
Zasanovaná zástavba tvoriaca stredo-
veký kolorit Kálova, OD Prior, OD Tesco, 
či veľké OC Mirage?

Toľko názvov sa skrýva pod súčasnou 
chátrajúcou budovou OD Prior Žilina, 
ktoré prechádzajú od minulosti až po 
budúcnosť, toľko príbehov skrýva ná-
zov diplomu „22 domov, 1 obchodný 
dom, čo ďalej?“. 

OD Prior je objekt, ktorý silno zasiahol 
do historického centra Žiliny na hrani-
ci pamiatkovej rezervácie v roku 1975 
pri zasanovaní 22 domov, V roku 2015 
stratil svoju plnohodnotnú funkciu. Od-
vtedy chátra a hľadá svoje plnohodné 
využitie. Je otázne či tak veľka forma 
svoje využitie nájde okrem jej plánova-
nej budúcnosti (prepojenie s obchod-
ným centrom Mirage), a či vôbec bolo 
správne umiestnenie tejto formy
do historického jadra v 70. rokoch.

Zásah, ktorý poznačil metskú zástavbu 
Žiliny v 70. rokoch mením a nahradzu-
jem o citlivejšiu a priepustnejšiu zá-
stavbu. Ukazujem tak novú a fungujú-
cu víziu tohto územia. Tá sa podpisuje 
pod polyfunkčný komplex 4 budov, 
ktoré zastrešujú coworkingové prie-
story s knižnicou a bývanie ako pre 
mladé rodiny s deťmi tak univerzitné 
bývanie. Celý komplex je prepojený 
spevnenými a nespevnenými verejný-
mi medzipriestormi so zeleňou a met-
ským mobiliárom. Zároveň tieto pries-
tory podporuje funkčný parter v celom 
rozsahu územia. 

Otvára sa návrh bezpečného, živého, 
priepustného priestoru priamo v cen-
tre Žiliny.
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Nový orientaňý bod

Urbanizmus

Zástavba v okolí Hlinkovho námes-
tia je veľmi nesúrodá, je cítiť zmeny a 
zásahy v zástavbe, ako veľkými mo-
noobjektmi, tak menšimi výrastkami 
ku pôvodnej stredovekej zástavbe v 
okolí Kálova. 

Od západu monumentálna stavba 
OC Mirage, od severu drobná mestká 
zástavba spred roku 1970.

Základom bolo vytvorenie určitej 
chrbtice, ktorá by tieto dva charakte-
ry spojila. Drobná mestská zástavba 
smerom na sever vytvára určitú vo-
dorovnú linku. Snažila sa vždy vytvorť 
mestský blok, ale nikdy sa nedotvo-
rila, vždy vytvorila len dve/jednu vo-
dorovnú hranicu tohto priestoru. Tou-
to vododorovnou linkou pokračujem 
aj vo svojom území. Tvar troch úzkych 
obĺžnikov začina ukľudňovať prostre-
die v severnej časti územia a zároveň 
svojim pravidelným geometrickým 
tvarom pripravuje zástavbu ku zme-
ne, ktorá nastáva pri 4. objekte. Ten 
vytvára komunikáciu a prepojenie ob-
lou línou, ktorou sa nepriamo napája 
na  OC Mirage,  

Vodorovná linka ukľudňuje a prepo-
juje dva charaktery územia, zároveň 
svojou výškovou variabilitou a lome-
ním striech nevytvára panelákovú 
zástavbu, naopak sa snaží splynúť s 
rôznorodou výškou zastrešenia okol-
ných stavieb. Ako sa približujú sme-
rom ku Hlinkovmu námestiu jemne 
prechádzajú vyškou striech ku 4. na-
jvyššiemu objektu, ktorý výtvara nový 
výškový orientačný bod pri námestí.

Architektúra

1I
Objekt najbližší ku Hlinkovmu ná-
mestiu štvor podlažný, Má konštrukč-
nú výšku o pol metra vyššiu ako ostat-
né navrhované objekty, vytváram tým 
dominantnosť daného objektu, ori-
entačný bod a význam ako budova 
pre verejnosť. Výška je podčiarknutá 
prevýšenou zvislou predsadenu fa-
sádou, vďaka ktorej sa dostávam na 
výšku pôvodnej zástavby OD Prior 
(20m). 

2I 3I 4I
Tri objekty v tvare obdĺžnika ponúka-
jú strešne terasy v zlome 3. podlažia, 
tým vytvárajú určitú hru výšok striech. 
Taktiež dopomáhajú k lepšiemu pre-
svetleniu jednotlivých obytných mie-
stností.  

Budovy s bytovou funkciou sú rozde-
lené na 2 lomenia, tie ponúkajú 2 me-
zonetové byty so strešnými terasami. 
Naopak objekt pre univerzitné býva-
nie má 1 lomenie, ktoré dopomáha 
k ich odlišnosti ako orientačnom, tak 
funkčnom.

4 objekty tak vytvárajú plnohodnotný 
funkčný celok, ako v rámci hmotové 
delenia tak funkcii, pretkané zeleňou 
a spevnenými verejnými priestranst-
vami. 

Zástavbu pozemku (OD Prior) nahradzujem novými 
objekmi v celom rozsahu. Otvára sa mi možnosť tvor-
by nového priestoru na ploche viac ako 4000 m2.

Hmotového usporiadania prechádzalo cez blokovú 
zástavbu s priepustným parterom a pasážami skrz 
komplex. 

Vodorovné usporiadanie hmôt naväzuje na starú okol-
nú zástavbu. Vytvára sa tzv. chrbtica.

Odstupy medzi objektmi ponúkajú vysokú úroveň 
priepustnosti územia medzi Sadom SNP a ulicou Ká-
lov. Vytvárajú sa nové verejné priestranstvá.

Nová chrbtica územia sa ukončuje dominantov, ktorá 
je prevýšena voči ostatným objektom. Vytvára nové 
nárožie.

Nepravidelná výšková štruktúra územia ponúka strie-
danie rôznych výšok striech, ktoré prirodzene navä-
zujú na okolie. 


