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1 ÚVOD – ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

Územný plán zóny Krasňany obstaráva Mestská časť Bratislava – Rača v súlade s § 16 a 17 zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov. V zmysle ustanovení § 19b stavebného zákona bol v marci 2014 zverejnený oznam o začatí 

obstarávania Územného plánu zóny Krasňany (MŽ Bratislava – Rača) listom č. 3382/354/2014/ÚPSP-Si 

zo dňa 17. 03. 2014.  

Zadanie 

Podkladom pre vypracovanie Návrhu zadania boli „Prieskumy a rozbory ÚPN-Z Krasňany MČ Bratislava 

- Rača“ (spracovateľ: AŽ PROJEKT s.r.o., jún 2015), vyhodnotenie podnetov na riešenie územného 

plánu, ktoré boli získané v rámci prípravných prác podľa § 19b stavebného zákona. Oznámenie o začatí 

obstarávania územnoplánovacej dokumentácie č. j. 3382/354/2014/ÚPSP-Si bolo zverejnené dňa 17. 

03. 2014. 

Návrh zadania pre vypracovanie ÚPN Z Krasňany MČ Bratislava - Rača bol vypracovaný v zmysle § 20 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov a v zmysle § 8 ods.4 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích 

podkladoch a územnoplánovacej dokumentácií.  

Návrh zadania bol verejne prerokovaný s orgánmi územného plánovania, s dotknutými orgánmi štátnej 

správy, samosprávy, so správcami verejného dopravného a verejného technického vybavenia, 

s dotknutými fyzickými a právnickými osobami. Na základe komplexného vyhodnotenia uplatnených 

stanovísk a pripomienok od oslovených subjektov a verejnosti, vypracovaného odborne spôsobilou 

osobou na obstarávanie ÚPP a ÚPD a súhlasu s týmto vyhodnotením Komisiou výstavby, územného 

rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku (Stanovisko komisie č. 06/04/16), bol 

vypracovaný čistopis zadania, ktorý sa bol schválený v Miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava - Rača 

UZN 267/28/02/17/P zo dňa 28.02,2017.  

V zmysle Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 

123/2007 zo dňa 31.5.2007 s účinnosťou od 1.9.2007,v znení zmien a doplnkov, sú v záväznej časti2 

určené územia v jednotlivých mestských častiach pre spracovanie ÚPN zón pre potreby prehĺbenia 

územného plánu mesta, za účelom usmerňovania vlastníkov nehnuteľností a potenciálnej investičnej 

činnosti. Pre ostatné územie mesta je možné spracovať ÚPN-Z podľa potreby mesta a jednotlivých 

mestských častí. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Rača schválilo na obstarávanie 

územného plánu zóny finančné prostriedky v rozpočte na rok 2014 uznesením č. 355/10/12/13/P na 

zasadnutí dňa 10. 12. 2013 a zmenšenie územia pre riešenie Územného plánu zóny Krasňany o areál 

športu na Černockého ulici uznesením č. UZN 461/16/09/14/P na zasadnutí dňa 16. 09. 2014. 

Obstarávateľ 

Obstarávateľská činnosť v zmysle § 2a stavebného zákona je zabezpečená odborne spôsobilou osobou 

Ing. arch. Martou Závodnou (reg. č. 340 preukazu o odbornej spôsobilosti vydaného MDRR SR) v zmysle 

                                                           
2 kapitola 2.2.5 
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ustanovení stavebného zákona pre obstarávanie územnoplánovacích dokumentácií 

a územnoplánovacích podkladov. 

Spracovateľ 

Spracovateľ Územného plánu zóny Krasňany je AŽ PROJEKT, s.r.o., ktorý bol vybratý vo verejnej súťaži 

v zmysle § 21 ods. 2,3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.  

Názov dokumentácie 

Územný plán zóny Krasňany 

1.1 Dôvody obstarania územného plánu zóny 
Sídlisko Krasňany sa nachádza v mestskej časti Bratislava – Rača. Dopravne je napojené na 

severovýchodnú radiálu mesta – Račiansku ulicu (cesta II/502). Zástavbu územia tvoria pôvodne 3-7 

podlažné bytové domy, doplnené objektmi občianskej vybavenosti, ktoré sú rozptýlené v území. 

