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HODNOTENIE NÁVRHOV 

NÁVRH I. 

Autor návrhu pracuje s osvedčenou filozofiou, ktorá vychádza z tvaroslovia ľudovej 
architektúry. Výber použitých materiálov napĺňa danú filozofiu a spĺňa podmienky 
špecifikované zadaním. Aj keď ešte nie sú definované konkrétne lokality kde bude 
mobiliár umiestnený, konštatujeme, že kombinácia mäkkého a tvrdého dreva môže byť 
vhodným prvkom v zastavanom ako aj horskom prostredí. Za nedostatok návrhu 
považujeme chýbajúce kóty a prílišnú masívnosť mobiliáru, ktorá môže mať vplyv na 
ekonomickú stránku projektu. Návrh však vo všeobecnosti považujeme za vydarený a 
konkurencieschopný. 

1) Prístrešok - použité tvarové riešenie vyžaduje starostlivé umiestnenie objektu voči okoliu 
z dôvodu výhľadovo uzavretého charakteru prístrešku. Stálo by za posúdenie možnosti 
viacerých alternatívnych tvarových riešení z hľadiska otvorenosti resp. priezorov z objektu 
smerom von. Veľmi dôležité je doriešenie odsadenia drevených častí objektu od zeme. 
Otázna je povrchová úprava. Z dodaných podkladov nie je jasné, či sa jedná o masívne 
drevo, alebo o obklad drevenej konštrukcie. Pri oceľovej konštrukcii s dreveným obkladom, 
ktorú autor variantne navrhuje, máme obavu z ekonomickej náročnosti. 

2) Stôl - posudzujeme ako tvarovo nevhodné riešenie z dôvodu veľkej konštrukčnej hrúbky 
stolovej dosky. Pri uvedenej výške lavice na sedenie dospelý človek nezmestí kolená pod 
stôl. Dizajnovo síce vhodne dopĺňa koncept, nedostatočná  je ergonomická stránka. 

3) Odpadkové koše sú dostupné, ekologické a pri vhodne zvolenom type vyprázdňovania aj 
funkčné. Nakoľko však bude cyklomobiliár umiestňovaný prevažne v prírodnom/horskom 
prostredí, chýba  uzavretie/ zabezpečenie odpadkových košov proti divej zveri.  

4) Stojan na bicykle s uložením bicykla na sedlovku hodnotíme pozitívne bez ďalších 
výhrad. 

5) Informačné tabule s cyklomapou tvarovo podporujú celkové prevedenie zámeru a 
nemáme k nim žiadne výhrady. 

4) V prípade fotopointu odporúčame prehodnotiť materiálové prevedenie príp. aj veľkosť 
loga Regiónu Liptov. Ideovo zaujímavé prevedenie s možnosťou sadnúť si  na konštrukciu 
fotopointu. 

5) Vstupný portál/brána na cyklotrasu spĺňa základné požiadavky zadávateľa, no v tomto 
prípade ho považujeme za vizuálne a architektonicky málo nápaditý. 

6) Podľa technického posúdenia nebude možné všetko zrealizovať len dreva. Zo statického 
hľadiska bude nutné použitie aj oceľových konštrukcií, kde vzniká náročný detail jeho 
opláštenia dreveným obkladom (napr. odlišná tepelná rozťažnosť a pod.) Autor uvádza aj 
oceľovú konštrukčnú alternatívu, no pri jej použití je otázne, či budú dodržané požiadavky 
zadávateľa na ekonomickú stránku veci. 

 
Komplexná kvalita návrhu: 52 / 70 bodov 
Ekonomická výhodnosť riešenia: 20 / 30 bodov 
CELKOM:  72 bodov  
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NÁVRH II. 

Autor návrhu pracuje s podobnou filozofiou ako prvý návrh. Jednoduchosť a tvarová 
stálosť sú jednoznačné pri všetkých prvkoch. Páči sa nám aj ideová kombinácia 
Corten-u v kombinácii so svetlým drevom. Za veľkú devízu považujeme variabilitu 
navrhnutého prístrešku a celkové grafické spracovanie dodaného návrhu, kde je 
značný rozdiel v porovnaní s prvým návrhom. Autor si dal záležať na príprave a 
odovzdanej forme návrhu. 

1) Prístrešok - oceňujeme autorovu snahu o variabilitu. Pri výbere z alternatív bude 
potrebné zvážiť, akú funkciu ma prístrešok primárne spĺňať (ochrana pred nečasom alebo 
pred slnkom?). Ak má prístrešok chrániť hlavne pred nečasom (dážď) odporučili by sme 
prehodnotiť rozmery prístreška: svetlá výška vs. jeho hĺbka aby bol človek sediaci pri stole 
chránený pred dažďom. Tiež napr. aj pootočením zvislých lamiel aby sa dosiahla ochrana 
pred nárazovým vetrom a pri tom sa zachoval prezor cez prístrešok. Ako nevyhnutnú 
považujeme autorovu poznámku o zapracovaní strešnej krytiny (napr. Lexan), ktorá zásadne 
môže predĺžiť životnosť celej stavby. Podobne ako pri návrhu I., bude obzvlášť dôležité 
odsadenie drevených častí konštrukcie od zeme.  

