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Mesto s rozlohou 80,03 km2 leÏí v údolí rieky Váh v Îilinskej kotline, na sútoku Váhu s riekami Kysuca
a Rajãianka. V˘plÀ kotliny tvoria treÈohorné sedimenty – zlepence s vloÏkami mäkk˘ch pieskovcov karpatského
paleogénu. PozdæÏ Váhu a Rajãianky sa tiahnu pomerne ‰iroké porieãne nivy, po stranách s pleistocénnymi
‰trkov˘mi terasami. Îilinská kotlina sa nachádza medzi pohoriami Malá Fatra, StráÏovské vrchy,
Súºovské vrchy, Javorníky a Kysucká vrchovina. Nadmorská v˘‰ka: 333 m n. m. (Námestie Andreja Hlinku).
Priemerná teplota vzduchu v júli dosahuje + 18 °C, v januári – 4 °C. Roãn˘ priemer zráÏok je 650 aÏ 700 mm.
Snehová pokr˘vka je 60 aÏ 80 dní v roku. Mesto je rozdelené na 20 mestsk˘ch ãastí a 45 sãítacích obvodov,
ktoré z hºadiska ich veºkosti predstavujú aj optimálne ãlenenie na urbanistické okrsky.

Îilina – perla na Váhu...
NEDÁVNA MINULOSË

Ing. arch. Martin PAVELEK,
autorizovan˘ architekt Slovenskej komory architektov (SKA)
a hlavn˘ architekt mesta Îilina (od marca 2007)
DrÏiteº ocenení:
– nominácie SKA na „European Union Prize for
Contemporary Architecture Mies van der Rohe Award 2005“
– ceny SKA za architektúru „CE.ZA.AR 2004“,
– hlavnej ceny titulu „Stavba roka 2003“
v rovnomennej verejnej celo‰tátnej súÈaÏi,
– nominácie na „Cenu Du‰ana Jurkoviãa 2002“,
– ceny zdruÏenia ABF Slovakia
„Za tvoriv˘ prínos v centrálnej mestskej zóne“
v celo‰tátnej súÈaÏi „Stavba roka 1999“,
– ‰peciálnej ceny v medzinárodnej súÈaÏi EAAE
„Quest for urban design“ v Eindhovene v roku 1992.

Îilina sa najmä poãas rokov 1998 – 2006
stala veºmi ‰pecifick˘m a ne‰tandardn˘m
mestom v mnoh˘ch oblastiach vrátane architektúry, urbanizmu a územného plánovania.
Problémom nebol ani tak prudk˘ stavebn˘
rozvoj, ako absentujúci vyváÏen˘ a zodpovedn˘ prístup ku koncepãnému rozvoju mesta v
zmysle platn˘ch územno-plánovacích dokumentácií.
V tom ãase bolo vydan˘ch mnoÏstvo prevaÏne vysoko úãelov˘ch a neprofesionálnych
rozhodnutí o realizácii nov˘ch stavieb, ktoré
nebrali ohºad na re‰pektovanie elementárnych urbanisticko-architektonick˘ch pravidiel, ba niekedy ani zákona a príslu‰n˘ch
technick˘ch noriem. Pre isté skupiny to bol
ekonomicky a krátkodobo efektívny Èah, Ïiaº,
s veºmi negatívnym dlhodob˘m dopadom a
degradáciou hodnoty územia v ktorom boli
realizované.
Mesto Îilina v rozsahu asi omnoho väã‰om
ako ostatné slovenské mestá má z tohto obdobia veºmi zlú skúsenosÈ s developmentom.
Práve Îilina vo vypuklej miere doplatila na
nedostatky súãasnej platnej legislatívy, ktorá,
aj keì moÏno s dobr˘m úmyslom univerzálnosti, necháva veºk˘ priestor moÏnostiam
„slovenskej“ korupcie novodob˘ch samospráv. To, samozrejme, spôsobilo totálne rozvrátenie zákonného stavu. A tak vzniklo mnoho veºk˘ch realizácií obchádzajúcich územn˘ plán mesta a zákon – predov‰etk˘m nové
nákupné strediská a obytné súbory na miestach, kde boli a naìalej mali byÈ námestia, parky alebo ‰portoviská. Nieão sa zachrániÈ dá,
s nieãím sa bude musieÈ spoloãnosÈ vysporiadaÈ. Stavebn˘ boom z minul˘ch rokov priniesol do Îiliny aj v˘stavbu v˘‰kov˘ch budov,
na ktoré mesto nebolo pripravené. Napriek
tomu, Ïe dve vy‰‰ie stavby sú tesne pred dokonãením, v˘stavba prípadn˘ch ìal‰ích je
dosÈ diskutabilná. Stavby tohto druhu sú ekonomicky nároãné, ale predov‰etk˘m územne
problematické z titulu ìal‰ieho trvalo udrÏateºného rozvoja mesta. Îilina má dnes 85 tisíc obyvateºov, ão v rámci Európy nie je niã
viac, ani niã menej ako ‰tandardné mesto na
regionálnej úrovni, kde spravidla najvy‰‰ou
budovou b˘va kostol.

