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Obrázok 1: Rybník Vermek sa nachádza v urbanistickom jadre 
obce Trnovec nad Váhom. Je po celom obvode obklopený 
brehovou zeleňou. Brehy rybníka sú relatívne strmé a 
poznačené eróziou. Po obvode rybníka rastie trsť obyčajná, 
drevinovej kompozícii priestorovo dominujú najstaršie jedince 
vŕby bielej previsnutého vzrastu. Rybník sa využíva hlavne na 
chovné účely, menší význam má rekreačný rybolov. Súčasná 
rekreačná infraštruktúra rybníka a jeho okolia nevytvára vhodné 
podmienky na rekreačné využitie tohto zeleno-modrého priesto-
ru s veľkým potenciálom.
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Vyhodnotenie územného plánu vo vzťahu   
k riešenému objektu

Obec Trnovec nad Váhom patrí do povodia 
rieky Váh a leží na jej ľavom brehu. Vodné 
plochy tvoria celkovo 3,57 % územia katastra 
obce. Chovný rybník Vermek sa nachádza       
v strede obce (ÚPo, 2012).

V zmysle zásad a regulatívov v priestorovom 
usporiadaní a vo funkčnom využití obce je 
vyzdvihnuté posilnenie významu fenoménov 
prírodného charakteru, pričom osobitne sa 
uvádza rybník Vermek ako hodnotný prírodný 
prvok v zastavanom území obce (ÚPO, 02t,    
s. 3).

Urbanistická koncepcia priestorového uspori-
adania v rozvoji športu a rekreácie zahŕňa 
rozvoj rybolovu a agroturizmu v existujúcich 
rybníkoch, vrátane rybníka Vermek. Urbanis-
tická koncepcia v zhodnotení prírodného 
zázemia spočíva v rešpektovaní a zachovaní 
prevládajúcich funkcií zelene v špecifických     
a pre organizáciu urbanistickej štruktúry obce 
charakteristických uzlových priestoroch, akým 
je aj centrálne umiestnený rybník Vermek 
(ÚPO, 02t, s. 6).

Regulatívy urbanistickej kompozície a obrazu 
obce vyžadujú zohľadniť a rešpektovať charak-
teristické plochy zelene parkovo upravených 
plôch, vrátane rybníka Vermek (ÚPO, 02t, s. 7). 

 

Riešené územie je tvorené centrálnou vodnou 
plochou a okolitou zeleňou. Je plošne 
ohraničené miestnymi komunikáciami a prie-
storovo vymedzené zástavbou rodinných 
domov so záhradami. 

Z hľadiska ochrany prírody a tvorby krajiny a 
prvkov ÚSES predstavuje jazero a jeho       
sprievodná zeleň plošný interakčný prvok 
miestneho významu. Riešené územie je         
zo všetkých strán napojené na verejné 
dopravné vybavenie obce, a to na obslužné 
komunikácie kategórie C3, vrátane peších 
strán na severnej, západnej a južnej strane      
a pešiu trasu na východnej strane, ktorá je       
z oboch strán uzavretá rampou proti vjazdu. 

Verejné technické vybavenie v okolí riešeného 
územia tvoria najmä podzemné inžinierske 
siete pod miestnymi komunikáciami, a to plyno-
vod, vodovod a kanalizácia. Stĺpy nadzemného 
elektrického vedenia s verejným osvetlením 
zasahujú aj do okrajových častí riešeného 
územia pozdĺž severnej a západnej hranice.    
V západnej časti čiastočne zasahujú aj          
do existujúcej drevinovej vegetácie. 

