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slovo architekta

Modré magnólie nie sú výhradne pre nás projektom, sú v

danosti. Navrhovaním riešením má lokalita Modré

Smerovanie riešenia investičného zámeru má za cieľ

našich očiach dlhodobým procesom hodnotnej rekultivácie

magnólie jasnejšie začleniť vodnej plochy Vištuckej nádrže

tvoriť priestorovo celistvé územie, ktoré homogénne

územia so zreteľom na historický vývoj obce.

do obrazu obce, územne sceliť a prepojiť prostredie s

prepája budúce s pôvodným. Územie, ktoré je dopravne

plánovanou študentskou lokalitou medzinárodnej strednej

dobre dostupné a dopravne nezaťažuje, neobmedzuje

internátnej školy LEAF.

súčasných obyvateľov Vištuka. Územie, ktoré rozvíja

Vištuk, malebná obec ukotvená v morfológií
malokarpatskej vínnej krajiny, pre ktorú je príznačná
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idylickú obec Vištuk, podporuje jej životaschopnosť. Popri

vodná plocha a prostredie s rozvojovým potenciálom, si

Zreteľne vnímame súčasnú hodnotu prírodného

tom ako formuje podmienky pre rozvoj funkcie bývania

bezpodmienečne zaslúži citlivý prístup, zrelé uvedomenie

charakteru vodnej nádrže, potrebu jej zachovania v

s potrebnou občianskou vybavenosťou a pre primeraný

si hodnôt a načúvanie súčasným obyvateľom Vištuka.

maximálnej miere, ako aj dlhodobú snahu obce o tvorbu

rozvoj podnikateľských aktivít, vytvára vhodné susedské,

priaznivých podmienok pre rozvoj športovo-rekreačných

komunitné i kultúrno-spoločenské prostredia. Prostredia,

Investičný zámer, ktorým sa zaoberáme, reaguje svojim

aktivít vo väzbe na vodnú nádrž – primárne pre rybárstvo,

ktoré podnecujú pocit sebaurčenia, pocit hrdosti a

umiestnením na polohu Vištuka medzi významnými

vodné športy, plávanie, cykloturistiku, cestovný ruch s

zlepšujú kvalitu života miestnych obyvateľov Vištuka.

rozvojovými osami regiónu a na dotvorenie uceleného

nadväznosťou na vinárstvo, chov lovnej zveri v lokalite

územia obce so zásadným ohľadom na krajinné i prírodné

Fajdal.

predstavenie riešiteľského kolektívu
investor

urbanista / architekt

špecialisti

ATOPS Development Vištuk

GFI

Doprava:

Spoločnosť Atops Development Vištuk je súčasťou slovenskej

Renomovaná architektonicko-projekčná kancelária s viac

Dotis Consult je spoločnosť s mnohoročnou a profesionálnou

pôsobí v oblasti zhodnocovania a výstavby nehnuteľností.
Vznikla v roku 2012 a odvtedy pribúda množstvo zrealizovaných

komplexné vypracovanie projektov, od architektonickej štúdie
cez projekčné práce až po realizáciu.

v oblasti dopravného inžinierstva a dopravného plánovania.
Základom filozofie je celková podrobná analýza a návrh riešenia

investično – developerskej skupiny ATOPS Development, ktorá

projektov a spokojných zákazníkov hlavne na západnom

Slovensku. Nové projekty bývania vznikajú od Malaciek a
Moravského Svätého Jána, Kostolišťa cez Modru, Šenkvice a
Senec až po Kvetoslavov, ale aj v Bratislave – Rači.

Do svojich projektov vnáša ATOPS Development harmonické
spojenie bývania, relaxu i aktívneho života pre všetky vekové
generácie. V jeho projektoch preto nájdete okrem obytných
plôch aj ihriská a športoviská, rozsiahle verejné zelené
priestranstvá, občiansku vybavenosť, či iné nevyhnutné

podmienky pre vznik dobrej susedskej komunity. Vďaka ľudskej
mierke a individuálnemu prístupu ku každému projektu,
vďaka modernej architektúre a inovatívnym riešeniam vytvára

plnohodnotné miesta pre prácu, bývanie, zábavu, odpočinok aj
aktívny relax pre budúcich majiteľov a obyvateľov.
www.atops.sk

ako 20 ročnou skúsenosťou, ktorá preberá zodpovednosť za

Cieľom každého projektu je dosiahnuť prioritné pochopenie
vzťahu s prostredím, jeho potenciál, problémy i príležitosti.
Vnímanie kontextu umožňuje vytvárať citlivé a v čase
udržateľné, životaschopné riešenia.

GFI nevníma nikdy projekt bez porozumenia politických,
ekonomických a sociálnych podmienok, v ktorých je ukotvený.
www.gfi.sk
ENVIARCH
Prioritnou snahou ateliéru EnviArch je, aby projekty boli v
súlade s ideou trvalo udržateľného rozvoja. Predstaviteľ

ateliéru EnviArch Ing.arch. Martin Baloga, PhD. má dlhoročné

skúsenosťou, ponúka inovatívne prístupy a komplexné služby

všetkých druhov dopravy, od pešej, cyklistickej po automobilovú
individuálnu až po verejnú hromadnú dopravu. Predstaviteľ
spoločnosti Ing. Peter Schlosser je kvalifikovaným dopravným
inžinierom, angažovaným na rôznych grémiách pre cestné a
dopravné inžinierstvo.
www.dotis.sk
vodné hospodárstvo:

HYDROCOOP

Spoločnosť Hydrocoop v zastúpení Ing. Jozefa Repíka sa

dlhodobo zaoberá analýzou problémov a vhodnými riešeniami
pre obec Vištuk.