2) Vstupný portál bude nutné staticky posúdiť, no z hľadiska idey a prevedenia ho 
hodnotíme ako veľmi vydarený a atraktívny. Za pozitívum považujeme drevený priestor na 
umiestnenie špecifikácií a parametrov trasy vrátane loga Regiónu Liptov. 

3) Oddychové miesto bez prístrešku - Stôl a lavice sú jednoduché, trvácne, no nie 
prehnane masívne. Zapadajú do dizajnového konceptu a spĺňajú aj ekonomické parametre. 
K dizajnu nemáme výhrady, no z pohľadu funkčnosti resp. trvácnosti odporúčame zvážiť 
materiálové a konštrukčné spojenie/uchytenie nôh so zemou napríklad spôsobom ako je 
riešený stojan na bicykle. Pripomienka uchytenia platí aj pri infopointe a informačnej tabule, 
kde bude potrebné špecifikovať ich kotvenie.  

4) Odpadkový kôš spĺňa požiadavky zadávateľa, je zabezpečený pred divou zverou a k 
samotnému dizajnu nemáme pripomienky. Z hľadiska funkčnosti vnímame ako možný 
nedostatok náročnejšiu obsluhu z pohľadu detí či handbikerov. 

5) Fotopoint považujeme za veľmi vydarený. Kombinácia farieb regiónu a svetlého dreva so 
zakomponovaným logom je veľmi atraktívna. Diskutovať sa dá o vhodnosti umiestnenia loga 
Regiónu Liptov, a to vzhľadom na priložený dizajn manuál, avšak pri súčasnom umiestnení 
by bolo logo na výsledných fotografiách návštevníkov pravdepodobne viditeľnejšie. 
Navrhnutý dizajn konštrukcie fotopointu by sme si, vzhľadom na lokalitu umiestnenia, vedeli 
predstaviť aj ako infotabuľu, samozrejme pri menších rozmeroch. 

6)  Informačná tabuľa - Neštandardné, no pôsobivé riešenie s dvomi variantmi. Pri prvom - 
vyplnenom variante je použité veľké množstvo drevnej hmoty, čím infotabula vytvára skôr 
dojem totemu, ktoré sú podľa nášho názoru vhodnejšie hlavne do zastavaného prostredia. 
Do horského/prírodného prostredia by sme si vedeli predstaviť buď druhý - nevyplnený 
variant (napr. s vertikálnym umiestnením mapy a informačného panela pod sebou) alebo 
ideálne zmenšenú verziu fotopointu, ktorý pôsobí konzervatívnejšie a lepšie zapadne do 
prírody, a taktiež sa doň bude dať umiestniť aj pamoramatická mapa alebo panel s 
cyklomapou väčších rozmerov.  

Komplexná kvalita návrhu: 58 / 70 bodov 
Ekonomická výhodnosť riešenia: 22 / 30 bodov 
CELKOM:  80 bodov 
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ZÁVER: 

Po zhliadnutí oboch návrhov vyberáme ako víťazný návrh číslo II. Konštatujeme, že aj 
pri nízkom počte dodaných návrhov sme obdržali kvalitné práce, ktoré boli 
vypracované s primeranou dávkou odbornosti. Obidva návrhy splnili požiadavky 
zadávateľa, víťaz však môže byť len jeden. Do hodnotenia sme brali do úvahy celkový 
dojem, komplexnú kvalitu návrhu aj ekonomickú výhodnosť riešenia. 

Návrh číslo II. Považujeme za reálnejší na spracovanie. Má uvoľnenú formu, páči sa 
nám kombinácia svetlého dreva a Corten-u v súlade s dizajn manuálom Regiónu 
Liptov. Autor preukázal vyššiu technickú erudíciu, pričom pracuje s viacerými 
tvarovými alternatívami prevedenia prístreška čím ponúka väčšiu variabilitu. Koncept 
považujeme za vizuálne aj technicky zaujímavejšie spracovaný. Autorom ďakujeme za 
ich snahu, čas a celkovú účasť, a zároveň gratulujeme k cenám. 

 

V Liptovskom Mikuláši 14.2.2020 

 

Porota: 

Ing. Darina Bartková,   

RNDr. Michaela Dobrotková,   

Ing. Juraj Ondreáš,  

Ing. Mgr. Andrej Medla 

 
 