Obrázok 2: Výrez z Komplexného výkresu priestorového 
usporiadania a funkčného využívania územia č. 2 (ÚPo Trnovec 
nad Váhom, 2012)

Obrázok 3: Výrez z výkresu Ochrany prírody a tvorby krajiny a 
prvkov ÚSES č. 3 (ÚPo Trnovec nad Váhom, 2012)
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Krajinná štruktúra a prírodné podmienky

Riešené územie sa nachádza na Podunajskej 
rovine Panónskej panvy, v povodí rieky Váh.  
Je lokalizované v rajóne údolných riečnych 
náplavov s kvartérnym pokryvom tvoreným 
fluviálnymi sedimentmi, prevažne nivnými 
humóznymi hlinami alebo hlinito-piesčitými    
až štrkovito-piesčitými hlinami dolinných nív. 

Klimatická oblasť je suchá a teplá s miernou 
zimou. Priemerný ročný úhrn zrážok je 500-550 
mm. Prevládajúcim pôdnym typom sú mierne 
vlhké fluvizeme ílovito-hlinité so strednou 
retenčnou schopnosťou a priepustnosťou. 

Riešené územie sa nachádza v dubovej fyto-
geograficko-vegetačnej zóne rovinnej oblasti 
lužného charakteru. Potenciálnu prirodzenú 
vegetáciu tvoria najmä jaseňovo-brestovo-du-
bové lesy v povodiach veľkých riek (tvrdé lužné 
lesy) a pozdĺž rieky Váh aj vŕbovo-topoľové 
lesy v záplavových územiach veľkých riek 
(mäkké lužné lesy). 

Okolitá rovinatá krajina     je využívaná najmä 
ako orná pôda (zdroj: Atlas krajiny Slovenskej 
republiky).

Historický vývoj

Riešené územie sa nachádza severne            
od historického jadra obce ulicovej sídelnej 
morfológie. Lokalitu zachytáva už druhá 
vojenská mapa z 19. storočia ako trávnatú 
plochu so zrejmými známkami ťažby hliny na 
výstavbu domov, čo potvrdzuje aj letecká 
snímka z roku 1950. 

Lokálny názov “Vermek” je slovo staro-
maďarského pôvodu a znamená väčší a hlbší 
výkop v zemi, viac-menej kruhovitého pôdorysu 
so strmými stenami. Ako chovný rybársky revír 
je vedený od roku 1991-1992. 

Súčasný rybník vznikol prehĺbením jamy, z 
ktorej sa v minulosti ťažila hlina na stavbu 
domov z nabíjaniny. V 60. rokoch bol na brehu 
postavený rybársky dom, ktorý sa tu nachádza 
dodnes a bol rekonštruovaný v rokoch 
2008-2012. 

Začiatkom 70. rokov tu boli vysadené charak-
teristické previsnuté vŕby biele, ktoré sú dnes 
dominantami brehovej drevinovej vegetácie. V 
rokoch 1988-1989 bola táto jama prehĺbená o 
asi 3,5 metra. Odvtedy je tu dostatočné 
množstvo vody na chov rýb. Hladina vody 
kolíše medzi 2 a 3,5 metrami podľa stavu 
hladiny podzemných vôd (zdroj: historické 
mapy, lokálne informácie, SRZ Trnovec nad 
Váhom). 

Obrázok 4: Potenciálna prirodzená vegetácia (Atlas krajiny SR)

vŕbovo-topoľové lesy v 
záplavových územiach 

veľkých riek
(mäkké lužné lesy)

Obrázok 5: Výrez z výkresovej zostavy katastra nehnuteľností 
(https://zbgis.skgeodesy.sk/)

jaseňovo-brestovo-du-
bové lesy v povodiach 

veľkých riek
(tvrdé lužné lesy)nížinné hygrofilné 

dubovo-hrabové
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Inventarizácia drevín - sadovnícka hodnota Trnovec nad Váhom
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Celkový počet stromov                 85 ks

Celková rozhloha krov           139,4 m2

Mierka: 1:500     Číslo výkresu:

