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Hlavné ciele a úlohy UPN-Z
ÚPN Z Horné Lanice je obstarávaný v sulade s §17 ods.2 pism.c) z podnetu fyzických a

právnických osob, ktorým je občianske zdruzenie Zdruzenie Slatinka, Zvolen. Zdruzenie Slatinka v
spolupráci s Mestom Zvolen vypracovalo projekt "Divočina v meste", sučasťou ktorého je aj
obstaranie ÚPN Z Horné Lanice, a na tento učel ziskalo grant v rámci programu Globálny



environmentálny program/Program malých grantov (Global Environment Facility/Small Grants
Programme) s prispevkom Resource Allocation Framework, implementovaný UNDP, zastupený troma
implementačnými agenturami GEF – UNDP, UNEP a Svetovou bankou – a realizovaný UNOPS.
Účelom projektu „Divočina v meste“ je overenie moznosti zabezpečenia ochrany prirodne hodnotných
uzemi v intenzivne zastavanom mestskom prostredi prostrednictvom spoločného spracovania a
implementácie „miestnych zákonov“ (uzemných plánov) na základe partnerstva občanov a
samosprávy. 

Hlavnými cielmi ÚPN Z     Zvolen, Mestský park Horné Lanice su:
 podrobnejsie riesenie usporiadania priestorov so sustredenou rekreačnou vybavenosťou

v uzemi Horných Lanic,
 návrh trasovania vnutorného dopravného okruhu mesta funkčnej triedy B2 – Hronskej ulice

cez uzemie Horných Lanic, 
 návrh trasovania pesich a cyklistických chodnikov v uzemi parku, vrátane ich napojenia na

sirsie uzemie (cez elektrárenský kanál a rieku Hron), 
 podrobnejsi návrh hranic ekologicky významných krajinných segmentov floristickej

a faunistickej zlozky kategórii A, A/B a B, uprava hranic biocentra lokálneho významu BC 28,
uprava ploch zelene urbanizovaného prostredia s prevahou prirodného prvku, 

 návrh vodných ploch v uzemi parku

Cielom obstarania ÚPN Z Zvolen, Mestský park Horné Lanice je ziskanie aktuálnej
uzemnoplánovacej dokumentácie s podrobnosťou riesenia v objektovej skladbe, potrebnej pre
usmerňovanie investičnej činnosti v riesenom uzemi a výrazne napomáhajucej pri určovani
zastavovacich podmienok v rámci uzemného rozhodovania. 

Vymedzenie hranice riešeného územia 
Riesené uzemie je vymedzené na severe a západe korunou hrádze lavého brehu rieky Hron, na

juhu ulicou Ľ. Štura, na východe lavým brehom elektrárenského kanála. Výmera rieseného uzemia je 
cca 27 ha. Riesené uzemie je zdokumentované na grafickej prilohe (pozri obrázok nizsie).

Opis riešeného územia, j  estvujúce usporiadanie a využívanie územia:
V riesenom uzemi sa v sučasnosti nachádzaju rozne funkčné plochy v členeni na funkcie nasledovne :
 Obytné uzemie – plochy individuálnej výstavby rodinných domov v severnej časti uzemia,

celkom 5 obývaných rodinných domov, jeden rodinný dom v uzemi je v zdevastovanom stave
 Technické zázemie uzemia - MVE Lanice v severnej časti uzemia pri toku Hrona
 Športovo – rekreačná vybavenosť – lodenica Technickej univerzity Zvolen – v severnej časti

uzemia. Sluzi Ústavu Telesnej výchovy a sportu Technickej univerzity vo Zvolene. V
uvedenom objekte sa vykonáva vyučovaci proces, predmet „Kanoistika“ podla rozvrhu pod
vedenim telovýchovného pedagóga a tréningový proces „Kanoistického oddielu“ TJ Slávie TU.

 Záhradkárske osady – v severnej časti uzemia pozdĺz rieky Hron, ktoré su v zmysle ÚPN M
navrhované na zmenu funkcie.

 Cca 75% uzemia tvoria plochy funkčne konkrétne nevyuzité, ktoré su z väčsej časti vedené ako
pozemky podneho fondu, plochy ornej pody, trvalých trávnych porastov a luk, zmiesané s
nelesnou drevinovou vegetáciou. Tieto plochy tvoria potenciál pre umiestnenie buduceho
mestského parku. Uz aj v sučasnosti su niektoré intenzivne rekreačne vyuzivané. Nejedná sa o
parkovo upravené priestory, ale skor o zachované prirodné zlozky a ostatky luzných lesov rieky
Hron spred roku 1973, kedy doslo k regulácii jeho koryta. Stredom uzemia prechádza v smere
juh-sever existujuca topolová alej.