Investičná činnosť zvyšujúca počet bytových jednotiek v území je zameraná prevažne na riešenie 

obnovy domov formou nadstavieb s kompletným zateplením. V dotknutom území sú zvýšené tlaky 

investorov na prístavby a nové stavby vo vnútroblokoch a medzi bytovými domami, ktoré by znamenali 

výrazný úbytok plôch zelene, zvýšenie nárokov na dopravnú a technickú infraštruktúru ako aj zníženie 

kvality bývania v bytových domoch. 

Z uvedených dôvodov mestská časť ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 7a ods. 2 písm. 

b) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a č. l. 42 písm. d) Štatútu hlavného mesta SR 

Bratislavy, v znení dodatkov č. 1-11 sa rozhodla obstarávať pre dané stabilizované územie (v zmysle 

ÚPN hl. mesta SR Bratislavy 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov) územný plán zóny.  

1.2 Určenie vstupných cieľov riešenia 
Hlavným cieľom územného plánu zóny je stabilizovať riešené územie v jeho súčasnom spôsobe 

využívania so zachovaním verejných plôch a plôch verejnej zelene. Súčasťou riešenia je aj identifikácia 

potenciálnych možností rozvoja územia - rekonštrukcie, prístavby, nadstavby, prípadne novostavby 

v obmedzenom rozsahu a komplexné riešenie statickej dopravy, cyklistickej a pešej dopravy s väzbami 

na širšie vzťahy.  

Z vyššie uvedeného vyplýva potreba spodrobniť zásady a regulatívy priestorového usporiadania 

a funkčného využívania pozemkov, stavieb, verejného dopravného a technického vybavenia územia, 

stanovené v územnom pláne mesta, vrátane stabilizácie existujúceho hodnotného obytného 

prostredia. 

Medzi konkrétne ciele patrí: 

• rešpektovať severovýchodnú rozvojovú radiálu Bratislavy, sceliť jej stavebnú štruktúru, 

dobudovaním uzlových mestotvorných priestorov a centier občianskej vybavenosti hlavne 

v priestoroch kríženia Račianskej ulice s Peknou cestou, 

• stabilizácia zástavby územia a zlepšenie kvality života a životného prostredia, 
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• preveriť únosnosť zaťaženia územia a určiť optimálnu mieru dotvorenia zóny s dôrazom na 

zachovanie charakteristického obrazu a proporcií riešeného stabilizovaného územia, 

• komplexné riešenie statickej dopravy, cyklistickej a pešej dopravy s väzbami na širšie vzťahy, 

• riešenie väzieb a vplyvov nových rozvojových plôch (v rámci širších vzťahov) a navrhovaného 

dopravného usporiadania na riešené územie, 

• zachovať identitu miesta a jeho špecifík; dôraz na previazanie zóny na jej bezprostredné 

prírodné prostredie, 

• stanoviť koncepciu urbanistického riešenia, stanoviť zásady hmotovo-priestorového 
usporiadania a funkčného využitia územia, pričom sa zamerať hlavne na: 

o dotvorenie existujúcich a doplnenie nových urbanistických štruktúr v súlade 

s celomestskými rozvojovými zámermi stanovenými v ÚPN hl. mesta SR Bratislavy 

v znení zmien a doplnkov a zámermi mestskej časti a v súlade s požiadavkami trvalej 

udržateľnosti územia, 

o dotvorenie prostredia zóny v kontinuite kultúrno-historických a spoločenských 

tradícií, so zohľadnením ich špecifických daností,   

o tvorbu kultivovaného verejného priestoru a zabezpečenie priestupnosti územia 

a prepojenie urbanistických štruktúr (širšie vzťahy), 

• stanoviť koncepciu dopravného a technického vybavenia územia vo vzťahu k existujúcim 

systémom dopravného a technického vybavenia a k potrebám rozvoja mestských systémov, 

• stanoviť postupnosť realizácie v časovej a vecnej koordinácií výstavby, 

• zosúladiť individuálne a verejné záujmy v prepojení na vlastnícke vzťahy k pozemkom, 

• stanoviť návrh zásad a regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania 

pozemkov, stavieb a verejného a dopravného a technického vybavenia územia, umiestnenia 

stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov a zastavovacie podmienky 

jednotlivých stavebných pozemkov, nevyhnutnej vybavenosti stavieb a napojenie na verejné 

dopravné a technické vybavenie územia, začlenenie stavieb do okolitej zástavby a ostatnej 

krajiny. 