skúsenosti so spracovaním mnohých územných plánov obcí
a miest, je predsedom Združenia pre urbanizmus a územného

dendrológia:		

WATCHING.SK

združenie priestorových plánovačov so sídlom v Bruseli.

vo viacerých ochranárskych združeniach a mimovládnych

plánovania Slovenska pri SAS v BA, delegátom pre Európske

Predstaviteľ spoločnosti watching.sk Mgr. Ján Dobšovič pôsobí

Pracuje ako externý pedagóg a výskumný pracovník v odbore
územného plánovania na Ústave manažmentu oddelenie

výboroch. Do portfólia spoločnosti sa zaraďujú aj rozsiahle
skúsenosti z oblasti ornitológie.

priestorového plánovania STU v BA.
www.enviarch.sk
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DOTIS Consult

elektrifikácia:
plynofikácia :

Ing. Ján Baránek
Ing. Peter Balog

PR Lindava

lokalita
Harmónia

Budmerice

Kráľová

CHKO Malé Karpaty

Letisko
Dubová

II/504 Modra - Trnava

Malé pole
Veselé

III/1094 Vištuk
Hrubé pole

Veselá hora

Húšť

Modra

III/1095 Budmerice - Báhoň

Hrušťovo

Vištuk
riešené územie
70,38 ha

Krajina vidieka je dynamickým systémom, ktorý reaguje na premeny
v čase a priestore. Vidiecka krajina bola v nedávnej minulosti

Pažite
Grefty

chápaná primárne ako symbol poľnohospodárstva s produkčnou

Prostredné
pole

Stará hora

funkciou. V posledných dekádach sa táto krajina dynamicky

Biele hliny

pretransformovala z monofunkčného prostredia na polyfunkčný
systém, ktorý maximálne využíva svoj potenciál a presúva kapitál

Nad starou
horou

do rôznych činností, ktoré mali predtým zastúpenie primárne v

urbánnom priestore – služby, cestovný ruch, priemyselná činnosť
a i. Význam, vzhľad a funkcie vidieka súčasnosti sú ovplyvňované

neustále prebiehajúcimi globálnymi zmenami a je o to podstatnejšie

LEAF
academy

Fajdal

upriamovať pozornosť na lokálne špecifiká rázu riešenej vidieckej

krajiny a jej históriu, ktoré sú neopomenuteľnými východiskami pre
zachovanie vidieckeho charakteru krajiny aj po transformácii.
Vidiecky charakter obce Vištuk usadenej vo vinohradníckom

malokarpatskom regióne je jednoznačnou výrazovou hodnotou,
ktorú treba jednak zachovať, jednak rozvíjať, ubrániť pred zánikom.

legenda

Potenciálom obce je udržanie si svojej rázovitosti a pritom reagovať

hranica katastrálneho územia
zastavané územie

na súčasné rastúce ekonomické možnosti okolitých katastrov.
Profitovať z postupného oživovania rekreačných oblastí karpatského
masívu, z neutíchajúceho záujmu o Malokarpatskú vinnú cestu, z

rozvojové územie návrh
rozvojové územie prognóza

Šenkvice

vinice

III/1080 Šenkvice - Vištuk

existujúca zeleň
vodné plochy
komunikácie existujúce / návrh

ilin

a

pribúdajúcich športovo – oddychových možností v blízkom okolí.
A v neposlednom rade k rozvoju regiónu prispieva revitalizovaná

riešené územie

-Ž

železničná trať so stanicou v Šenkviciach.
la
va

železnica

Br
at

is

ŽST Šenkvice
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charakteristika súčasného Vištuka
V okolí vodnej nádrže Vištuk sa časom vytvorilo výrazovo cenné
prírodné prostredie, ktorého botanická hodnota nie je chránená,
ale poskytuje vhodný základ pre rozvoj aktivít v prepojení s vodnou
plochou a podporenie cestovného ruchu malokarpatskej oblasti.
Brehy vodnej nádrže Vištuk a pritekajúcich potokov poskytujú
rozmanité atmosféry prostredí, ku ktorým treba pristupovať
jednotlivo a veľmi citlivo. Medzi dnešnou krajinou a potenciálom
jej plnohodnotného využitia musí vzniknúť vzájomná interakcia,
neustále striedanie toho, čo jeden od druhého berú a čo si vzájomne
dávajú.
Demografický vývoj obce v uplynulom období bol porovnateľný
s vývojom obdobných malých vidieckych sídiel v bratislavskotrnavskom regióne až do konca 20.-teho storočia. Počet obyvateľov,
ktorý plynule rástol, vplyvom silného urbanizačného procesu
poklesol. V poslednom desaťročí sa stav obyvateľov v obci z hľadiska
celkového počtu stabilizoval na 1350 obyvateľov, pokračuje však
negatívny trend vo vývoji demografickej štruktúry.
Zvýšenú pozornosť treba venovať riešeniu prípadných disproporcií a
žiadúcemu rozvoju systému s obmedzeným trhovým charakterom,
ako je zdravotníctvo, sociálna starostlivosť a školstvo.
Obchod, služby, verejné stravovanie a ubytovanie, z väčšej časti
šport a rekreácia a čiastočne kultúra by sa mali stať predmetom
cieľavedomého regulovania nárokov trhu so zodpovedajúcim
priemetom do riešeného územia.