 Bývalé koryto rieky Hron po jej regulácii v roku 1973 bolo zavezené antropogénnymi
navázkami, o ktorých nie su podrobnejsie záznamy ani informácie.

Dopravný pristup do uzemia je zabezpečený obsluznou komunikáciou k existujucim rodinným
domom a garázam. Územie je vzhladom na polohu medzi dvoma tokmi (koryto Hrona a
elektrárenského kanála) pomerne dobre izolované od okolitých zariadeni výroby alebo priemyslu



(nachádzajucich sa napr. v lokalite Rákos). V riesenom uzemi sa nenachádzaju hnutelné ani
nehnutelné kulturne pamiatky. 

V zmysle ÚPN M Zvolen predstavuje vodný tok Hron s pobreznou vegetáciou hydricko-
terestrický biokoridor nadregionálneho významu. V dotknutom uzemi sa podla zákona č.543/2002
Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov, uplatňuje prvý stupeň ochrany
(vseobecná ochrana).

Väčsia časť uzemia zahŕňa pozemky, vedené ako sučasť podneho fondu (orná poda, TTP).
Pozemky lesného fondu sa v riesenom uzemi nenachádzaju. Mnohé pozemky evidované ako
polnohospodárska poda skladbou zodpovedaju charakteru nepolnohospodárskej pody. 

V uzemi je plánovaný mestský park, ako prirodný krajinný prvok, ktorý zostáva v
prirodnej strukture sučasného stavu, ale vzhladom na evidovaný výskyt polnohospodárskej pody (stav
katastra nehnutelnosti) je jeho rozsah zahrnutý do záberov polnohospodárskej pody, na ktoré bol
udelený suhlas orgánu ochrany polnohospodárskej pody.

Územie je pozitivnym prvkom zivotného prostredia, pričom je vhodne umiestnené v kontakte 
s okrajmi uzemia obytného suboru Tepličky – Pod Strázami (sidlisko Zvolen – Západ) a uzemia 
Centrálnej mestskej zóny. Cenným prvkom je nábrezie Hrona a Elektrárenského kanála – tvoriace 
promenádu. Navrhovaný mestský park Lanice bude výrazným obohatenim v danom priestore, najmä 
pre obyvatelov okolitých stvrti, so spádovosťou pre celé mesto Zvolen.

Urbanistická koncepcia priestorového a     funkčného usporiadania územia
Územný plán zóny navrhuje podmienky pre urbanizáciu a vyuzitie rieseného uzemia v sulade

s nadradenou uzemnoplánovacou dokumentáciou a so zadanim pre spracovanie ÚPN Z. 
Návrh ÚPN Z navrhuje v uzemi hlavnu funkciu – Mestský park doplnený o rekreačnu vybavenosť.

Urbanistická koncepcia návrhu vychádza z vlastnosti uzemia a z jeho priestorových danosti,
ktoré su charakteristické prevládajucou zeleňou. Priestory, ktoré su v uzemi vnimatelné, su determi-
nované najmä prirodnými zlozkami uzemia. Predlozená urbanistická koncepcia uvedené priestorové a
kompozičné vlastnosti vyuziva, rozvija ich a do uzemia prinása rozvoj v podobe zatraktivnenia uzemia
za pomoci doplnkových rekreačných aktivit. 

Urbanistická koncepcia je výsledkom viacerých názorov na územie, ktoré boli v minulos-
ti vyjadrené, okrem iného aj prostrednístvom urbanisticko- architektonickej súťaže z roku 2009.

Hlavné kompozičné nosné prvky su pozostatky luzných lesov bývalého koryta Hrona, exis-
tujuca topolová alej, priestor tvorený pozdĺz elektrárenského kanála, jestvujuca výstavba na severe
uzemia a rozsiahla luka, ktorá má velký potenciál pre buduce vyuzitie v mestskom parku. 
Celé uzemie v centrálnej časti  je ponechané bez výstavby, pričom je snaha vyuziť jeho prirodný po-
tenciál, zachovať rozhodujuce prvky a vytvárať priestory pre buducich návstevnikov parku, doplnené
volnočasovými aktivitami. Výstavba je navrhnutá len v severnej a v južnej časti územia, kde
priestory v súčasnosti nie sú až tak atraktívne z pohľadu budúceho mestského parku. 

