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1. NÁVRH NA UZNESENIE:
Uznesenie č. __/2021
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. Poveruje Útvar hlavného architekta mesta Žilina realizovať projekt vytvorenia vodného
prvku z vodného zdroja potoka Všivák na Hlinkovom námestí a v Sade SNP a prispôsobenia
priľahlých území bez odstránenia zatrubňovacieho profilu v rámci plánovanej rekonštrukcie
týchto území v termíne najneskôr do konca marca roku 2022.

2. DÔVODOVÁ SPRÁVA:
Materiál bol prerokovaný na komisii územného plánovania a výstavby s konštatovaním:

Z Uznesenia MZ č. 45/2021 je zrejmé, že čiastka (v návrhu je uvedené 100 000 €)
z investičného úveru bude určená na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie Námestia
Andreja Hlinku a Parku SNP. Ak by sa do projektu aktuálne nezapracoval daný návrh, bolo
by toto progresívne riešenie opäť na dlhé roky v nedohľadne, čo by bolo obrovskou škodou
pre životné a urbárne prostredie v centre mesta.

V súvislosti s týmto projektom si treba uvedomiť nasledovné:
V neustále sa zhoršujúcej klíme mestského prostredia je podstatné, aby sa vrátila patričná
dôležitosť vodným biokoridorom tak, aby prebývali v dokonalej symbióze s mestskou
zeleňou a ozdravovali prostredie. Naše mesto leží na potoku Všivák. Jeho dĺžka je cca 5,5 km
a z toho je väčšia polovica pod zemou. Postupnou výstavbou bol zatrubňovaný. Dnes sa
pomaly zabúda na tento hodnotný prirodzený vodný potenciál, ktorým Žilina v minulosti
disponovala. Fotografie ukazujú stav potoka Všivák v terajšom Sade SNP v minulosti a výrez
z mapy Žiliny z roku 1747 od Michala Ruttkaya-Nedeckého, zobrazujúci vodný tok tečúci
okolo vtedajšieho centra mesta s priľahlou vodnou hladinou.

V moderných mestách v súčasnosti nastáva rozumný obrat návratu k prírode tiež v ich
intravilánoch. Sú aj slovenské mestá, kde sa vytvárajú umelé toky dotované vodou na ich
námestiach.(napr. Košice, Liptovský Mikuláš, plánuje sa Nitra).

https://mynitra.sme.sk/c/22430750/na-namesti-v-centre-nitry-urobia-potok-mesto-ma-uzprojekt.html
Časť potoka Všivák v meste Žilina sa nachádza pod betónovým povrchom Námestia
Andreja Hlinku a pokračuje popod nadväzujúci Sad SNP v historickom centre mesta Žilina.

Jeho odkrytie by predznamenalo významný posun na ceste k celkovému ozdraveniu
prostredia. Mesto, jeho občania i návštevníci by tak boli obohatení vo viacerých rovinách, a to
predovšetkým zlepšenie klímy, zvýšenie biodiverzity, zníženie betónového pokrytia povrchu,
zvýšenie podielu zelene a celkovú estetizáciu prostredia. Nemenej dôležitý je etický podtext
zámeru s odkazom pre budúce generácie, aby sa vyvarovali neprirodzenej manipulácii s
potokmi a riekami.

Potok má na svojich prameňoch vysoko kvalitnú pitnú vodu. Dokument zobrazuje súhrn
výsledkov.

Odber vzoriek v jeseni v roku 2019 prostredníctvom Inšpekcie životného prostredia ukázal, že
kvalita vody potoka v miestach prietoku historickým jadrom spĺňa odporúčané hodnoty pre
povrchové vody a odhadovaný prietok bol v tom čase 10l/sec. To svedčí o obrovskej
samočistiacej schopnosti vody, vzhľadom na to, že v jeho otvorenom povodí v mestskej časti
Bôrik sú ešte stále evidované legálne i nelegálne zaústenia. Znečisťovanie z týchto zaústení je
aktuálne v riešení k náprave. Pokiaľ ide o množstvo vody v potoku dá sa uvažovať
o pripojenie žilinského historického vodného zdroja Studničky, ktorý je momentálne

odvádzaný do verejnej kanalizácie a so zatrubneným potokom Všivák sa v Sade na
Studničkách takmer prelínajú.