1 zachovanie prírodného charakteru

Malé pole
Hrubé pole
Veselá hora

2 vodná nádrž vištuk

V rámci sociálnej infraštruktúry v obci Vištuk absentuje poskytovanie
základnej zdravotnej starostlivosti, v obci sa nenachádza žiadne
zariadenie sociálnej starostlivosti. Obec zabezpečuje stravovanie
pre svojich obyvateľov v poproduktívnom veku v rámci zariadenia
školskej kuchyne. Materská škola a základná škola sa nachádzajú
v obci a napĺňajú požiadavky kapacity detí. Pri rozvoji obce bude
potrebné zabezpečiť prevádzku existujúcej základnej školy a
rozšírenie kapacít s prihliadnutím na očakávaný nárast počtu
školopovinných detí v obci i okolitých obciach, kde táto vybavenosť
absentuje.

6

Vištuk

1

Húšť

5

4

3

2

3 vzrastlá zeleň popri vodnej nádrži

Pažite

Stará hora
LEAF
Nad starou horou

Čo prinesie projekt Modré Magnólie obyvateľom Vištuku a obci?

•

Obec z dlhodobého hľadiska vymiera, ľudia odchádzajú. Nová
výstavba umožní deťom odsťahovať sa od rodičov, no zároveň
zostať vo Vištuku a byť im nablízku

•

Obec sa zatraktívni, automaticky stúpne hodnota

4 prírodná terénna prepadlina

5 líniová zeleň

nehnuteľností v obci
•

Výstavbou sídelného útvaru mimo pôvodnej obce si Vištuk
zachová svoj jedinečný a pokojný ráz

•

Možnosť obce spolupracovať s developerom na potrebných
aktivitách, prospešných pre obec a tým zlepšiť kvalitu života
celej obce

architecture
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6 biokoridor vodnej nádrže
charakteristika súčasného vištuka
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koncepcia a potenciál rozvoja územia

rozvoj aktivít popri vodnej ploche

vzťahy v území

II/504 Modra - Trnava

rozptýlenie bodov spoločenského záujmu

II/504 Modra - Trnava

II/504 Modra - Trnava

Dubová

III/1094 Vištuk

III/1094 Vištuk

Malé pole

III/1094 Vištuk

Malé pole

Malé pole

Modra

Hrubé pole

Hrubé pole

Hrubé pole

Vištuk

Vištuk

Pažite

III/1080 Šenkvice - Vištuk

Vištuk

Pažite

Stará hora

III/1080 Šenkvice - Vištuk

Pažite

Stará hora

III/1080 Šenkvice - Vištuk

Stará hora

Fajdal

Nad starou horou
ŽST Šenkvice

LEAF
academy

Nad starou horou

LEAF
academy

Nad starou horou

3 hlavné centrá spoločenského záujmu

LEAF
academy

3 vedľajšie centrá spoločenského záujmu

Cieľom znovuzrodenia niekdajšej atraktivity vodnej nádrže Vištuk je vytvoriť nenásilné

Okrem ťažiskového územia popri vodnej ploche sa lokalita Modrých magnólií rozvíja

Návrh územia Modré magnólie vytvára predpoklady pre žiadaný rozvoj obce,

poskytnú miestnym i vzdialenejším obyvateľom dôvod návštevy. Náplň jednotlivých
miest vychádza z charakteru miesta, úzko s ním súvisí.

prístupové komunikácie do obce Vištuk. Priečne prepája komunikáciu od Šenkvíc
III./1080 s komunikáciou od Modry II./504, priamo nadväzuje na navrhovanú lokalitu

Udržateľnosť územia je zabezpečená premiešaním týchto funkcií a vytvorením bodov
spoločenského záujmu, ktoré sú rovnomerne rozložené v území.

miesta okolo vodnej plochy, ktoré pri maximálnom zachovaní dnešnej vegetácie,

Vytypovaním jednotlivých miest na brehoch vodnej plochy a pritekajúceho Vištuckého
potoka, vytvorením rozdielnych atmosfér, striedaním divokej krajiny s kultivovanou
vznikol ucelený hodnotný základ konceptu. Ich zokruhovaním, vzájomným prepojením
vznikne katalyzátor pre okolité územie.

okolo hlavnej kompozičnej osi tvorenej priamou komunikáciou prepájajúcou dve

medzinárodného stredoškolského areálu LEAF.

Kompozičná os je vizuálne podporená existujúcou vzrastlou lineárnou náletovou
vegetáciou postupne preštrukturizovanej do parkovej zelene. Smerovanie
kompozičnej osi má za cieľ vytvoriť rozličnosť atmosfér, atmosfér primeraných
novodobej transformácií vidieckeho prostredia (rôznorodej obytnej štruktúry s
primeraným trhovým a sociálnym charakterom).

dominantnej funkcie bývania a dobudovanie absentujúcej občianskej vybavenosti.

Body spoločenského záujmu - lokality občianskej a sociálnej vybavenosti sú

navrhované v územne dôležitých, ťažiskových priestoroch s unikátnym charakterom.
Vzájomné vzdialenosti medzi jednotlivými lokalitami sú ľahko pešo dostupné. Ich
previazaním naprieč územím vzniká sieť aktívnych verejných priestorov, ktorá
komplexnosť územia.

Prepojenie územia hlavnej komunikácie s významovo dominantným územím v okolí

vodnej plochy je riešené priečnymi líniami s neustálym vizuálnym kontaktom vodnej
plochy.

architecture
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nové aktivity v území
Riešenie územia je postavené na rozmanitosti prostredia, vytvorenia
rozličnosti atmosfér, čo vytvára možnosti rôznorodého využitia pre
všetkých.