1.3 Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu 
zóny 

Pre územie, ktoré bolo vymedzené pre potreby riešenia územného plánu zóny nebol vypracovaný 

územný plán zóny. Dotknuté územie bolo riešené ako súčasť urbanistických štúdií v rozsahu celej 

MČ Rača. Ide o nasledovné územnoplánovacie podklady:  

• Urbanistická štúdia MČ Bratislava-Rača (1994)3 

• Urbanistická štúdia MČ Bratislava-Rača (1997)4 

                                                           
3 Hupro v roku 1994 
4 Fakulta architektúry STU Podnikateľské centrum PC-Arch/FA STU, Alexy, Kaliská, rok 1997 
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1.4 Súlad riešenia so zadaním 
Riešenie územného plánu zóny Krasňany vychádza zo Zadania pre vypracovanie územného plánu 

zóny. Po komplexnom prerokovaní Zadania v zmysle §20 stavebného zákona bolo schválené 

Uznesením miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rača UZN 267/28/02/17/P zo dňa 28.02,2017.  

Cieľom Zadania bolo stanoviť limity rozvoja a formulovať požiadavky a ciele, ktoré má Územný plán 

zóny riešiť. Návrh ÚPN Z v plnom rozsahu rešpektuje limity, požiadavky a ciele riešenia formulované 

v schválenom zadaní pre spracovanie návrhu ÚPN Z. 

1.5 Strategický dokument 
V rámci procesu prípravy spracovania ÚPN Z obstarávateľ, Mestská časť Bratislava – Rača, v zastúpení 

starostom Mgr. Petrom Pilinským, predložil Obvodnému úradu životného prostredia Bratislava, odboru 

štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon”) oznámenie o strategickom dokumente, „Územný plán zóny Krasňany v MČ 

Bratislava - Rača“.  

Obvodný úrad životného prostredia Bratislava v rámci zisťovacieho konania posúdil strategický 

dokument v zmysle kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 7 a prílohy č.3 zákona a s prihliadnutím na 

doručené stanoviská dotknutých orgánov a dotknutej obce, ktoré nepožadovali posudzovanie 

strategického dokumentu podľa zákona rozhodol (list č. OU-BA-OSZP3/2015/083865/LAZ/III-SEA zo 

dňa 04.11.2015), že strategický dokument „Územný plán zóny Krasňany MČ Bratislava - Rača” sa 

nebude posudzovať. 

1.6 Postup a spôsob spracovania  

I. etapa – Prieskumy a rozbory  

Predmetom doplňujúcich prieskumov a rozborov je na základe skutočného stavu riešeného územia 

v rozsahu územia lokality vyšpecifikovať limity a potenciály územia a definovať problémy na riešenie. 

Výstupom tejto etapy je problémový výkres, definujúci problémy na riešenie a po overení daného 

územia urbanistickou štúdiou, vypracovanou vo variantoch budú spolu tvoriť podklad pre následné 

etapy – Zadanie a Návrh ÚPN – Z. 

Prieskumy a rozbory boli vypracované v rozsahu stanovenom vo vyhláške MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o 

územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v členení na: 

• textovú časť (vrátane doplňujúcich tabuliek a grafov) a  

• grafickú časť.  

Obsah prieskumov a rozborov: 

Prieskumy a rozbory obsahujú textovú a grafickú časť v M = 1: 1 000. Hlavným výstupom je problémový 

výkres ako priemet hlavných stretov záujmov v riešenom území.   
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II. etapa – Zadanie ÚPN-Z 

Určenie limitov využitia územia je podkladom pre spracovanie zadávacieho dokumentu pre 

vypracovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie.  

III. etapa – Návrh ÚPN-Z 

Návrh ÚPN – Z je spracovaný v zmysle schváleného zadania a v rozsahu podľa § 13 vyhlášky č. 55/2001 

Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v troch vyhotoveniach a v 

jednom digitálnom vyhotovení. Obsah návrhu územného plánu zóny: 

• Textová časť 

• Grafická časť 

• Samostatná záväzná časť 

• Samostatná časť - Doložka civilnej ochrany 

IV. etapa – Čistopis územného plánu zóny 

Súčasťou ÚPN – Z je vypracovanie Čistopisu ÚPN – Z, ktorý v zmysle §28 stavebného zákona a §2 odsek 

4 vyhlášky MŽP SR č.55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 

dokumentácii je obstarávateľ povinný zabezpečiť. Ide o vypracovanie upraveného Návrhu 

územnoplánovacej dokumentácie v zmysle prijatých pripomienok schvaľujúceho orgánu, jeho 

označenie schvaľovacou doložkou a ostatné činnosti súvisiace s jeho uverejnením a uložením.   