SÚâASNOSË

Budova Dexia banka Slovensko, foto: Jozef Feiler
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Platn˘ Územn˘ plán sídelného útvaru (ìalej ÚPN-SÚ) Îilina bol schválen˘ uznesením
Vlády SSR ã. 352/78 z 29. 11. 1978 a následne dopracovan˘ v júni 1980. V roku 1994 bol

ÚPN-SÚ prehodnoten˘ a jeho záväzné ãasti
boli schválené uznesením Mestského zastupiteºstva v Îiline a vyhlásené V‰eobecne záväzn˘m nariadením mesta. V rokoch 1993 –
2009 bolo potom spracovan˘ch celkovo ‰esÈ
zmien ÚPN-SÚ Îilina. Okrem stále platného
„historického“ ÚPN-SÚ z roku 1980 bol rozpracovan˘ nov˘ „Územn˘ plán mesta Îilina“.
Koncept bol spracovan˘ a prerokovan˘ v
roku 2000 a odvtedy prebiehali práce na vypracovaní samotného návrhu, ktor˘ v‰ak pravdepodobne nebola vôºa zo strany b˘valého vedenia mesta dokonãiÈ.

Radniãná ulica, foto: Jozef Feiler

Vìaka posledn˘m komunálnym voºbám,
ktoré priniesli Îiline zásadné zmeny, sa mnohé veci vrátili do normálnych koºají a jednou
z nich bolo aj návrat ku koncepãnému rozvoju mesta. Ihneì v roku 2007 boli vypracované a odovzdané tri dôleÏité územno-plánovacie dokumenty: Dopravno-inÏinierske podklady, Návrh koncepcie zelene Mesta Îilina,
Koncepcia rozvoja mesta Îilina v oblasti tepelnej energetiky. ëalej bol vypracovan˘ Projekt cyklistick˘ch komunikácií, Projekt roz‰írenia statickej dopravy, Projekt debarierizácie mesta Îilina a Územná prognóza strategického rozvoja mesta Îilina. V marci 2007
bol obnoven˘ Útvar hlavného architekta, v
rámci organizaãnej ‰truktúry mestského úradu s názvom Odbor hlavného architekta
(OHA). Pre mestá veºkosti Îiliny je tak˘to odborn˘ útvar absolútne nepostrádateºn˘ a mal
by byÈ povinn˘ zo zákona. Îiaº, slovenská legislatíva do dne‰ného dÀa nena‰la preÀ miesto v Ïiadnom z príslu‰n˘ch zákonov. Otázka
polohy tohto odborného útvaru v ‰truktúre samosprávy mesta tak, aby si zachoval svoju nezávislosÈ, je v rámci odbornej verejnosti veº-
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mi diskutovaná. Na túto otázku asi neexistuje jednoznaãná odpoveì, ale na základe práve Ïilinsk˘ch skúseností je moÏné kon‰tatovaÈ, Ïe v prvom rade v‰etko záleÏí na ºuìoch
a aÏ potom na systéme. Dobrá koordinácia urbanistického a architektonického rozvoja
mesta závisí od kvality ºudí vo vedení mesta a odborného útvaru a od ich vzájomnej komunikácie. ªudsk˘ faktor tu musí predstavovaÈ kvalitu v dvoch úrovniach – prvou je rovina v˘luãne odborná a odzrkadºuje predov‰etk˘m mieru vzdelanosti zodpovedn˘ch
osôb. Druhou je rovina skôr morálna, ktorá
odzrkadºuje mieru zodpovednosti verejného
ãiniteºa voãi spoloãnosti.

ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE
Základn˘m nástrojom „práce s mestom“ je
územné plánovanie najmä v chápaní permanentného v˘konu t.j. realizácie celého komplexu územno-plánovacích ãinností. Rozvoj
mesta musí byÈ riaden˘, kontinuálny a vÏdy
v˘hodn˘ pre jeho obyvateºov. Dne‰né územné plánovanie musí byÈ r˘chlej‰ie a predvídavej‰ie, musí pripraviÈ flexibilnej‰ie podmienky na potenciálne vyuÏitie územia. ëaleko väã‰í dôraz musí byÈ kladen˘ na kvalitné a v˘hºadovo optimálne dopravné a komunikaãné rie‰enie. TaktieÏ navrhované územné rezervy musia byÈ pripravené zvládnuÈ
omnoho väã‰ie investiãné zámery ako kedysi s dôrazom na hodnoty a princípy trvalo
udrÏateºného rozvoja a ochrany Ïivotného a
obytného prostredia.
Nov˘ územn˘ plán Îiliny, ktor˘ bude dokonãen˘ v apríli 2010, jednoznaãne pomenuje a vymedzí v‰etky funkãné zóny, aby bolo
od zaãiatku jasné, ão sa kde môÏe, resp. nemôÏe stavaÈ.
Územná prognóza, ktorá pracuje s ãasov˘m
horizontom 30 aÏ 50 rokov, je jednou z územno-plánovacích metód, ktorá je na Slovensku
veºmi málo vyuÏívaná. Práve jej ãasov˘ horizont v‰ak zabezpeãuje dostatoãn˘ odstup od
dynamicky sa meniacej situácie v územnom
rozvoji súãasnosti. Vytvára priestor pre anal˘zu a pochopenie prebiehajúcich procesov v
území, rozvojov˘ch trendov, a zároveÀ vytvára priestor na vyhodnocovanie a projekciu
moÏn˘ch budúcností. Len s dostatoãn˘m odstupom je moÏné vyhnúÈ sa ur˘chlen˘m rie‰eniam situácií, ktor˘m trpia mnohé v súãasnosti schvaºované územné plány a najmä ich
zmeny a doplnky. Cieºom územnej prognózy strategického rozvoja je získaÈ pre Mesto
Îilina predov‰etk˘m odpoveì na zásadnú
otázku ako zabezpeãiÈ udrÏateºn˘ rozvoj. Práve územnou prognózou je moÏné pokryÈ ‰ir‰ie rozvojové tendencie a trendy od Euroregiónu cez región a aglomeráciu k vlastnému
mestu, s pokrytím rôznych ãasov˘ch rovín.
StanoviÈ hraniãné polohy vyuÏitia územia,
samotnej veºkosti mesta ako prijateºného, s
„priateºsk˘m“ a podnetn˘m prostredím pre
svojich obyvateºov v záujme zabezpeãenia
kvality Ïivota a vyváÏenosti vo v‰etk˘ch
zloÏkách prostredia.

DOPRAVA AKO ZÁKLADN¯ LIMIT
ROZVOJA ÚZEMIA

Mesto Îilina je dôleÏitou kriÏovatkou Ïelezniãnej a diaºniãnej siete. Cez mesto prechádzajú hlavné európske trasy E50 Západ –
V˘chod a E75 Sever – Juh. Z hºadiska doprav-

Balustrády a farské schody, foto: Jozef Feiler

ného v˘znamu pre mesto Îilina a okolie je v˘znamné medzinárodné Letisko Îilina – Doln˘ Hriãov. SlúÏi pre región severozápadného
Slovenska s pribliÏne 1,2 mil. obyvateºov.
BudúcnosÈ regiónu aj mesta je podmienené realizáciou a dobudovaním zodpovedajúcej dopravnej infra‰truktúry. Mesto Îilina
opakovane apeluje na komplexné rie‰enie Ïilinského dopravného uzla s prioritou rie‰enia
diaºnice D1 v úseku Hriãovské Podhradie –
diaºniãná kriÏovatka Lietavská Lúãka – tunel
Vi‰Àové – Dubná skala, spolu s juÏn˘m diaºniãn˘m privádzaãom a IV. okruÏnou komunikáciou (prepojením diaºniãného privádzaãa c cestou I/18, ktorou by sa vyrie‰ilo aj prevedenie dopravy pri odstávkach tunela Vi‰Àové). Odkladanie v˘stavby a neustále zmeny harmonogramov sa v˘razne podieºajú na
neustále sa zhor‰ujúcej dopravnej situácii v
meste, kde základn˘ komunikaãn˘ systém
mesta plní zároveÀ funkciu nadradeného systému! Momentálne prevláda parciálny prístup
k rie‰eniu dopravy okolo a cez Îilinu. KaÏd˘ „kompetentn˘ orgán“ si razí svoju politiku, bez ohºadu na názory odbornej verejnosti, priãom neraz vznikajú aÏ nezmyselné rie‰enia a návrhy.
Obrovské nedostatky z minulosti má aj základn˘ mestsk˘ komunikaãn˘ systém najmä
vtom, Ïe neboli rovnocenne pokryté v‰etky
zloÏky dopravy. Preto sú aktivity v súãasnosti presmerované na budovanie cyklochodníkov, chodníkov, parkovísk, ako aj na celkovej debarierizácii mesta vo vzÈahu k hendikepovan˘m obãanom.

