
Koncept 

 

Forma prístrešku cyklistickej infraštruktúry vychádza z jednoduchého tvaru sedlovej strechy 
zasadenej do otvoreného kubusu. 
 Liptov je región spätý s prírodou a ľudovými tradíciami, ktoré cítiť tak v dedinskom ako aj 
horskom prostredí, jeho nedotknuteľnosťou. Návrh architektúry do tohto prostredia musí byť 
preto citlivý a musí podčiarkovať hodnoty miestnych tradícií. Jednoduchým ikonickým tvarom 
náš návrh preto túto úlohu spĺňa a je v súlade s prírodou. Taktiež však pôsobí nadčasovo a nie 
úplne banálne, kvôli perforácii časti strechy a steny, ktorá vytvára vertikálny jednoduchý vzor-
pattern.  
Atypickým posunom vrcholu sedlovej strechy do tretiny dĺžky prístrešku sme dosiahli 
prekvapivý no stále elegantne pôsobiaci vizuál stále odkazujúci na archetyp dedinského domu. 
Otvorenosť prístrešku v jednom smere vytvára čo najmenšie narušenie jeho zasadenia do 
horského prostredia a vytvára len kulisu , okno do lesa. Zároveň však poskytuje útočisko pred 
dažďom, s dostatkom priestoru zložiť si svoje vybavenie, prípadne aj bicykel priamo vo vnútri 
prístrešku na voľnej ploche vedľa lavičiek so stolom a dopriať si občerstvenie a posedenie. 
Forma stola a dvoch lavíc len kopíruje možnosti už vytvoreného dizajnu prístrešku. Tie 
najčistejšie a najjednoduchšie tvary z masívneho dreva dopĺňajú kubusovitý tvar bez vizuálneho 
narušenia celistvosti. 
 

 

Technické riešenia a materiály 

 

Drevina použitá na stavbu jednotlivých prvkov bude červený smrek, kvôli svojim odolným 
vlastnostiam pri použití na vonkajšie konštrukcie. Cena dreviny sa pohybuje v rozmedzí od 350-
400 euro za m3. Ako povrchovú úpravu volíme náter proti škodcom a hnilobe.  
Prepojenia stien s podlahou a krokvami sú realizované pomocou momentových spojov ako 
napríklad skrutkový spoj, spojovací plech alebo lepený spoj, podľa finančných možností 
objednávateľa. Alternatívnym riešením je použitie oceľových rámov, ktoré by zachytávali sily, 
ktoré by chceli roztiahnuť prístrešok v krajných častiach. Rámy budú neskôr opláštené. 
Ukotvenie prístrešku je myslené ako betónové pásové základy po celej jeho šírke alebo 
prostredníctvom betónových pätiek s rozmermi približne  0,5 x 0,5 x 1,0 m vrátane oceľových 
kotiev kotvených do predvŕtaných otvorov na chemickú kotvu HILTI. Kotvenie pomocou 
zemných skrutiek je drahšie, no flexibilnejšie, keďže sa dajú neskôr vybrať a prístrešok 
kedykoľvek odmontovať. Eventuálne dodatočné prekrytie prístrešku by bolo riešené napríklad 
pomocou krytiny lexan. Predbežný odhad ceny prístrešku je 6000 euro a základy 1000 euro, 
spolu cena 7000 euro. Ostatné prvky nášho návrhu budú realizované s  rovnakými materiálmi 
ako prístrešok. Okrem dreva sa objavuje Cor-Ten oceľ použitá čiastočne na stojane na bicykle 
a odpadkovom koši a tiež pri fotopointe.  
 



Popis prvkov 

 
Prístrešok s oddychovým miestom je navrhnutý v rôznych variantoch. Prvý najjednoduchší 
variant s uzavretými stenami a strechou obsahuje len minimálne oddychové miesto. Druhý 
variant už čiastočne otvára strechu a stenu a obsahuje premyslenejšie oddychové miesto 
lavičky so stolom. Vo variante 3 sme rozšírili z jednej strany prístrešok o oddychové miesto, 
akúsi izolovanú terasu, a tým vytvorili v rámci jedného prvku dve nezávislé súkromné zóny 
oddychu pre rôzne skupinky turistov. Posledný variant 4 je naopak otvorením interiéru a jeho 
predĺženie do exteriéru jednak elementom stolu a kontinuálnou  neprerušenou terasou. 
Možná perforácia bočných stien a časti strechy je aplikovateľná v každej z variant. 
Vstupný portál je navrhovaný vo výrazných rozmeroch, ktoré okrem jeho značnej viditeľnosti 
umožňujú aj umiestnenie informačných tabúľ na vertikálnu plochu.  
Informačná tabuľa s cyklistickou mapou je dimenzovaná na dané rozmery cyklomapy 
a dizajnovaná opcionálne taktiež len v tvare rámu, ako otvorený variant.  
Menšie informačné miesto – Infopoint je dobre kombinovateľné s inými prvkami a nachádza 
sa pri istej atraktivite na trase.  
Stojan pre bicykle je navrhovaný aj vo variante na umiestnenie nabíjačky pre e-bikes.  
Odpadkový kôš s vyklápacím krytom so zabezpečeným otváraním proti zveri obsahuje vnútri 3 
nádoby na separáciu odpadu.  
Fotopoint na cyklotrase umožňuje umiestniť na rám logo Liptova a tým propagovať región z 
fotografií turistov.  
 
Všetky vizualizované prvky sú navzájom kombinovateľné, môžu byť umiestnené ako solitér 
alebo v rôznych zoskupeniach.  
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