3. ĎALŠIE INFORMÁCIE – ŠTÚDIE - PODKLADY
Nadácia Ekopolis vytvorila priestor pre mladých začínajúcich odborníkov na to, aby sa
pokúsili navrhnúť riešenia reálnych problémov týkajúcich sa hospodárenia s vodou. v rámci
Súťaže pre vodu. Do finále postúpilo deväť súťažných návrhov z toho až tri sa týkali
otvorenia potoka Všivák v historickom jadre mesta Žilina, čo bolo veľkým úspechom.

Priložené linky udávajú podrobnosti štúdií.
ukazovateľom.

Koláže sú len stručným obrazovým

https://www.sutazprevodu.sk/Sutaz-Pre-vodu/Sutazne-navrhy/Obnova-koryta-potoka-Vsivak-v-SadeSNP-v-Ziline

https://www.sutazprevodu.sk/Sutaz-Pre-vodu/Sutazne-navrhy/Obnova-koryta-potoka-Vsivak

https://www.sutazprevodu.sk/Sutaz-Pre-vodu/Sutazne-navrhy/Vsivak-tras-sa

Ing. Eva Wernerová Ateliér záhradnej tvorby AWE ako člen poroty súťaže:
"Ako krajinný architekt práce hodnotím veľmi vysoko, pretože je zbytočné, aby sme v nejakých
betónových rúrach viedli vodu pod zemou, kde je mŕtva, kde nič neprináša, keď môže byť v parku a
keď môže povzniesť to parkové prostredie a celkovo urbárne prostredie na vysokú úroveň. Ten návrat
vody do centra Žiliny si veľmi želám, aby sa skutočne podaril."

Ekologicky zmýšľajúci občania mesta Žiliny myšlienku otvorenia potoka podporujú a tiež sa
zamýšľajú nad riešením. Objavil sa aj veľmi návrh riešenia otvorenia potoka Všivák,
ktorého autorom je pán Miroslava Suďa:
„Osobne si myslím, že by malo existovať súčasne aj zatrubnené koryto Všiváka aj nové skrz
námestie a park. Regulácia medzi nimi by mala byť obdobná ako pri malých vodných
elektrárňach. Otvorený potok by mal mať tok priznaný skrz riečny kameň v prirodzenom
koryte, miestami premostenom. Možno dáky meander v parku s jazierkom a v prípade sucha z
neho nútený obeh potrubím v zemi späť k bodu regulácie, aby mohol byť v ňom stály obeh a
život.“
Práve tento veľmi racionálny prístup k záležitosti je veľmi logickou platformou pre realizáciu
vytvorenia nového vodnými prvkami popretkávaného koryta potoka. Betónový profil by sa
nemusel prácne odstraňovať a rozdeľovacia komora na konci ul. Republiky by presmerovala
časť toku v čase prívalových dažďov do profilu. Pričom v ďalšom rozvoji projektu môžu mať
významné zastúpenie aj ostatné podklady zo štúdií zo Súťaže pre vodu. Fotografie zobrazujú
veľkosť zatrubňovacieho profilu a sčasti tiež jeho umiestnenie.

Je nespočetné množstvo možností, akoby sa mohlo koryto pre potok v historickom centre
mesta pripraviť so zachovaním zhromažďovacej funkcie na námestí a pobytovej funkcie
v parku. Každá alternatíva je oveľa viac príťažlivejšia a omnoho zdravšia ako betónové
povrchy.

