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Mestský park Lanice 



Čo znamená táto plocha pre 
Zvolenčanov? 



Príležitosť pre oddych, šport a zábavu, s voľným 
pohybom návštevníkov vo všetkých častiach parku 



Príležitosť vybudovať nové atrakcie 



Možnosť zachovať biodiverzitu v 
mestskom prostredí a tým zvýšiť 

ekologickú stabilitu územia 



Príležitosť na zadržanie vody v čase 
nadbytku a jej postupné uvoľňovanie v 

čase sucha 



Očakávania zlepšovania mikroklímy a 
schopnosti krajiny odolávať negatívnym 

dopadom klimatických zmien 



Príležitosť pre nové aktivity v prospech širokej miestnej 
komunity (komunitné centrum a záhrada, trhy ...) 



Možnosť na vyčlenených plochách vybudovať 
športoviská, reštaurácie a iné aktivity 
prinášajúce zisk vlastníkom a parku 





Zvolen do 
pol. 19 

storočia 







Záujmové územie v roku 1922, koncom 
70-tych rokov a v roku 2005 
autor: Tomáš Eperješi,  2011 



1975 
 

vľavo - územný plán 
mesta Zvolen  

hore – 3D model územia 
oranžovou vyznačené 
územie Laníc a okolia 



1988 - Územný plán zóny Zvolen – sever (návrh stavu po r. 2005) 



1992 – 1993 
 

súťaž na riešenie 
parku 

 
 



1997 
začiatok starostlivosti dobrovoľníkmi 

projekt „revitalizácie“ jazierka na Laniciach 







ÚPN 
mesta 
2004 
2006 







2009 – súťaž ideových 
návrhov parku 



2009 – súťaž ideových 
návrhov parku 



2009 – 2013 akcie pre verejnosť,  ankety a prieskumy,  vyjednávanie s vlastníkmi,  úpravy ... 



Prieskumy a 
rozbory pre ÚPN 
zóny (2013) - 
zistenia 

- najcennejšie 

spoločenstvá v 
skutočnosti boli inde, ako 
boli nakreslené v 
územnom pláne mesta 

- celé územie je v 
záplavovej zóne 

- tiež bolo potrebné prehodnotenie 
časovej a vecnej koordinácie aktivít v 
území (najmä v súvislosti s miestnou 
komunikáciou Hronská – odsunutie 
realizácie po r. 2020) 











 



Divočina v meste – Mestský park LANICE 

Náš cieľ: ochrana prírodne hodnotných území v intenzívne 
zastavanom mestskom prostredí prostredníctvom spoločného 

spracovania a implementácie „miestnych zákonov“ v partnerstve 
samosprávy a občanov. 



Riešenie: prehodnotenie územného plánu mesta a následné 
spracovanie detailného územného plánu zóny Mestský park 
Lanice, s využitím nových poznatkov a informácií 

Združenie Slatinka, P. O. BOX 67, Sládkovičova 2, 960 01 Zvolen, slatinka@changenet.sk  