1.7 Východiskové podklady 
Pri riešení územného plánu zóny Krasňany boli použité nasledovné podklady:  

Schválená územnoplánovacia dokumentácia 

1. Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, schválený uznesením MZ hlavného mesta SR Bratislavy č. 

123/2007, jeho záväzná časť bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením Hlavného mesta 

SR Bratislavy č. 4/2007 zo dňa 31. 5. 2007, 

2. Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 01, schválený uznesením MZ hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 600/2008, jeho záväzná časť bola vyhlásená všeobecne záväzným 

nariadením Hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2008 zo dňa 15. 12. 2008, 

3. Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 02, schválený uznesením MZ hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 400/2011, jeho záväzná časť bola vyhlásená všeobecne záväzným 

nariadením Hlavného mesta SR Bratislavy č. 17/2011 zo dňa 15. 12. 2011, 

4. Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 03, schválený uznesením MZ hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 1614/2014, jeho záväzná časť bola vyhlásená všeobecne záväzným 

nariadením Hlavného mesta SR Bratislavy č. 5/2014 zo dňa 26. 06. 2014, 

5. Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 05, schválené uznesením MZ hl. mesta 

SR Bratislavy č. 1785/2014 zo dňa 23.10.2014, jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne 

záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 10/2014 z 23.10.2014, ktoré nadobudlo 

účinnosť dňom 10.11.2014, 

6. Územný plán regiónu – Bratislavský samosprávny kraj, jeho záväzná časť bola vyhlásená 

všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2013 zo dňa 20. 09. 

2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny 

kraj, 
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7. Územný plán zóny Podhorský pás schválený MZ MČ Bratislava – Nové Mesto, Uznesenie č. 

22/10 zo dňa 13.06.2006. 

Územnoplánovacie a iné podklady: 

Územné GENERELY 

1. Územný generel zásobovania teplom hlavného mesta SR Bratislavy, 1997, 

2. Aktualizácia územného generelu kolektorizácie hlavného mesta SR Bratislavy, 1997, 

3. Územný generel zelene hlavného mesta SR Bratislavy, 1999, 

4. Územný generel záhradkárskych a chatových osád hlavného mesta SR Bratislavy, 1999, 

5. Aktualizácia územného generelu zásobovania elektrickou energiou hlavného mesta SR 

Bratislavy, 2001, 

6. Aktualizácia územného generelu telekomunikácii hlavného mesta SR Bratislavy, 1999, 

7. Aktualizácia územného generelu vodných tokov a vodných plôch hlavného mesta SR Bratislavy, 

1997, 

8. Aktualizácia územného generelu zásobovania plynom hlavného mesta SR Bratislavy, 2001, 

9. Územný generel bývania hlavného mesta SR Bratislavy, 2005, 

10. Koncepcia rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky, 2007, 

11. Aktualizácia územného generelu zásobovania vodou hlavného mesta SR Bratislavy, 2009, 

12. Aktualizácia územného generelu odkanalizovania hlavného mesta SR Bratislavy, 2009, 

13. Územný generel cestovného ruchu hlavného mesta SR Bratislavy, 2009, 

14. Územný generel športu a rekreácie hlavného mesta SR Bratislavy, 2009, 

15. Územný generel sociálnej starostlivosti, 2014, 

16. Územný generel zdravotníctva, 2014, 

17. Územný generel školstva, 2014, 

18. Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislava, 2015. 