Miesto ústia Vištuckého potoka do vodnej nádrže je najcennejším
prostredím s výskytom chránených druhov živočíchov, kde pri

minimálnych zásahoch do prostredia sa poetická prechádzka nad
hladinou vody spojí s pozorovaním divokej prírody.
Strmé brehy miesta prírodnej predpadliny sú vhodným prostredím
na adrenalínovú prechádzku v korunách stromov, vyskúšania si

lezeckých zručností. V mieste redšej vegetácie sa ukazuje pokojné
miesto pri vode, ktoré v lúčoch zapadajúceho slnka poskytuje
priestor k podvečernému rozjímaniu, k stretnutiu s priateľmi, či k

a korunami stromov v zálive vodnej nádrže

tráveniu času s rodinou.

Vytvorením pokojnej pešej zóny s ukončením na brehu vodnej plochy
dostáva Vištuk nový unikátny charakter, hodnotu, ktorú iná obec
malokarpatského regiónu nevie poskytnúť. Prepojenie na kultúrno –

Malé pole

spoločenské využitie je vhodnou formou ako spestriť život v obci.

Hrubé pole
Veselá hora

Ako sa zlepší úroveň životného prostredia v území?

•

Hodnota prírodného prostredia ostane maximálne zachovaná

•

Kultivuje sa existujúca náletová zeleň nahradením chorej

b miesto kultúrno spoločenských aktivít

c

d

Húšť

Vištuk

d
b

d

Stará hora
LEAF

Novovzniknuté aktivity na brehu vodnej plochy poskytnú

Nad starou horou

hodnotný priestor pre oddych a relax
•

Pažite

a

vegetácie novou
•

Návrh Modrých magnólií prinesie 127 800 m2
novej a existujúcej verejnej zelene

c športovo relaxačné centrum

d drobné intervencie na brehoch vodnej plochy
architecture
+ design

a korunami stromov v zálive vodnej nádrže

c športovo relaxačné centrum

d drobné intervencie na brehoch vodnej plochy
nové aktivity v území
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podpora sociálnej rozmanitosti
Územie Modrých magnólií je tvorené s dôrazom na žiadúci rozvoj

systému s obmedzeným trhovým charakterom, ako je zdravotníctvo,
školstvo a sociálna starostlivosť. Zachováva priestranstvá pre ich
vznik, ako sú zdravotné stredisko, základná škola s materskou
školou, stacionár pre senior, klubová činnosť, športové aktivity, ...

Dôsledkom očakávanej migrácie obyvateľov produktívnom i
predproduktívnom veku vo väzbe na očakávaný rozvoj regiónu je

žiadúce zvýšiť kvalitu a štrukturovanosť podnikateľských aktivít
(komerčnej vybavenosti) v obci. Umiestnenie občianskej vybavenosti
s dopytom po automobilovom prístupe je riešené na hranici územia
s aspektom jednoduchej dostupnosti širšiemu okoliu. Lokálna

občianska vybavenosť je cielene vtiahnutá do územia a v prepojení
s vodnou plochou vytvára prostredie k vzájomnej sociálnej interakcií

a

materská škola a seniorske centrum

medzi domorodou komunitou a novousadlíkmi.

Ako sa zlepší sociálna a ekonomická vybavenosť pre obec Vištuk?
Malé pole

•

Hrubé pole

V novom projekte pribudne zdravotné stredisko, ľudia to budú

Veselá hora

mať oveľa bližšie k lekárovi
•

Pribudne nákupná zóna s obchodmi, službami a gastrom,

a materská škola a seniorske centrum

odpadne cestovanie do nákupných centier
•

Pribudne materská škola a seniorské centrum v

c

Vznikne oddychová a rekreačná zóna s aktivitami a priestorom

základná škola

Pažite

d

Stará hora
LEAF

Nad starou horou

b

c miesta so spoločenským potenciálom

a

b
c

pre športy a aktívne trávenie voľného času pre celé rodiny

architecture
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Vištuk

Húšť

a

bezprostrednej blízkosti pôvodnej obce
•

a

a materská škola a seniorske centrum

nové námestie - posedenie pri vode

d miesto týždenného nákupu
podpora sociálnej rozmanitosti
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investičný zámer
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kompozičný výkres

II/504 Modra - Trnava

Vištuk
Malé pole
III/1094 Vištuk

Vištucký potok

smer Vištuk
Malé pole

Pažite

Dubovský potok

Grefty

smer Dubová

Hrubé pole

Vištucký potok

Stará hora

Vodná nádrž Vištuk

LEAF
academy

LEAF

smer Modra

Nad starou horou

legenda
hranica riešeného územia
hranica katastrálneho územia
hranica zastavaného územia
rozvoj obce
rozvoj obce prognóza
existujúca zeleň
vodné plochy a toky

architecture
+ design

0

25

50

súkromná zeleň
verejná zeleň
zachovanie existujúcej zelene
ilustračné znázornenie zástavby
občianska vybavenosť - komerčná
občianska vybavenosť - sociálna
šport
pešia zóna
spevnené plochy
elementy drobnej architektúry

125

250

cyklocesty v rámci riešeného územia
výhľadové pokračovanie cyklotrás
náučný chodník popri vodnej nádrži
výhľadové zokruhovanie a prepojenie náučného chodníka
komunikácie v rámci riešeného územia
komunikácie v okolí
líniová zeleň
líniová zeleň s parkovaním
parková zeleň
prírodný prvok

smer ŽST Šenkvice

smer Fajdal

III/1080 Šenkvice - Vištuk

kompozičný výkres
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atmosféra nástupu do územia

ilustračný záber

atmosféra obytnej verejnej zelene

ilustračný záber

pešia zóna

ilustračný záber

atmosféra nábrežia

ilustračný záber

materská škola / seniori

ilustračný záber

bilancie

127 800 m2

plocha verejnej zelene

730

bytov na 106 030 m2 pozemkov

600

rodinných domov na 387 210 m2 pozemkov

3560

obyvateľov

2339

parkovacích miest

14 000 m2
5 500 m2
18 900 m2
2,5 km

základná a materská škola
seniori + zdravotné stredisko
šport
cyklochodníkov

70,38 ha
pre potreby výpočtu prepokladaného počtu obyvateľov je použitý koeficient obložnosti 3,2 pre rodinný dom
a 2,25 pre bytovú jednotku

architecture
+ design

bilancie
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výkresová časť

architecture
+ design

katastrálna mapa

riešené územie
70,38 ha

architecture
+ design

0

50

100

250

500

katastrálna mapa
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grafický návrh funkcií sídelného útvaru
B8

