----* viď predchádzajúci text 

 
A nebolo by zlé, popritom reklamovať zle osadené 
zasklené výplne zábradlí na električkových 
zastávkach. 

 
Akiste takéto „rarity“ s chladničkami, by nemali tvoriť 
kolorit mesta, ale tvoria. (zastávka pri ťahanovskom 
moste) 

https://www.slando.sk/deti/ostatne/betonovy-kvetinac-kamienkovy_i113494
https://www.slando.sk/deti/ostatne/betonovy-kvetinac-kamienkovy_i113494
https://www.slando.sk/deti/ostatne/betonovy-kvetinac-kamienkovy_i113494
https://www.slando.sk/deti/ostatne/betonovy-kvetinac-kamienkovy_i113494
https://www.slando.sk/deti/ostatne/betonovy-kvetinac-kamienkovy_i113494
https://www.obi.sk/kvetinace-pre-vonkajsie-rastliny/balkonovy-kvetinac-unica-s-drziakom-a-miskou-pod-kvetinac-50-x-17-cm-terakotovy/p/1048602
https://www.obi.sk/kvetinace-pre-vonkajsie-rastliny/balkonovy-kvetinac-unica-s-drziakom-a-miskou-pod-kvetinac-50-x-17-cm-terakotovy/p/1048602
https://www.obi.sk/kvetinace-pre-vonkajsie-rastliny/balkonovy-kvetinac-unica-s-drziakom-a-miskou-pod-kvetinac-50-x-17-cm-terakotovy/p/1048602
https://www.obi.sk/kvetinace-pre-vonkajsie-rastliny/balkonovy-kvetinac-unica-s-drziakom-a-miskou-pod-kvetinac-50-x-17-cm-terakotovy/p/1048602
https://www.obi.sk/kvetinace-pre-vonkajsie-rastliny/balkonovy-kvetinac-unica-s-drziakom-a-miskou-pod-kvetinac-50-x-17-cm-terakotovy/p/1048602
https://www.obi.sk/kvetinace-pre-vonkajsie-rastliny/balkonovy-kvetinac-unica-s-drziakom-a-miskou-pod-kvetinac-50-x-17-cm-terakotovy/p/1048602
https://www.obi.sk/kvetinace-pre-vonkajsie-rastliny/balkonovy-kvetinac-unica-s-drziakom-a-miskou-pod-kvetinac-50-x-17-cm-terakotovy/p/1048602
https://www.obi.sk/konstrukcie-pre-popinave-rastliny/obi-kovovy-spalier-150-cm-x-75-cm-antracitovy/p/4922399
https://www.obi.sk/konstrukcie-pre-popinave-rastliny/obi-kovovy-spalier-150-cm-x-75-cm-antracitovy/p/4922399
https://www.obi.sk/konstrukcie-pre-popinave-rastliny/obi-kovovy-spalier-150-cm-x-75-cm-antracitovy/p/4922399
https://www.obi.sk/konstrukcie-pre-popinave-rastliny/obi-kovovy-spalier-150-cm-x-75-cm-antracitovy/p/4922399
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Samozrejme úvahy o rozpočte môžu  byť rôzne, predložil som len vzorový príklad.  

Za samozrejme považujem ochranu mojich autorských práv návrhov v tomto materiáli. 

Myslím, že je povinnosťou mesta vytvárať  bez ohľadu na plnenie predvolebných sľubov poslancov 

a či nie, vhodné podmienky pre všetkých občanov, nemárniť čas neproduktívnymi výkonmi 

a nekoncepčnými riešeniami.  

Ľudia trpia! 
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Vladimír Čuchran, dôchodca, invalid, bývalý stavebný technik projektant https://horami.sk/zivotopis-

pracovny/ občan Košíc 

https://horami.sk/zivotopis-pracovny/
https://horami.sk/zivotopis-pracovny/