04

ihličnaté dreviny

Acer platanoides ´Globosum´ 
Betula pendula 
Picea pungens 
Pinus nigra 
Pinus sylvestris 
Platycladus orientalis 
Prunus cerasifera ´Nigra´ 
Robinia pseudoacacia 
Salix alba ´Tristis´ 
Salix matsudana ´Tortuosa´ 
Sophora japonica 
Thuja occidentalis 
Thuja occidentalis ´Malonyana´ 
Tilia x europaea 

listnaté dreviny

porasty krov

SADOVNÍCKA HODNOTA 3 - dreviny priemernej hodnoty

SADOVNÍCKA HODNOTA 2 - dreviny podpriemernej hodnoty

SADOVNÍCKA HODNOTA 1 - dreviny nízkej hodnoty

LEGENDA

5 ks
4 ks
2 ks

11 ks
1 ks

16 ks
1 ks
4 ks
7 ks
2 ks
3 ks
2 ks

26 ks
1 ks

Zoznam taxónov a počet kusov drevín

xx

xx

xx

Kxx

Pozn.: Výkres inventarizácie drevín zachytáva súčasný stav riešeného priestoru. Podrobnejšie informácie o hodnotených drevinách a ich dendrometrických parametroch sú 
obsiahnuté v samostatnej dokumentácii inventarizácie drevín, najmä v textovej a tabuľkovej časti.



Inventarizácia drevín - výruby Trnovec nad Váhom
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Celkový počet v 1. etape                 20 ks
+ Lb = Lycium barbarum (invázna drevina)

+ kry (K1, K2, K3)

Mierka: 1: 500     Číslo výkresu:

05

ihličnaté dreviny

listnaté dreviny

porasty krov

VÝRUB 1. etapa - prvé mimovegetačné obdobie
(dôvod: zlý zdravotný stav, prevázdková bezpečnosť)

VÝRUB 2. etapa - do 5 rokov, alebo v závislosti od 
aktuálneho stavu dreviny

PERSPEKTÍVNE DREVINY - zakomponované do 
navrhovanej kompozície

LEGENDA

Celkový počet v 2. etape                 35 ks

Počet drevín určených na výrub

xx

xx

xx

Kxx

S

Pozn.: Výkres inventarizácie drevín zachytáva súčasný stav riešeného priestoru. Podrobnejšie informácie o hodnotených drevinách a ich dendrometrických parametroch sú 
obsiahnuté v samostatnej dokumentácii inventarizácie drevín, najmä v textovej a tabuľkovej časti.
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Krajinno-architektonický návrh Trnovec nad Váhom
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Navrhované riešenie povýši rybník Vermek na cen-
trálny obecný park s jazerom, ktorý bude 
modro-zeleným srdcom obce Trnovec nad Váhom. 
Návrh pre obyvateľov a návštevníkov sprístupní 
vodnú hladinu a ponúkne im prechádzky a posede-
nie v atraktívnom prostredí s peknými výhľadmi. 
Existujúca vegetácia je v návrhu vo veľkej miere 
zachovaná a doplnená o domáce druhy drevín         
a bylín. Zaujímavosťou návrhu sú prírode-blízke 
spevnenia brehov, terasové sedenie a väčšie mólo 
pre stretávanie a oddych v príjemnom prostredí,    
ako aj menšie móla pre rybárov.

Mierka: 1:500     Číslo výkresu:

06S
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rybník Vermek

mólo

trsť

trsť

Qr/1

Sa/1

Ap/1

Qr/1

Qc/1

Qc/1

Sa/1

Sa/1

Ag/1

Ag/1

Fo/1

Tp/1

Tc/1Ps/5

Ps/4

Ps/10

Ac/1

Ac/1

Ac/1

Sa/1

Fe/1
Fa/1

mólo

S

vodná plocha

trávnaté plochy

okružný chodník, móla

trsť existujúca
vodné a breh. rastliny
navrhované
stromy existujúce

stromy existujúce
ponechané na dožitie / 2. etapa výrubu

stromy existujúce
s predpokladanou šírkou koruny v dospelosti

dreviny listnaté / ihličnaté

Legenda

Qr 
Qc 
Fe 
Fa 
Fo 
Sa 
Ac 
Ap 
Ag 
Tc 
Tp 
SPOLU STROMY

Quercus robur 
Quercus cerris 
Fraxinus excelsior 
Fraxinus angustifolia
Fraxinus ornus
Salix alba 
Acer campestre 
Acer platanoides 
Alnus glutinosa 
Tilia cordata
Tilia platyphyllos 
   