Urbanistické štúdie a ostatné podklady 

19. Urbanistická štúdia MČ Bratislava-Rača, Hupro, 1994, 

20. Urbanistická štúdia MČ Bratislava-Rača, Podnikateľské centrum PC-Arch/FA STU, Alexy, 

Kaliská, 1997, 

21. Urbanistická štúdia zóny Bratislava Rača – Rinzle, MAX – ART s.r.o. BRATISLAVA, Ing. arch. Otto 

Novitzky a Ing. arch. Milan Vanek, 2006, 

22. Urbanistická štúdia malokarpatskej časti Bratislavského lesoparku, AUREX spol. s r.o., 2009, 

23. Urbanistická štúdia obytnej zóny Rača Ohňavy, Architektonická kancelária Bouda a Masár, 

2013 (štúdia nebola prerokovaná), 

24. Aktualizácia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Rača na 

roky 2014 – 2020, UETC, s.r.o. Bratislava, 2014, 

25. Informácie o majetkoprávnych vzťahoch v riešenom území podľa údajov katastra 

nehnuteľností, 

26. Zoznam vydaných územných rozhodnutí a stavebných povolení na stavby a ich zmeny, pre 

ktoré nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie, 

27. Vonkajší polookruh Lamač-Galvaniho ulica Bratislava, PUDOS, PLUS s.r.o. 10/2001, zmena 

08/2002, 

http://www.bratislava.sk/uzemny-generel-socialnej-starostlivosti/d-11045124/p1=11049947
http://www.bratislava.sk/uzemny-generel-zdravotnictva/d-11045141/p1=11049947
http://www.bratislava.sk/uzemny-generel-skolstva/d-11045355/p1=11049947
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28. Štúdia na ochranu intravilánu Mestskej časti Bratislava – Rača pred záplavami, STU Bratislava 

SvF, 2008, 

29. Stratégia rozvoja hl. mesta SR Bratislavy, 1999, 

30. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hl. mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020, 

Academia Istropolitana Nova, 2010, 

31. Pražské stavební předpisy s aktualizovaným odůvodněním, Institut plánování a rozvoje 

hlavního města Prahy, 2016. 
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RIEŠENIE  
ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY 
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2 VYMEDZENIE HRANICE RIEŠENÉHO 
ÚZEMIA  

Riešené územie (RÚ) rovnako aj územie pre riešenie širších vzťahov (ŠV) sa nachádzajú v okrese 

Bratislava III, v Mestskej časti Bratislava – Rača, v katastrálnom území č. 805866 Rača. Hranice RÚ a ŠV 

sú vymedzené na základe rámcovej špecifikácie obstarávateľa (v súťažných podmienkach) a spresnené 

na úroveň parciel v etape prieskumy a rozbory.  

Širšie vzťahy 

Územie pre riešenie širších vzťahov je vymedzené:  

• z juhozápadu areálom vozovne Krasňany s predĺžením línie cez územie vinohradov po hranicu 

k. ú. Rača,  

• z juhovýchodu líniou železnice,  

• zo severozápadu komunikáciami Horská, Alstrova a ich predĺžením v území vinohradov  

• zo severovýchodu komunikáciou Sadmelijská a Mrázová 

Charakteristika územia pre riešenie širších vzťahov 

Územie pre riešenie širších vzťahov zasahuje do viacerých urbanistických obvodov. V plnej miere 

pokrýva urbanistické obvody č. 178 Meopta, č. 179 Krasňany a č. 229 Sídlisko Experimentálka, pričom 

čiastočne zasahuje aj do urbanistických obvodov č. 175 Úžiny, č. 176 Hojné vinice, č. 177 Krasňany - 

vozovňa, č. 180 Rača, č. 189 Žabí majer a č. 267 Barónka. 

Riešené územie 

Hranica riešeného územia je vymedzená: 

• z juhozápadu ulicou Hlinická,  

• z juhovýchodu ulicou Račianska, 

• zo severovýchodu ulicou Černockého a Kadnárová,  

• zo severozápadu líniou hraníc pozemkov za radovými garážami na ulici Hagarova.  

Charakteristika riešeného územia a základné údaje 

Riešené územie zasahuje do dvoch urbanistických obvodov č. 178 Meopta a č. 179 Krasňany. V 

priestore Černockého ulice zanedbateľnou mierou zasahuje aj urbanistické obvody č. 229 Sídlisko 

Experimentálka a č. 180 Rača. Celková výmera riešeného územia je 41,05 ha 
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Schéma 1 Vymedzenie riešeného územia a územia pre riešenie širších vzťahov5 

  

                                                           
5 Podkladová mapa: ZBGIS®, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
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3 OPIS RIEŠENÉHO ÚZEMIA 

3.1 Prírodné podmienky  

Geologické pomery 

Z pohľadu inžiniersko-geologickej klasifikácie (IG Mapa SSR, GS SR, 1988) patrí riešené územie do 

okrajovej časti regiónu neogénnych tektonických vkleslín, oblasti vnútrokarpatských nížin, 74 – 

Podunajská nížina a rajóna P – rajón proluviálnych sedimentov s prevažne štrkovitými zeminami. 

Geomorfologické pomery 

Riešené územie sa podľa geomorfologického členenia (Mazúr, et. Lukniš, 1980) nachádza v západnej 

časti Podunajskej nížiny, v celku Podunajská rovina v styku so svahmi Malých Karpát. 