Pristupnosť uzemia, ktorá je limitovaná dvoma tokmi je jedným z determinantov koncepcie
priestorového usporiadania uzemia. V juznej časti v dotyku s ulicou Ľ. Štura je navrhnutá nizkopod-
lazná výstavba vybavenosti a záchytné parkovisko pre časť návstevnikov parku. 

Významným prvkom, ktorý ovplyvňuje koncepciu buduceho vyuzitia uzemia je umiestnenie
časti  vnutorného dopravného okruhu mesta  - ulice Hronská po lavom brehu elektrárenského kanála
na severe s premostenim na pravý breh elektrárenského kanála v juznej časti uzemia a následným
krizovanim s ulicou Ľ. Štura. Začiatok trasy predstavuje smerový obluk na styku ulic Hronská - sever
a Š. Moyzesa. Navrhnutá je okruzná krizovatka, na ktorý sa dopravne napoja areály K-PRODUKT
SK, s.r.o. a PHOENIX, a.s. Za krizovatkou trasa pokračuje lavým brehom elektrárenského kanála.
Územie tvori trávnatá niva sprava lemovaná alejou vzrastlých stromov, ktoré je potrebné v maximálne
moznom rozsahu zachovať, a hrádzou elektrárenského kanála. Trasa ďalej pokračuje následným pre-
mostenim pred objektom BD Panorama na pravý breh cez navrhované sikmé premostenie. Variant
popri kanáli vyzaduje vybudovanie dvoch premosteni, lebo bude potrebné obsluziť vybavenosť jednak
severnej časti uzemia a tiez viesť trasu mimo objektu Panorama, kde v sučasnosti z hladiska jestvuju-
cich pomerov a vodného zákona nie je mozné vedenie trasy. V priestore za premostenim v dotyku s
priestormi mestského parku su navrhnuté zástavky MHD v oboch smeroch. Trasa konči krizovatkou
s ul. Ľ. Štura ako okruzná krizovatka „OK2“ , na ktoru sa napoji ulica Hronská. Na okruznu krizovat-
ku sa napoja existujuce chodniky a navrhovaná cyklotrasa. Pozdĺz trasy komunikácie je navrhnutý



jednostranný chodnik pre pesich umiestnený tak, aby bol zaujimavý pre vyuzitie návstevnikmi parku a
aby posluzil v mieste, kde je trasa cesty v styku s kanálom ako obsluzný koridor pre pristup vozidiel
udrzby.

Pre reguláciu funkčného a priestorového usporiadania uzemia je nevyhnutné riadiť sa regulač-
nými zásadami, ktoré su vyspecifikované v záväznej časti dokumentácie. 

Príklad regulatívu záväznej časti:

Sektor HL5 Názov Voľný čas 1

Funkčné vyuzitie: OBJEKTY A PRIESTORY PRE PASÍVNY ODDYCH A REKREÁCIU
PLOCHY A HMOTY IZOLAČNEJ A SPRIEVODNEJ ZELENE

Záväzné funkcie:
 ihriská pre volnočasové aktivity 
 parkové plochy zelene
 parkoviská pozdĺz ulice Podharajch 

Pripustné funkcie: 
 drobné doplnkové funkcie oddychu a rekreácie - detské ihrisko, skateboard, petanque,

minigolf, sachy, kolky
 altánok pre pobyt v parku
 komunitné záhrady

Nepripustné funkcie:
 vsetky ostatné funkcie nesuvisiace s  ihriskami volnočasových aktivit
 bývanie trvalé, 
 výrobná činnosť akéhokolvek druhu, 
 hypermarkety, supermarkety, velkoobchod, skladovanie, 
 dopravné stavby s výnimkou zásobovania a obsluzného prejazdu

Priestorové usporiadanie:
 ihriská rozmiestniť pozdĺz komunikácie – ul. Podharajch
 priestory doplniť vysokou zeleňou, aby kompozične oddelovala pobytovu luku od

komunikácie ul. Podharajch, 
 neoddelovať zeleňou od hlavnej pobytovej luky sektora HL 11
 priestor dotvoriť zeleňou, uličným a  parkovým mobiliárom
 Jednotlivé funkcie v uzemi napojiť na okolité funkcie pomocou pesich chodnikov v zmysle

návrhu
 Pesie trasy zrealizovať v zmysle návrhu
 Min. počet parkovacich miest pri ulici Pod Harajch v predmetnom sektore : 32, z toho 1

miesto pre osoby so znizenou schopnosťou pohybu a orientácie
Regulativy – zeleň:

 Zeleňou vzájomne oddeliť jednotlivé rekreačné plochy, neoddelovať od hlavnej parkovej
plochy.