1702 m2
IZP = 0,25
KZ = 0,45

B7

8308 m2
IZP = 0,25
KZ = 0,45

III/1094 Vištuk

II/504 Modra - Trnava

Vištuk

A7

17 602 m2
IZP = 0,3
KZ = 0,5

E3

7921 m2

A6

B5

Pažite

4809 m2
IZP = 0,25
KZ = 0,45

E4

40 321 m2
IZP = 0,3
KZ = 0,5

2827 m2

Hrubé pole
Vodná nádrž Vištuk

A5

8264 m2
IZP = 0,3
KZ = 0,5

E2

Stará hora

F3

E5

1945 m2

5571 m2

C2

7500 m2
IZP = 0,3
KZ = 0,25

A8

9017 m2
IZP = 0,3
KZ = 0,5

15 539 m2

D

18 877 m2

E1

A13

12 100 m2
A1 - A13

málopodlažná bytová výstavba s OV v parteri

C		

občianska vybavvenosť

28 027 m2

základná škola s materskou školou
dom seniorov, materská škola , zdravotné stredisko
komerčná občianska vybavenosť

12 000 m2
7 500 m2
8527 m2

E		
verejná zeleň a vodné plochy mimo zastavateľných
		funkčných blokov
komunikácie hlavné vetvy a verejné parkoviská

43 726 m2
IZP = 0,3
KZ = 0,5

A2

A1

45 040 m2
IZP = 0,3
KZ = 0,5

45 599 m2

68 174 m2

legenda

hranica riešeného územia
zastavané územie
existujúce komunikácie
výhľadové prepojenie
existujúca zeleň
rozvoj obce
rozvoj obce prognóza

0

A11

číselné označenie funkčného bloku

12 654 m2 výmera funkčného bloku
IZP = 0,3 index zastavaných plôch
KZ = 0,5
koeficient zelene

hranica bloku
výhľadové prepojenia
spevnené plochy
komunikácie
líniová zeleň s parkovaním

25

50

125

250

B4

33 437 m2
IZP = 0,3
KZ = 0,5

33 572 m2
IZP = 0,25
KZ = 0,45

E5

A12

65 965 m2
IZP = 0,3
KZ = 0,5

13 485 m2
IZP = 0,25
KZ = 0,45

2273 m2
IZP = 0,25
KZ = 0,45

C1

A9

19 063 m2
IZP = 0,3
KZ = 0,5

12 000 m2
IZP = 0,3
KZ = 0,25

A10

30 817 m2
IZP = 0,3
KZ = 0,5

F1

63 500 m2

LEAF
academy

B3

B6

703 760 m2

architecture
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A3

18 877 m2

D		 šport

F		

66 215 m2
IZP = 0,3
KZ = 0,5

106 037 m2

B1 - B8

C1
C2
C3

A4

437 046 m2

rodinné domy, radové rodinné domy

44 925 m2
IZP = 0,3
KZ = 0,5

B2

10 031 m2
IZP = 0,25
KZ = 0,45

F2

2729 m2

B1

31 857 m2
IZP = 0,25
KZ = 0,45

C3

E6

1641 m2

8527 m2
IZP = 0,45
KZ = 0,15

Nad starou
horou

A11

12 654 m2
ZP = 0,3
KZ = 0,5
III/1080 Šenkvice - Vištuk

rodinné domy, radové rodinné domy
málopodlažná výstavba s OV v parteri
občianska vybavenosť - komerčná
občianska vybavenosť - sociálna
šport
verejná zeleň
plochy parkovísk
vodné plochy a toky
grafický návrh funkcií sídelného útvaru
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bilancie k funkčnému deleniu

Bilancie ku grafickému návrhu funkcií sídelného útvaru
P.Č.

Popis
1

2

Rodinné domy - A

Bytové domy s občianskou vybavenosťou - B

(m2)

Plocha stav. pozemkov
(m2)

Plocha súkrom. zelene
(m2)

437 046

387 217

193609

106037

106037

x

28027

x

Plocha poloverej. zelene
(m2)

Plocha verej. zelene
(m2)

Celková plocha zelene

Spevnené plochy
(m2)

x

13305

36524

x

47716,65

31 811

1279,05

12186

3

Občianská vybavenosť - C

28027

4

Šport a rekreácia - D

18877

x

x

x

5

Umelá vodná plocha + potok + zeleň - E

45599

x

x

x

45599

6

Komunikácie (hl.vetvy) + verej.parkoviská - F*

68174

x

x

x

19937

48237

127836,7

128757,9

Celkový súčet

architecture
+ design

výmera funkč. bloku

703760

521 281

4875

193608,5

x

4875

bilancie k funkčnému deleniu

x
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výkres zelene

III/1094 Vištuk

II/504 Modra - Trnava

Vištuk

Pažite

Hrubé pole
Vodná nádrž Vištuk

Stará hora

LEAF
academy

Nad starou horou

III/1080 Šenkvice - Vištuk

legenda

hranica riešeného územia
zastavané územie
existujúce komunikácie
výhľadové prepojenie
existujúca zeleň
rozvoj obce
rozvoj obce prognóza

architecture
+ design

0

zachovanie existujúcej zelene v riešenom území
verejná + poloverejná zeleň
líniová zeleň
parková zeleň

