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Luník VIII
PREPOJENIA

KOMPAKTNÉ SÍDLISKO 
Sídlisku Luník IX. je potrebné dať 
plnohodnotný sídliskový mestský charakter. 
Zahustením zástavby bytovými domami 
bude naladená živá mestská atmosféra. 
Sídlisko tak bude viac držať pohromade ako 
urbánny celok, ktorého centrum bude žiť ako 
atraktívny verejný priestor s komunitnými a 
komerčnými aktivitami.

AKTÍVNY PARTER  
V súčasnosti sú prízemia obytných domov 
neriešené. Verejný život je potreba podnietiť 
aktívnymi prízmenými časťami s pestrými 
urbanistickým programom. Vďaka 
parcelovaniu v prízemných priestoroch sa 
bude môcť rozvíjať lokálna ekonomika 
a podporovať miestnych obyvateľov v 
ekonomickom postupe. Zároveň tak 
môžu partery vďaka prenájmu prispieť k 
udržateľnosti bytového družstva a rozvinúť 
ďalšiu výstavbu.

KOMUNITNÁ 
ZODPOVEDNOSŤ 
Súčasťou návrhu je úvaha o možnosti 
spoločenských, politických a ekonomických 
vzťahov na sídlisku. Zodpovednosť za svoj 
priestor a jeho zveľaďovanie môže priniesť 
ekonomický pokrok jednotky v rodine. Za 
každý priestor je niekto zodpovedný. Vysoká 
variabilita navrhovanej štruktúry bývania je 
motiváciou pre obyvateľov, že v prípade, ak 
budú mať záujem, môže ich bývanie mať lepší 
štandard. 

PREPOJENIE S PRÍRODOU
Poloha sídliska naznačuje východiskový 
bod Košičanov pre pešiu a cestnú turistiku. 
Uľahčenie prístupu k zeleni pre obyvateľov 
mesta je žiadaným riešením. Urbanistické 
riešenie ozmyselní miesta, kde sa mesto 
stretáva s prírodou tak, aby nešlo len o dve 
neprepojiteľné  entity, ale vzájomne ladiacu 
situáciu.

PREPOJENIE S KOŠICAMI
Pomocou urbanistického riešenia je potrebné 
odstrániť priestorovú segregáciu sídliska 
od ostatných častí mesta Košice. Obyvatelia 
sídliska sú plohodnotnými občanmi mesta. 
Pohyb zo sídliska a na sídlisko by mal byť 
zjednodušený. Priestorové prepojenie je 
plánované cestnou komunikáciou a zástavbou 
formou lesného bývania medzi sídliskom a 
Myslavou.

Plnohodnotné košické sídlisko budúcnosti je atraktívnou lokalitou na bývanie a trávenie 
voľného času s ambíciou trvať na princípoch environmentálnej a sociálnej spravodlivosti. 
Realizácia premeny sídliska, ktoré sa stretáva s množstvom komplexných problémov musí 
nevyhnutne podliehať interdisciplinárnej spolupráci. Náš návrh načrtáva niekoľko prístupov a je 
apelom na nutnosť celostného prístupu k urbanistickej štruktúre sídliska.

Zahustená zástavba umožní vytvoriť dostatok bytových jednotiek pre rôzne typy životných 
situácií. Našou ambíciou je, aby sa sídlisko otvorilo príchodzím bez ohľadu na sociálnu situáciu 
či etnicitu. Toto otvorenie je nutné vyriešiť priestorovo, ale zároveň nastaviť inštitucionálne 
podmienky tak, aby sa bývanie stalo dostupným a atraktívnym pre progresívne zmýšľajúcich 
ľudí. V tomto zmysle náš návrh zaraďuje Luník do mesta – je mestským sídliskom a 
východiskom do prírody pre šport a turistiku. Centrom sídliska je os verejných priestranstiev, 
kde sa odohráva spoločenský život.

Na druhej strane v návrhu rozvíjame princíp lokálnosti. Lokálna ekonomika môže vytvoriť 
pracovné miesta a umožniť začiatok ekonomického vzostupu obyvateľov. Lokálne potreby by 
mali zodpovedať lokálni obyvatelia, preto je v našom návrhu viditeľný priestor pre komerčné 
aktivity v parteri. Vytvorenie obecných podnikov, ktoré napĺňajú nie len potreby mestskej časti, 
by malo byť súčasťou úvah o ekonomickom postupe a udržateľnosti sídliska.

Rozvoj bývania by mala riadiť samostatná inštitúcia zložená z obyvateľov - družstevníkov, aby 
sa zachovala nezávislosť od politických hier a obchodu s chudobou. Družstevná výstavba by 
bola financovaná z vkladov jednotlivých členov a pôžičiek, ktoré splácajú družstevníci formou 
nájmu. Fyzická práca na stavbe môže byť čiastočne formou splátky. Spolu s obecnou stavebnou 
firmou je možné znížiť náklady na výstavbu. V niektorých bytoch má členský podiel mestská 
časť. Tieto byty by boli na princípe filozofie housing first určené sociálnemu bývaniu ľuďom bez 
domova. 

ideová urbanisticko-
architektonická súťaž
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