4. PREDPOKLADY, PODMIENKY:
a) Na uskutočnenie projektu
Pre realizáciu projektu neexistujú žiadne prekážky. Tento projekt bude znamenať obrovský
progres v environmentálnej politike mesta Žilina.
b) Na vytvorenie voľného koryta potoka Všivák na základe projektu
Napriek tomu, že laboratórne testy na Studničkách, ako aj na začiatku dotknutého priestoru na
ul. Republiky v novembri v roku 2019 prezentujú vo svojich výsledkoch vodu, ktorá spĺňa
podmienky kvality pre povrchové vody, je potrebné zabezpečiť zastavenie znečisťovania
potoka v celom jeho povodí. To znamená,
1) že treba v plnej miere akceptovať výsledky konaní Štátneho vodoochranárskeho dozoru
a Inšpekcie životného prostredia a zabezpečiť čistotu toku v celom jeho povodí. Pri
dodržiavaní zákonov a odstránení niekoľkých nelegálnych splaškových vyústení do potoka je
možný návrat k pôvodnej kvalite vody aj v jeho vyššom povodí. (v riešení) Revízia a pasport
dažďovej kanalizácie v meste Žilina je veľmi potrebným procesom. Podľa zákona majú
samosprávy vedieť, kde majú svoju dažďovú kanalizáciu.
2) že je taktiež potrebné, aby sa systémovo riešili vodozádržné opatrenia v povodí potoka na
maximálne eliminovanie záťaže z odľahčovacích komôr kanalizácie. Povolenie na ich
prevádzku je stanovené do roku 2024 (v riešení – Uznesenie MZ č. 43/2021)
3) že je možné počítať aj s prípadným filtračným či čistiacim systémom ako napríklad UV
čistenie podporené solárnymi zdrojmi
4) že je možné počítať s prípadnou dotáciou vody v čase veľkého sucha, čo je po pripojení
vodného zdroja Studničky nepravdepodobné.

5. SIETE - Námestie Andreja Hlinku a Sad SNP

Siete - Námestie Andreja Hlinku

Siete - Sad SNP

6. FINANCOVANIE:
V súčasnosti je k dispozícii veľké množstvo fondov, ktoré podporujú ochranu životného
prostredia. V rámci plánu obnovy SR v gescii ministerstva životného prostredia je 150
miliónov eur pripravených na priame opatrenia pre zlepšenie klímy a ich súčasťou budú
výzvy pre samosprávy presne na takéto účely. Je prioritne potrebné, aby bolo Mesto Žilina
pripravené a disponovalo jasnými zámermi vrátane projektových dokumentácií., Teraz je čas
sústrediť sa a koncentrovať všetky sily týmto smerom. Na stránke MŽP SR je tiež uverejnená
Stratégia adaptácie SR na zmenu klímy z r. 2014 (aktualizácia je z r. 2018), kde je veľa
bodov, o ktoré sa dá oprieť v časti adaptačné opatrenia pre samosprávy. V kontexte s týmto
návrhom ide predovšetkým o bod -zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných
prvkov v sídle-. A ako je už uvedené v úvode, mesto vyhradilo 100 000 € na projekt
rekonštrukcie Hlinkovho námestia a Parku SNP ako jednu z položiek plánovaných investícií.
Potok je súčasťou týchto území.

7. KOREŠPONDENCIA
Po prezentácii tohto návrhu sa ozvali niektorí členovia komisie:
Pozdravujem!
Veľmi si želám, aby to vyšlo. Nie len so Všivákom, ale so všetkými vodnými zdrojmi a ich
vrátením z kanálov do mestského prostredia. (...) Je tam mnoho zložitých nadväzností, čo
bude chcieť čas, ale ak sa do toho nepustí mesto teraz, ostane to stáť ďalšie desaťročia najmä kvôli revitalizácii parku SNP a Hlinkovho námestia.
Želám poslancom odvahu ísť do toho!
Myslím, že by sme ako mesto získali a boli pozitívnym príkladom kadiaľ sa dá uberať...
S pozdravom
Ing. arch. Marek Huliak
Dobrý deň,
V súvislosti s včerajším vystúpením p. Mgr. Martinkovej na zasadnutí stavebnej komisie
dávam do pozornosti potrebu pasportizácie povrchových vodných zdrojov na území mesta.
Vo väčšine sú odvedené do stokovej siete a v konečnom dôsledku sú balastnými vodami,
ktoré zaťažujú ČOV v Hornom Hričove. Zrejme nás v blízkej budúcnosti čakajú vodozádržné
opatrenia v súvislosti so zmenou klímy a Žilina ako mesto s tromi riekami v intraviláne má
veľké možnosti. ( nižšie položené časti mesta v riečnych nivách majú štrkové podložie
vhodné na vsaky zrážkových vôd )
Zámer lokálne otvoriť koryto potoka Všivák sa tu spomína dlhé obdobie a mali by sme mu
pomôcť.
S pozdravom
Juraj Staško