25

50

125

250

komunikácie + parkoviská
spevnené plochy
pešia zóna
plochy pre zástavbu
líniová zeleň s parkovaním
výhľadové prepojenia

výkres zelene
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cestná sieť

III/1094 Vištuk

II/504 Modra - Trnava

Vištuk

B3
ba
av
st
zá
RD
5
C3

-b

Pažite

Hrubé pole
Vodná nádrž Vištuk

Stará hora

C2

P2
50 PM

B3
D

aR

vb

sta

zá
-b

4
LEAF
academy

zá

sta

vb

aR

D

3

B3 zástavba RD 2

C3 - d

C3 - d

C3 -

C3

a

-b

C3

-a

C3

B3

C3

B3 pešia zóna

-a

B3

B3 zástavba RD 1

trum

cen

Nad starou horou

my

lado

vi
B3

100 PM

C3
-c

P1
50 PM

III/1080 Šenkvice - Vištuk

legenda

hranica riešeného územia
zastavané územie
existujúce komunikácie
výhľadové prepojenie
existujúca zeleň
rozvoj obce
rozvoj obce prognóza

architecture
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0

cyklocesty v rámci riešeného územia
výhľadové pokračovanie cyklotrás
výhľadové prepojenia

25

50

125

250

cesta kategórie B3 MZ 8,5 s možným prejazdom MHD
cesty kategórie C2 MO 6,0 a C3 MO 6,0
cesta kategórie D 5,5 a D 4,5
pešie komunikácie
uličná zeleň
uličná zeleň s parkovaním
pešia zóna
verejné parkoviská
plochy statickej dopravy

cestná sieť
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uličné profily

4NP

2NP

OV
cyklocesta

3.00

3.00

centrum

cesta

zeleň parkovanie

1.50 2.20

8.50

parkovanie

chodník

2.20 1.50

3NP

2NP

2NP

1NP

OV

B3

súkromná
zeleň

3.00

3.00

viladomy

24.90

verejný priestor

súkromný priestor

súkromná
zeleň

súkromný priestor

chodník cyklocesta

1.50

3.00

uličná čiara

cesta

chodník

súkromná zeleň

8.50

2.00

6.00

25.50

verejný priestor

súkromný priestor

súkromný priestor

4NP
3NP

hranica pozemku

uličná čiara

hranica pozemku

hranica pozemku

hranica pozemku

existujúca zeleň

uličná čiara

existujúca zeleň

uličná čiara

zeleň

1.50

uličná čiara

B3

chodník

3NP

súkromný priestor

hranica pozemku

3NP

uličná čiara

4NP

verejný priestor

súkromný priestor

uličná čiara

hranica pozemku

uličná čiara

hranica pozemku

súkromný priestor

hranica pozemku

verejný priestor

súkromný priestor

2NP
OV

14.00

parkovanie

chodník

2.20

3.00

8.50

verejný priestor

14.00

zástavba RD4

architecture
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chodník

súkromná
zeleň

2.00

6.00

BUS

verejný priestor

súkromná
zeleň

6.00

chodník cyklocesta

1.50

3.00

zeleň

cesta

1.50

8.50
27.20

chodník

súkromná
zeleň

2.20 1.50

6.00

zeleň

42.70

parkovanie

chodník

2.20 1.50

verejný priestor

zástavba RD3

súkromná
zeleň

6.00

chodník cyklocesta

1.50

3.00

3.00

zeleň

cesta

1.50

8.50

chodník

2.00

súkromná
zeleň

6.00

28.50

verejný priestor

súkromný priestor

uličná čiara
súkromná
zeleň

súkromný priestor

uličná čiara

uličná čiara

B3

súkromný priestor

hranica pozemku

hranica pozemku

uličná čiara

B3

cesta

8.50
41.00

súkromný priestor

cesta

8.50

B3

súkromná
chodník
zeleň
zeleň zeleň

2.00

zástavba RD5

1.00
1.50 1.50

súkromný priestor

cesta
8.50

parkovanie

chodník

2.20 1.50

uličná čiara

líniová zeleň

4.50

14.00

uličná čiara

cesta / cyklochodník

6.00

líniová zeleň

4.50

súkromný priestor

uličná čiara

hranica pozemku

hranica pozemku

uličná čiara

zástavba RD2

súkromná zeleň

cesta / cyklochodník

6.00

súkromný priestor

existujúca zeleň

B3

súkromná zeleň

zástavba RD1

0.80

39.00

súkromný priestor

B3

hranica pozemku

pešia zóna

cesta

líniová zeleň

4.50

hranica pozemku

cesta / cyklochodník

6.00

hranica pozemku

súkromná zeleň

hranica pozemku

B3

súkromná
zeleň

3.00

21.20

uličné profily
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uličné profily
verejný priestor