Tabuľka 1 Zaradenie riešeného územia podľa geomorfologického členenie územia 

Sústava Podsústava Provincia Subpro-vincia Oblasť Celok 

Alpsko-

himalájska 

Panónska panva Západopanónska 

panva 

Malá Dunajská 

kotlina 

Podunajská nížna Podunajská 

rovina 

 
Z hľadiska geomorfologickej typizácie (Mazúr a spol., 1980) sa riešené územie nachádza na prechode 

reliéfu rovín a nív do vrchoviny. Pre hodnotené územie je charakteristický akumulačný reliéf resp. už 

antropogénny reliéf. Riešené územie je charakteristické mierne svahovitým reliéfom so sklonom na 

juh. Nadmorská výška sa pohybuje v rozmedzí 139 – 153 m n. m.  

Klimatické pomery 

Z klimatického hľadiska patrí záujmové územie do teplej klimatickej oblasti, okrsok T4 - teplý, mierne 

suchý, s miernou zimou (január > - 3oC, Iz = 0 až - 20, Iz – Končekov index zavlaženia, ročný úhrn zrážok: 

600 – 800 mm). 

Bratislava patrí k najveternejším mestám strednej Európy, čo spôsobuje prítomnosť Devínskej a 

Lamačskej brány (zúžený priestor medzi Malými Karpatami a Hainburgskými vrchmi v Rakúsku). 

V ročnom priemere fúka najsilnejší vietor vo februári a v marci, ale aj v novembri. Naopak september 

je v priemere najmenej veterným mesiacom (SHMÚ). Riešené územie sa nachádza na rozhraní 

Podunajskej roviny a Malý Karpát, ktoré ovplyvňujú veterné pomery v území.  

Hydrologické pomery 

Z hľadiska hydrologického členenia riešené územie patrí do oblasti povodia Váhu, čiastkového povodia 

Váhu a základného povodia Malý Dunaj po ústie Čiernej vody (vrátane) 4-21-15. Z hľadiska typu režimu 

odtoku (Šimo E., Zaťko M., In: Atlas SSR, 1980) patrí hodnotené územie a jeho širšie okolie do 

vrchovinovo-nížinnej oblasti s dažďovo-snehovým typom režimu odtoku. 

Severnou časťou riešeného územia preteká Račiansky potok. Račiansky potok pramení pod Krásnym 

vrchom v lokalite Dieliky a má dĺžku 9,1 km. Je tokom V. rádu a pravostranným prítokom Blatiny. Na 

hornom úseku, kde prechádza lesom, tok nie je upravený a má bystrinný charakter. Poniže hranice lesa 

potok ďalej preteká cez vinohrady, kde je upravený a má napriamenú trasu. Pri prechode toku z 
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vinohradov do intravilánu Krasňan je na ňom vybudovaná sedimentačná nádrž na zachytávanie 

splavenín a plavenín. Račiansky potok odvodňuje územie ležiace smerom na sever a severovýchod od 

línie tvorenej Peknou cestou až po rozvodnicu medzi Račianskym, Žulovým a Stupavským potokom 

priamo, v priestore medzi hranicou lesa a intravilánom aj odvodňovacími rigolmi a záchytnými 

priekopami vo vinohradoch a v záhradách. 

Hodnotené územie a jeho širšie okolie leží v hydrogeologickom rajóne - MG055 Kryštalinikum a 

mezozoikum Juhovýchodnej časti Pezinských Karpát (In: Atlas krajiny SR, 2002). 

Riešené územie sa nachádza v útvare podzemných vôd SK1000300P Medzizrnové podzemné vody 

kvartérnych náplavov Podunajskej panvy oblasti povodia Váh , v ktorom sú ako kolektorské horniny 

zastúpené najmä fluviálne štrky, piesčité štrky, piesky stratigrafického zaradenia holocén. 

V hydrogeologických kolektoroch útvaru prevažuje medzizrnová priepustnosť. Priemerný rozsah 

hrúbky zvodnencov je > 100 m. Generálny smer prúdenia podzemných vôd v aluviálnej nive 

kvartérneho útvaru SK1000300P je viac-menej paralelný s priebehom hlavného toku.  

Hydrogeologické posúdenie riešeného územia 

Posudzovaná lokalita administratívne spadá do okresu Bratislava III., mestská časť Rača.  

Z hľadiska geomorfologického členenia Slovenska [MAZÚR,LUKNIŠ 1984] ide o okraj svahov Malých 

Karpát, v blízkosti morfologickej hranice s Podunajskou rovinou. Konfigurácia terénu je mierne 

svahovitá so sklonom k juhu ku kotline. 