2 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
4 ks
3 ks
1 ks
2 ks
1 ks
1 ks

19 ks

Zoznam použitých drevín

Ps   Prunus spinosa    19 ks
SPOLU KRY     19 ks

stromy navrhovanéXy/n

kry navrhovanéPs/n

výhľady na rybník

terasy pri rybárskom dome 
s výhľadom
veľké pobytové mólo
s posedením
okružný parkový chodník
mólovej konštrukcie
menšie rybárske móla (6)
altánok s pekným výhľadom 
na rybník
lavičky a smetné koše (11/6)
bezbariérový prístup k rybníku
terénna rampa
terénne schodiská vo svahu (2)
kvitnúce vodné záhrady
dopravný prístup k rybníku



Prírode blízke spevnenie brehov rybníka Trnovec nad Váhom
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Brehy rybníka v súčasnosti v značnej miere podlie-
hajú erózii a zosuvu pôdy. Je potrebné ich po celom 
obvode vodnej plochy spevniť, aby sa tak chránil 
svah brehu a brehová línia a nezanášal sa rybník 
pôdou. Spevnenie brehu navrhujeme prírode blízkym 
spôsobom, a to systémom drevených kolov 
zatlčených po obvode súčasného brehu a vyplnením 
priestoru medzi nimi drevenou guľatinou, prútenými 
fašinami alebo kokosovými protieróznymi valcami, 
prípadne kombináciou týchto alternatívnych riešení. 
Navrhované spevnenie brehu využíva prírodné 
materiály a tradičné technológie a pôsobí estetickým               
a prirodzeným dojmom, aj v kombinácii s vodnými    
a brehovými rastlinami.

Výhodou alternatív I a II je, že je možné použiť 
lokálne alebo regionálne dostupné prírodné materiály 
a konštrukciu je možné zhotoviť aj svojpomocne.   
Na drevené koly je najlepšie použiť pevné a trváce 
drevo, napríklad dub alebo agát. Výplňové prútie    
na vyhotovenie fašinových valcov môže byť 
napríklad vŕbové. Kokosové valce sú taktiež        
dostupným materiálom, sú pevné a dajú sa flexibilne 
tvarovať, čím je možné dosiahnuť organickejšie 
pôsobiacu brehovú líniu.

Kokosové valce aj prútené fašiny sa kotvia do terénu 
drevenými kolmi o priemere približne 6-8 cm             
a dĺžkou min. 80 cm. Odporúčaná vzdialenosť medzi 
jednotlivými kolmi je približne 60-80 cm. Obe 
konštrukcie je možné obsypať pôdou a skombinovať 
s výsadbou rastlín. Výhodou prírode blízkeho      
spevnenia brehov je, že sú použité biologicky rozlo-
žiteľné materiály, šetrné k životnému prostrediu, 
ktoré nie je potrebné impregnovať a neznečisťujú 
životné prostredie, povrchové a podzemné vody.

       Číslo výkresu:
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Alternatíva  II Drevený kolový systém s výplňou z prútených fašín

Alternatíva  I Drevený kolový systém s guľatinovou výplňou 

Alternatíva  III Drevený kolový systém s výplňou z kokosových protieróznych valcov



Komunikácie, drobné stavby, mobiliár Trnovec nad Váhom
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Okolo rybníka Vermek navrhujeme vytvoriť okružný 
chodník pre príjemné prechádzky v atraktívnom 
prírodnom prostredí, s výhľadmi na rybník a vodné 
rastliny. Okružný chodník by viac sprístupnil vodnú 
hladinu, čím by návštevníkom ponúkol možnosť 
prechádzok priamo pri brehu a miestami dokonca aj 
nad hladinou vody, v sprievode vodných a brehových 
rastlín. Vhodným konštrukčným materiálom 
okružného chodníka by bolo drevo, prípadne drevo-
plast alebo kovové rošty. Chodník navrhujeme 
skonštruovať na princípe móla.