3NP
2NP

OV

uličná čiara

4NP

súkromný priestor

hranica pozemku

2NP

hranica pozemku

3NP

verejný priestor

súkromný priestor

uličná čiara

4NP

uličná čiara

uličná čiara

hranica pozemku

súkromný priestor

hranica pozemku

súkromný priestor

OV

2.20

6.00

parkovanie

zeleň

cyklocesta

chodník

5.00

1.50

3.00

2.50

22.70

verejný priestor

6.00

cesta

zeleň

6.00

chodník

súkromná zeleň

2.20 1.50

6.00

21.70

verejný priestor

súkromný priestor

uličná čiara

uličná čiara

súkromný priestor

hranica pozemku

uličná čiara

hranica pozemku

súkromný priestor

súkromná zeleň

C3 - a

3NP
2NP

súkromný priestor

uličná čiara

2.50

cesta

hranica pozemku

parkovanie

hranica pozemku

C2

chodník

3NP
2NP
1NP

1NP
chodník

súkromná zeleň

6.00

1.50

6.00

6.00

C3 - c

súkromná
zeleň

3.00

chodník zeleň

1.50 2.20

19.50

6.00

5.00

zeleň chodník

1.00
1.50

súkromná
zeleň

3.00

verejný priestor

uličná čiara

hranica pozemku

súkromný priestor

uličná čiara

hranica pozemku

súkromný priestor

hranica pozemku

uličná čiara

4NP

parkovanie

23.20

verejný priestor

súkromný priestor

cesta

3NP
2NP

súkromný priestor

uličná čiara

C3 - b

cesta

hranica pozemku

súkromná zeleň

1NP
súkromná
zeleň

chodník

parkovanie

3.00

1.50

5.00

cesta

súkromná zeleň

6.00

D (5,5)

6.00

21.50

verejný priestor

súkromná zeleň/
parkovanie

cesta

6.00

5.50
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6.00

17.50

súkromný priestor

600 m2

D (4,5)

súkromná zeleň/
parkovanie

uličná čiara

uličná čiara

hranica pozemku

súkromný priestor

hranica pozemku

C3 - d

súkromná zeleň/
parkovanie

zeleň

cesta

súkromná zeleň/
parkovanie

6.00

1.00

3.50

6.00

620 m2

16.50

uličné profily

600 m2
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schéma technickej infraštruktúry

III/1094 Vištuk

II/504 Modra - Trnava

Vištuk
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Pažite
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Hrubé pole

Vodná nádrž Vištuk

Stará hora

X
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LEAF
academy

X
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X

X

legenda

hranica riešeného územia
zastavané územie
existujúce komunikácie
výhľadové prepojenie
existujúca zeleň
rozvoj obce
rozvoj obce prognóza
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0

X

EL
22kV vzdušné elektrické vedenie existujúce
22kV vzdušné elektrické vedenie na zrušenie
EL - VN napojovací bod
navrhovaná podzemná hlavná vetva EL - VN
TS 2x630 kVA

22

kV

ex

ist

III/1080 Šenkvice - Vištuk

ujú

ce

VHO - hlavná os
verejná kanalizácia - napojovací bod
navrhovaná verejná kanalizácia
verejný vodovod - napojovací bod
navrhovaný verejný vodovod

PL
STL plynovod - napojovací bod
navrhnovaný STL plynovod
25

50

125

250

schéma technickej infraštruktúry
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infraštruktúra

Zeleň verejných priestranstiev

prejazdom hromadnej dopravy. Komunikácia bude priame prepájať cestu II.triedy

Návrh investičného zámeru si vysoko hodnotí kvalitu a atmosféru existujúceho

komunikácie je zachovaná územná rezerva na možné umiestnenie autobusových

prostredia vodnej nádrže. V maximálnej miere zachováva jej vegetáciu, ktorá je

II/504 Modra – Budmerice s cestou II.triedy III./1080 od Šenkvíc. V rámci profilu

Splaškové vody budú odvádzané do najnižšieho miesta obytnej zóny a odtiaľ budú
prečerpávané do kanalizačnej siete obce Vištuk.

zastávok prímestskej dopravy.

Kanalizačná sieť Modrých magnólií sa bude napájať na obecnú kanalizáciu pomocou

novou výsadbou a očistená od chorých a napadnutých jedincov.

Riešenie územia je pripravené na možné prepojenie s komunikáciou III./1094

súpisným číslom 309, na stoke A3 situovanej na Šenkvickej ulici. Ukončenie výtlaku

Existujúca zeleň je doplnená verejnou parkovou zeleňou umiestnenou v obytných

území sú navrhované ako cesty kategórie C3, prístupové cesty k rodinným domom sú

podrobne zmapovaná dendrologickým prieskumom. Existujúca zeleň bude omladená

zónach rodinných domov a líniovou zeleňou popri komunikáciách. Líniová zeleň je

súčasne absorpčným pásom dažďovej vody s ohľadom na aktuálnu environmentálnu

situáciu. Zelené plochy sú hierarchicky usporiadané naprieč územím a sú koncipované

historická cesta do centra Vištuka (cesta kategórie C2 MO 6). Ostatné komunikácie v
cesty zmiešaného pohybu peších kategórie D. Pozdĺž komunikácií je v riešená líniová
zeleň.

výtlačného potrubia z ČS. Výtlak bude zaústený do šachty č. 196, pred domom so

v šachte č. 196 bude realizované tak, aby bola tlmená kinetická energia čerpaného

média. Stoka A3 ústi do čerpacej stanice č.7, ktorá bude následne prečerpávať všetky
odpadové vody do hlavného zberača obce.

s myšlienkou poskytnutia rozmanitosti prostredia a vytvorenia rôznorodosti využitia

Parkovacie miesta pre rodinné domy a návštevníkov rodinných domov sú výlučne

Odvádzanie dažďových vôd

Celkovo v území bude 127 800 m2 verejných zelených priestorov

riešené v rámci pozemku určenom predmetnej výstavbe, prioritne sú parkovacie

Vybudovaním sídelného útvaru Modré magnólie sa naruší schopnosť danej lokality

vybavenosti a služieb je riešené formou samostatných kontrolovaných parkovísk.

zastavanosti územia bolo zachovanie rovnováhy medzi sídelným a prírodným útvarom

Dopravné napojenie
Štúdia dopravno-kapacitného posúdenia bola spracovaná pre územie Modrých

magnólií za účelom analýzy a posúdenia riešeného územia a s návrhom organizácie
dopravy vplyvom investičného zámeru v spádovej oblasti.