Z hľadiska geologickej stavby záujmového územia sú vo vzťahu k riešenej úlohe dôležité najmladšie 

polohy kvartérnych sedimentov, ktoré tvoria delúvialne sedimenty – hlinito piesčité sedimenty 

o mocnosti do 2-3 m. V ich podloží sa nachádza silne zvetrané podložie granitov – viď geolog. mapa.  

Obrázok 1 Účelová geologická mapa záujmového územia podľa podkladov Pristaša et al. (1992) 
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Vysvetlivky: 

 
fhh; fluviálne sedimenty: litofaciálne nečlenené nivné hliny, alebo piesčité až štrkovité hliny dolinných nív a nív 
horských potokov (holocén) 

 
pw; proluviálne sedimenty: hlinité a piesčité štrky s úlomkami hornín v nízkych náplavových kužeľoch (mladší 
plesitocén) 

 
dhk; deluviálne sedimenty: prevažne hlinito-kamenité (podradne piesčito-kamenité) svahoviny a sutiny 
(pleistocén - holocén) 

 
gr6n; hrubozrnné muskovitické, muskoviticko biotitické granity, granodiority bohaté na pegmatity (bratislavský 
typ); paleozoikum - hercýnske granitoidy (starší karbón) (kryštalinikum) 

 
V širšom okolí záujmového územia bolo  realizovaných viacero inžiniersko-geologických prieskumov. 

Pre charakteristiku geologického podložia preberáme v zmysle analógie základné charakteristiky.  

Z hľadiska geologickej stavby je záujmové územie súčasťou jadrového pohoria Malých Karpát. Táto časť 

územia je tvorená prvohornými, jednak vyvretými horninami (hlavne granodioritmi a dioritmi) 

a premenenými horninami (kryštalické bridlice). Tektonická stavba kryštalinika  je značne zložitá, s 

veľkým počtom zlomov, ktoré patria k systému okrajových zlomov Malých Karpát. Ide o pomerne 

zložitý systém pozdĺžnych systémových poklesov, obmedzujúcich okrajovú oblasť krýh. V nadloží 

kryštalinika sa nachádzajú  kvartérne sedimenty, ktoré sú tvorené hlinito kamenitými suťami zo svahov 

Malých Karpát.  

3.1.1 Biotické pomery 

Rastlinstvo 

Podľa fytogeograficko - vegetačného členenia (In: Atlas krajiny SR, 2002) sa riešené územie nachádza 

v dubovej zóne, na rozhraní nížinnej rovinnej a horskej kryštalicko-druhohornej oblasti. 

Potenciálnu prirodzenú vegetáciu v hodnotenom území tvoria dubovo-hrabové lesy karpatské, (Carici 

pilosae – Carpinenion betuli), zväz Carpinion betuli Issler 1931 em. Mayer 1937 (podľa Michalko, J., 

Geobotanická mapa, 1985).  

Riešené územie sa nachádza v urbanizovanej krajine. Sídelná zeleň je popísaná v kapitole 14. Prieskumy 

a rozbory zelene a ochrany prírody a krajiny. 

Živočíšstvo 

Zoograficky z hľadiska limnického biocyklu patrí živočíšstvo riešeného územia do pontokaspickej 

provincie, podunajského okresu a západoslovenskej časti. Z hľadiska terestrického biocyklu patrí 

živočíšstvo riešeného územia do provincie stepí a panónskeho úseku, (In: Atlas krajiny SR, 2002). 

Vzhľadom na povahu a polohu riešeného územia sa na jeho ploche vyskytujú nasledovné druhy 

živočíchov s vyššou tendenciou k synantropii, ako napr.: dážďovkotvaré druhy (Lumbricida) a hlístovce 

(Nematoda). Z bezstavovcov sú zastúpené mnohonôžky (Diplopoda) a stonožky (Chilopoda), pavúky 

(Araneida), chrobáky (Coleoptera), bzdochy (Heteroptera), roztoče (Acarina), cikády 

(Auchenorrhyncha), vošky (Aphidinea), blanokrídlovce (Hymenoptera), dvojkrídlovce (Diptera), motýle 

(Lepidoptera) a slizniaky (Limacidae). Z vtákov sa nachádzajú nasledovné bežné druhy, ako napr.: 

havran poľný (Corvus frugilegus), straka obyčajná (Pica pica), sýkorka veľká (Parrus major), drozd čierny 

(Turdus merula), z cicavcov napr.: krt obyčajný (Talpa europaea) a iné.  
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3.2 Charakteristika urbanistickej štruktúry 

3.2.1 Stručná história urbanisticko-architektonického vývoja zóny 
Krasňany 

Krasňany sú najstarším bratislavským sídliskom, na ktorom boli uplatnené princípy povojnovej bytovej 

výstavby. Sídlisko bolo vybudované v 50.-60. rokoch 20. storočia v dvoch etapách: I. etapa Staré 

Krasňany, kde bola použitá tradičná technológia a II. etapa Nové Krasňany s panelovou technológiou. 