Návrh má ambíciu zvýšiť pobytovú kvalitu rybníka 
Vermek. Pri rybárskom dome preto navrhujeme 
vytvoriť väčšie mólo s posedením, kde si obyvatelia 
môžu sadnúť a kochať sa pohľadom na vodu            
a okolitú zeleň. Po obvode rybníka je v návrhu     
rozmiestnených taktiež 6 menších mól pre rybárov, 
na ktorých si môžu pohodlne rozložiť rybársku 
stoličku, udice a iné príslušenstvo.

Existujúce terénne schody z drevených hranolov na 
severnom brehu rybníka navrhujeme zrekonštruovať 
a navrhujeme taktiež vytvorenie podobného schodis-
ka aj na južnom brehu rybníka. Pri rybárskom dome 
bude výškový rozdiel preklenutý kombináciou scho-
dov a terasovaním svahu, ktoré umožní aj posedenie 
s výhľadom. Na západnom brehu navrhujeme 
vytvoriť bezbariérový prístup na okružný chodník, 
rovnako ako pri existujúcom betónovom príjazde. 
Jeden z najkrajších výhľadov na rybník sa 
návštevníkovi naskytne z južného brehu. Tam preto 
navrhujeme postaviť jednoduchý altánok s posed-
ením a tri samostatné lavičky. Celkový počet navrho-
vaných lavičiek na brehoch rybníka je 11.
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Móla                               veľké mólo pri rybárskom dome s posedením, menšie móla pre rybárov

Prechádzkový chodník okolo rybníka                   možné materiály: drevo / drevoplast / kovový rošt

Schody, posedenie, altánok        príklady terénnych schodov, posedenia a parkového altánku
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V súčasnosti sa na brehoch rybníka Vermek  
nachádza približne 85 stromov. Prevládajú najmä 
ihličnaté druhy (58 ks / 68 %), z nich hlavne 
cudzokrajné. Najpočetnejším druhom sú tuje západ-
né (Thuja occidentalis / 28 ks), hlavne kultivar      
Malonyana (26 ks) a početné zastúpenie majú aj 
tujovce východné (Platycladus orientalis / 16 ks). 
Vysoké zastúpenie majú aj mladé jedince borovice 
čiernej (Pinus nigra / 11 ks). Kompozične  najvýraz-
nejším listnatým druhom je previsnutá forma vŕby 
bielej (Salix alba ‘Tristis’ / 7 ks), ktorá bola vysadená 
začiatkom 70. rokov a teraz je charakteristickým 
prvkom rybníka.

Navrhovaná výsadba (19 stromov a 19 krov) pozos-
táva výlučne z druhov drevín domácej proveniencie. 
Druhová kompozícia vychádza z potenciálnej 
prirodzenej vegetácie, ktorú v tejto lokalite pred-
stavujú jaseňovo-brestovo-dubové lesy. Navrhovaný 
sortiment preto zahŕňa duby letné, dub cerový, jaseň 
štíhly, jaseň úzkolistý a jaseň mannový. Navrhujeme 
doplniť taktiež základný druh vŕby bielej, ktorá je 
charakteristickou drevinou na brehoch prírodných 
vodných tokov a plôch, podobne ako aj jelša lepka-
vá. Sortiment dopĺňame o domáce dlhoveké listnaté 
stromy - lipu malolistú, lipu veľkolistú, javor mliečny  
a javory poľné. Symbolický význam bude mať krovitý 
druh trnky obyčajnej, ktorá na jar zatraktívni brehy 
rybníka svojim snehovo bielym kvitnutím a na jeseň 
modrými plodmi, ktoré sú aj v erbe obce. 