Na základe podkladu investičného zámeru sídelného útvaru sa posúdili dopravné
nároky na novovzniknuté dopravné situácie, ako aj dopady na existujúcu sieť

miestských komunikácií a existujúcu sieť dotknutých križovatiek. Posudzovaná

spádová oblasť bola vymedzená obcou Kráľová, Budmerice, Báhoň a Šenkvice. Štúdia
sa zaoberala vplyvom dopravy v časových horizontoch výstavby.

Základný dopravný model bol spracovaný na základe dohody s MU VIŠTUK s ohľadom
na veľkosť dopravného prieskumu. Do dopravného modelu boli zapracované všetky
existujúce územne povolené investičné zámery.

Na základe spracovaného dopravno-kapacitného posúdenia na územie Modrých
magnólií pre celé obdobie výstavby možno konštatovať:
•

Styčná križovatka na ceste II. triedy II/504 vyhovuje požadovaným nárokom

•

Priesečná križovatka s investíciou LEAF na ceste III. triedy III/1080 vyhovuje

•

riešené na súkromných pozemkoch. Pri malopodlažnej výstavbe je parkovanie

miesta umiestňované v polozapustených garážach. Parkovanie užívateľov komerčnej
Parkovacie miesta popri komunikácií sú navrhované minimálne, jedná sa o
pohotovostné parkovacie miesta.

územím je dôležitým elementom pre jednoduchú a rýchlu dostupnosť medzi cestami a

Existujúce vzdušné VN vedenie sa zakabelizuje. Napojenie na pôvodné vzdušné

II./504 a III./1080. a komunikácie kategórie C2. Vedenie cyklochodníka naprieč
podporuje koncepcie efektívnej a udržateľnej dopravnej siete.

Napojenie na vodovodnú sieť obce
Investičný zámer sídelného útvaru Modré magnólie je možné zásobovať vodou priamo

VN vedenie sa prevedie na vložených stĺpoch na hranici územia. Nové VN káblové
bude vedené popri miestnych komunikáciách a bude zaslučkované do nových

Transformačných staníc TS1 – TS5. Z okrajových transformačných staníc sa vyvedú VN
káble napájajúce zdemontované odbočky z hlavnej linky.

z vodovodu Modra – Budmerice zokruhovaním cez vodovodnú sieť obce Vištuk.

Plynofikácia

umiestnená v mieste napojenia komunikácie na regionálnu cestu II/504 a napojenie

Napojenie na existujúce plynovody je možné v miestach na obvodových komunikácií

Odbočka na vodovode Modra – Budmerice, vybudovaná v armatúrnej šachte, bude
na obecný vodovod bude realizované na Šenkvickej ulici pred domom č.309.

Odvádzanie splaškových odpadových vôd

požadovaným nárokom, križovatka môže byť riešená ako neriadená priesečná 		

na obecnej čistiarni odpadových vôd. ČOV Vištuk má čiastočne zrealizovaný stavebný

architecture
+ design

prirodzeným umorením v území.
Elektrifikácia

Na odvádzanie splaškových vôd sa využije kanalizačná sieť obce, ktorá má vydané

Hlavnou komunikáciou územím, je komunikácia kategórie B3 MZ 8,5 s možným

so zreteľom na minimalizovanie odtoku zrážkových vôd. Zachytávanie zrážok je riešené

Cyklistický chodník je riešený v profile hlavnej komunikácie spájajúcej komunikácie

Styčná križovatka na ceste III. triedy III/1094 vyhovuje požadovaným nárokom

križovatka

absorbovať a odvádzať atmosférické zrážky. Prioritným cieľom pri navrhovaní

riešeného územia Modré magnólie, na Šenkvickej III./1080 na STL ako aj na

komunikácií Modra – Budmerice II./504 na VTL, kde pripojenie podlieha vybudovaniu
regulačnej stanice.

stavebné povolenie a je v štádiu prípravy realizácie. Čistenie splaškových vôd bude

objekt čistenia. Pri návrhu obecnej kanalizácie sa počíta s rozšírením obce o obytné
zóny.

cestná sieť
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harmonogram projektu modré magnólie

Celkový harmonogram projektu Modré Magnólie
ZÓNA

A zóna - 280 b.j. + OV

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

Legislatíva 33mesiacov
Realizácia 77 mesiacov

B zóna - 280 b.j. + OV

Legislatíva 24 mesiacov

C zóna - 265 b.j. + OV

Legislatíva 24 mesiacov

Realizácia 72 mesiacov

Realizácia 66 mesiacov
D zóna - 265 b.j. + OV

Legislatíva 22 mesiacov
Realizácia 66 mesiacov

E zóna - 265 b.j. + OV

Legislatíva 22 mesiacov
Realizácia 66 mesiacov

Výstavba sídelného útvaru bude prebiehať v horizonte 30 rokov

Ako ovplyvní výstavba sídelného útvaru obec Vištuk?

Zóna A
•

Výstavba bude ohľaduplná k existujúcemu prostrediu a k životu
Vištučanov

•

Výstavba začne budovaním kultúrno-spoločenského centra Zóna A

•

Development bude postupný, kontrolovaný a bude prebiehať v
jednotlivých menších etapách

•

Rozvoj dopravy odľahčí cestovanie v území a prinesie dobrú
dopravnú dostupnosť

architecture
+ design

harmonogram projektu modré magnólie

investičný zámer sídelného útvaru modré magnólie vištuk

03/2021

28