ROZVOJ MESTA – BUDÚCNOSË
Îilina má vynikajúcu geografickú polohu
a ako dôleÏit˘ dopravn˘ uzol v blízkosti hraníc s Poºskom a âeskou republikou bude
vÏdy priÈahovaÈ investorov. Stala sa aktívnou súãasÈou novovzniknutého euroregiónu
Îilina – Ostrava – Katowice s veºk˘m ºudsk˘m i hospodárskym potenciálom.
V˘stavba závodu KIA sa nepochybne stala ìal‰ím dôleÏit˘m impulzom pre na‰tartovanie „budovateºského“ procesu, ktor˘ vo
v˘raznej miere poznaãil Ïivot mesta, ako aj
regiónu. Zóny na rozvoj takmer v‰etk˘ch
funkcií sú dlhodobo pripravené.
V˘razné ‰pecifikum Îiliny, obrovskou devízou a zároveÀ nevyuÏitou rezervou, ktorá

nebola doposiaº docenená, je prirodzené situovanie mesta na sútoku troch riek – Váhu, Kysuce a Rajãianky – v blízkosti historickej pamiatky Budatínskeho hradu. Územie predstavuje veºkú v˘zvu pre rozvoj mesta, ktoré by
v budúcnosti malo maÈ v˘razn˘ mestotvorn˘,
pobytovo-oddychov˘ charakter. Vyrie‰ená
obsluÏnosÈ územia a infra‰truktúra tak koneãne môÏu otvoriÈ moÏnosti doplnenia rozvoja mesta popri riekach.
ëal‰ie ‰pecifikum predstavujú pásy priemyselnej zóny, tiahnuce sa cel˘m mestom
od severu na juh a od v˘chodu na západ.
Spolu so Ïeleznicou a s uÏ spomínan˘m diaºniãn˘m privádzaãom rozdeºuje sídlo na pomerne izolované ãasti. Rozvojové územie
súãasn˘ch priemyseln˘ch zón západného a
v˘chodného priemyselného pásma ãaká preto celková revitalizácia a nové zadefinovanie
jej vyuÏitia ako zmie‰aného územia s podielom polyfunkãn˘ch plôch vrátane mestského
b˘vania. Prvé investície a zámery sa uÏ objavili, otázne je, ãi preÏijú aj prebiehajúcu finanãnú krízu.
Mesto oãakáva ìal‰ie investiãné aktivity
najmä v oblasti rozvoja a budovania vedomostnej spoloãnosti, ão znamená záujem o vedecko-technologické parky a v˘skumné areály na v‰etk˘ch úrovniach, taktieÏ aktivity ‰irokospektrálneho charakteru, kultúrno-spoloãenské a mestotvorné, zamerané na revitalizáciu verejn˘ch priestorov. Tak ako v oblasti komerãn˘ch aktivít a obchodu, tak aj v oblasti b˘vania sa v blízkej budúcnosti nepredpokladajú v˘razné zmeny, keìÏe v meste sú
tieto potreby s dostatoãnou rezervou pokryté.
Prípadné nové väã‰ie priemyselné zóny plánuje mesto situovaÈ mimo svojho katastra.
Mesto je momentálne v ‰tádiu sebareflexie
a hºadania v˘sledného „tvaru“ nového mesta. Snahou je, aby „perla na Váhu“ nadviazala na v‰etky pozitíva z minulosti, od stredovekého historického centra cez skvel˘ urbanisticko-priestorov˘ rozvoj s okruÏno-radiálnym dopravn˘m systémom aÏ po neprehliadnuteºnú prácu veºk˘ch architektov minulosti, ak˘mi boli Peter Behrens, Fridrich Weinwurm, Milan Michal Harminc, Michal M.
Scheer, Jozef Zweigenthal a Ferdinand âapka, ktorí svojimi skvel˘mi stavbami dotvorili „genius loci“ mesta Îilina.
www: zilina.sk
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