Zoznam použitých drevín
Quercus robur L.  dub letný     2 ks
Quercus cerris L.  dub cerový    2 ks
Fraxinus excelsior L.  jaseň štíhly    1 ks
Fraxinus angustifolia Vahl jaseň úzkolistý    1 ks
Fraxinus ornus L.  jaseň mannový      1 ks
Salix alba L.   vŕba biela    4 ks
Acer campestre L.  javor poľný    3 ks
Acer platanoides L.  javor mliečny    1 ks
Alnus glutinosa (L.) Gaertn jelša lepkavá    2 ks
Tilia cordata Mill.  lipa malolistá    1 ks
Tilia platyphyllos Scop.  lipa veľkolistá      1 ks

Prunus spinosa L.  trnka obyčajná  19 ks
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Do rybníka Vermek navrhujeme osadiť domáce 
druhy vodných rastlín - hydrofytov, ktoré sú vhodné 
do zóny hlbokej vody od 20 do 70 cm. Navrhujeme 
vytvoriť menšie súvislé plochy z jednotlivých druhov, 
ktoré sa postupne prirodzene rozrastú a zapoja. 
Zostavený sortiment pozostáva hlavne z natantných 
hydrofytov, ktoré žijú priamo na vodnej hladine a je 
doplnený aj o druhy submerzné, ktoré žijú pod 
vodnou hladinou. 

Kvety vodných rastlín lákajú opeľovače svojími 
nápadnými kvetmi a farbou a intenzívnou vôňou. 
Predstavujú prirodzený biotop a útočisko pre mnohé 
druhy rýb. Bublinatka obyčajná je bezkoreňová 
ponorene plávajúca bylina, ktorá má okrem vyššie 
uvedenej funkcie aj pridanú hodnotu, keďže funguje 
ako “lapač” na drobný hmyz, vrátane dafnií a lariev 
komárov. Svojím letným kvitnutím zatraktívňuje 
vodnú plochu. 

Vodné rastliny zvýšia biodiverzitu rybníka Vermek, 
ako aj jeho estetické pôsobenie. Na vodnej hladine 
vznikne akási kvitnúca záhrada, ktorá ponúkne 
obyvateľom atraktívne pohľady. Navyše, vodné 
rastliny (makrofyty) slúžia aj ako biotopy pre drobné 
vodné živočíchy, vrátane rýb a prispievajú k 
prirodzenému čisteniu vody. 

Abecedný zoznam použitých hydrofytov
Ceratophyllum demersum  (rožkatec ponorený)  
Hippuris vulgaris (truskavec obyčajný)
Ranunculus aquatilis (iskerník vodný)  
Nuphar lutea  (leknica žltá)
Nymphoides peltata (leknovec štítnatý)  
Nymphaea alba (lekno biele) 
Nymphaea alba  'Charles de Meurville'
Nymphaea alba  'Aurora'
Myriophyllum spicatum (stolístok klasnatý) 
Stratiotes aloides (rezavka aloovitá)  
Utricularia vulgaris (bublinatka obyčajná)
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Na brehoch rybníka Vermek rastie v súčasnosti 
najmä trsť obyčajná (Phragmites australis). Zámerom 
tejto štúdie je doplniť sortiment brehových rastlín    
do zóny plytkej vody (hygrofytov, resp. amfifytov), 
ktoré rastú vo vodnom profile hĺbky 10-20 cm,            
s úrodným bahnitým dnom. Vybraný sortiment zvýši 
estetické pôsobenie bylinného brehového porastu,   
a to najmä atraktívnosťou kvitnutia a textúrnou 
rozmanitosťou rastlín. Vlhkomilné brehové rastliny 
navyše prispejú k prírode blízkemu spevneniu 
brehov a okysličovaniu vody pre mikroorganizmy. 
Zároveň vytvoria dôležitý biotop pre rôzne druhy 
živočíchov.

Abecedný zoznam použitých hygrofytov
Acorus calamus 60-100 cm (VI-VII)
   puškvorec obyčajný  
Alisma plantago-aquatica 50-80 cm (VII-IX)
   žabník skorocelový    
Butomus umbellatus 50-150 cm (VI-VIII)
   okrasa okolíkatá 
Carex elata  90 cm (IV-V)
   ostrica vysoká
Cyperus longus 80-100 cm (VI)
   šáchor dlhý
Equisetum hyemale 100-120 cm (VI-VIII)
   praslička zimná 
Glyceria maxima 80-150 cm (VI-VIII)
   steblovka vodná
Iris pseudacorus 80-100 cm (VI-VII)
   kosatec žltý
Persicaria amphibia 30-100 cm (V-IX)  
   horčiak obojživelný 
Sagittaria sagittifolia  30-100 cm  (VI-VIII)  
   šípovka vodná 
Scirpus lacustris 200 cm  (V-IX)
   škripinec jazerný
Sparganium erectum 50-150 cm  (VI-VIII)  
   ježohlav vzpriamený 
Typha angustifolia 200 cm  (VI-VIII)
   pálka úzkolistá
Typha minima 70 cm  (V-IX)
   pálka najmenšia
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Efekt kvitnúcich brehov okrem vlhkomilných rastlín 
vysadených v plytkej vode doplnia aj vybrané 
suchozemské trvalky, ktoré sú charakteristické pre 
brehy potokov, jazier a rybníkov. Vysadené budú k 
pätám svahu rybníka, pozdĺž okružnej komunikácie. 
Medzi najcharakteristickejšie brehové rastliny patria 
mliečnik, vrbica a kosatec, ktoré budú vhodne 
doplnené o osvedčené trvalky, ktoré sú vhodné na 
osadenie vonkajších okrajov vodnej plochy. 

Abecedný zoznam navrhovaných trvaliek
Achillea ptarmica - rebríček bertrámový   30 cm (VI-IX)
Alchemilla mollis - alchemilka mäkká   50 cm (VI-VIII)
Astrantia major - jarmanka väčšia   60 cm (VI-IX)
Euphorbia palustris - mliečnik močiarny   80 cm (V-VI)
Eupatorium maculatum - konopáč škvrnitý 70 cm (VI-IX)
Filipendula ulmaria - túžobník brestový   70 cm (VII-VIII)
   alt. F. purpurea ‘Elegans’; F. rubra ‘Venusta’
Geranium phaeum - pakost hnedočervený 60 cm (V-IX)
   alt. G. magnificum ‘Anemoniflorum’ / ‘Rosemoor’
Hemerocallis - ľaliovka     70 cm (VI-VII)
   kultivary ‘Chicago Sunrise’, ‘Apricot Beauty’ a iné
Iris sibirica - kosatec sibírsky    70 cm (VI-VII)
   kultivary ‘Ruffled Velvet’, ‘Sparkling Rose’ a iné
Lythrum salicaria - vrbica vŕbolistá    60 cm (VI-IX)
Miscanthus sinensis - ozdobnica čínska    100-150 cm
   kultivary ‘Red Chief’, ‘Ferner Osten’, ‘Silberfeder’ a iné
Molinia caerulea - bezkolenec belasý     50-80 cm
   kultivar ‘Heidebraut’ a iné
Persicaria amplexicaulis ‘Black Field’- horčiak  100 cm
Tradescantia x andersoniana ‘Rubra’    60cm (V-IX)
Veronica longifolia - veronikovec dlholistý   80cm (VII-VIII)
   kultivary ‘Blauriesin’, ‘Rosea’ a iné  

       Číslo výkresu:

12

Achillea ptarmica Alchemilla mollis Euphorbia palustrisAstrantia major

Filipendula ulmaria Geranium phaeum Hemerocallis ssp. Iris sibirica Lythrum salicaria

Eupatorium maculatum

Miscanthus sinensis Molinia caerulea Persicaria amplexicaulis Tradescantia ‘Rubra’ Veronica longifolia





Vizualizácia 1/4 Trnovec nad Váhom

Krajinno-architektonická štúdia revitalizácie jazera Vermek a okolitej verejnej zelene v obci Trnovec nad Váhom
Stupeň PD: KA štúdia   |   Dátum: X 2020   |   Formát: 2A4   |   Miesto: Cintorínska / Pri Vermeku, parcely: 35/1; 29/4, 665/1, 667/23, 46/1

Autori: doc. Ing. Attila Tóth, PhD.   |   Ing. Tomáš Pavelka

Návrh má ambíciu vytvoriť z neformálneho priestoru 
rybníka Vermek skutočné ťažisko modro-zelenej 
infraštruktúry obce a oddychovo-rekreačnú zónu       
v príjemnom prostredí, priamo v centre obce, ktorá 
bude pýchou Trnovčanov. Bude lákať nielen oby-
vateľov obce na oddych v príjemnom prostredí          
s peknými výhľadmi, ale aj návštevníkov so záujmom 
o prírodu a krajinu. 

Brehy budú spevnené prírode blízkym spôsobom,     
s použitím prírodných materiálov. Okružná parková 
komunikácia bude lemovať rybník po jeho obvode 
ako koncepčná stuha, ktorá miestami ponúkne 
možnosť vstúpiť nad vodu na menších mólach       
pre rekreačný rybolov alebo na väčšom móle            
s posedením. 

Návrh do priestoru prináša osadenie zaujímavých 
brehových a vodných rastlín, ktoré vytvoria malú 
botanickú záhradu na vode a oči návštevníkov 
potešia nielen svojím kvitnutím, ale aj opeľovačmi     
a vtákmi, ktorých prilákajú.
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Navrhovaný parkový okruh v podobe komunikácie 
mólového charakteru umožní návštevníkom popre-
chádzať sa priamo pri hladine vody a pozorovať 
brehovú a vodnú vegetáciu. Existujúce porasty trste 
obyčajnej a navrhované plochy výsadieb brehových 
rastlín sú koncipované tak, aby pozorovateľovi 
ponúkli rôzne priestorové kvality a zážitky. 

V určitých miestach bude mať návštevník pocit, že  
sa prechádza v prírodnom prostredí. Listy a kvety 
brehových rastlín bude mať priam na dosah ruky. 
Miestami sa mu však naskytnú otvorené pohľady, 
priehľady a výhľady s atraktívnou kompozíciou          
s vodnou plochou v popredí a brehovou vegetáciou 
so stromami v pozadí.
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Jedným z najatraktívnejších výhľadov sa návštevní-
kom rybníka Vermek naskytá z južného brehu. Na 
tomto mieste preto uvažujeme s osadením altánu a 
lavičiek s pekným výhľadom na rybník. Zvlnený 
okružný chodník v tomto mieste vstúpi nad hladinu 
vody a súvislý porast brehovej vegetácie bude 
prerušený, aby umožnil výhľad počas prechádzky.

Lokálnu identitu rybníka Vermek chceme umocniť a 
podčiarknuť okrem iného aj výsadbou skupín trnky 
obyčajnej na brehové svahy, ktoré budú symbolicky 
odkazovať na názov a erb obce a priestor rybníka 
zatraktívnia bohatým jarným bielym kvitnutím, ako aj 
výraznými modrými plodmi na jeseň.  
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Za jeden z hlavných a najvýznamnejších vstupov    
do priestoru rybníka Vermek možno bez pochýb 
považovať vstup od rybárskeho domu. Súčasné 
schodisko je v zlom technickom stave a je funkčne 
nedostatočné. Navrhujeme ho opraviť a rozšíriť      
na terénne schodisko s posedením, ktoré návštevní-
ka privedie k hlavnému drevenému mólu s posed-
ením, ktoré bude symbolom rybníka Vermek.    
Poskytne miesto na posedenie, stretnutia a vychut-
nanie si pekných výhľadov na rybník, ako aj okolitú 
zeleň.
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