Urbanistické riešenie vychádzalo z princípov satelitného mesta ako relatívne uzavretý samostatný 

obytný útvar. Autormi urbanistického riešenia boli Kamil Gross, Ján Svetlík a Emanuel Hruška. Autormi 

architektúry budov boli Ján Steller, Vojtech Horák, Miloš Gašparec a Karol Ružek. Sídlisko bolo 

postavené na zamokrenej, poľnohospodársky nevyužívanej pôde, tesne za hranicou hygienického 

ochranného pásma Chemických závodov Juraja Dimitrova (v súčasnosti Istrochem).6 

Obrázok 2 Historická letecká snímka sídliska Krasňany (60. roky 20. st.)7 

 

Staré Krasňany pozostávjú z otvorenej poloblokovej a solitérnej zástavby monofunkčných typových 

bytových domov T11, T12, T13 a T15 s takmer identickým vonkajším architektonickým výrazom 

(odlišujú sa typom strechy – sedlová a valbová a variáciami fasády), jednotnou podlažnosťou (3 NP) 

a skladbou bytov s 2 izbovými bytmi. Funkcie v území sú priestorovo jasne segregované. 

Nové Krasňany pozostávajú z líniovej a riadkovej zástavby polyfunkčných typových bytových domov 

a občianskej vybavenosti v parteri alebo v samostatne stojacich monofunkčných bytových domov. 

Druhovosť typových bytových domov pozostáva z 3 základných typov (s 1-3 izbovými bytmi). 

 

                                                           
6 Zdroj: Bratislava atlas sídlisk, str. 68, Henrieta Moravčíková a kol., Slovart 2011 
7 Zdroj: Bratislava atlas sídlisk, str. 72, Henrieta Moravčíková a kol., Slovart 2011 
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Obrázok 3 Pôvodný urbanistický návrh sídliska Krasňany8 

 

 

                                                           
8 Projektová dokumentácia Nové Krasňany (1957), Zdroj: Archív hlavného mesta SR Bratislavy) 

STARÉ  
KRASŇANY 

NOVÉ  
KRASŇANY 
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Obrázok 4 Staré Krasňany – pohľad z vnútrobloku (50. roky 20. storočia)9 

 

Obrázok 5 Nové Krasňany – perspektívny pohľad – Kadnárova ulica10 

 

V rámci II. etapy bol v Starých Krasňanoch dobudovaný 8 podlažný obytný dom na Cyprichovej ulici 

a občianska vybavenosť: materská škola, základná škola a športový areál. Objekt Strednej školy 

knihovníctva sa zrealizoval podľa projektu od autorov Dedeček, Miňovský. Objekt domu kultúry, 

pôvodne plánovaný na mieste dnešného obchodného domu Terno, nebol vôbec realizovaný. 

                                                           
9 Zdroj: Archív hlavného mesta SR Bratislavy 
10 Projektová dokumentácia Nové Krasňany (Štátny projektový ústav, 1957), Zdroj: Archív hlavného mesta SR Bratislavy 
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3.2.2 Novodobý urbanisticko-architektonický vývoj zóny 
Väčšie zásahy do pôvodného konceptu urbanistickej štruktúry prebiehali približne po roku 2000. 

Riešené územie bolo doplnené o 7 novostavieb z toho 5 bytových budov (3 bytové domy, 2 rodinné 

domy) a 2 nebytové budovy – objekty občianskej vybavenosti (Katedrála sv. Šebastiána s farou 

a obchodný dom LIDL).  

Sektor Staré Krasňany 

Novostavby v sektore Staré Krasňany v princípe zachovávajú pôvodných koncept urbanistickej 

štruktúry bez výrazného narušenia charakteru okolitej zástavby alebo zvyšovania intenzity využitia 

územia. V ťažiskových osiach dopĺňajú a skvalitňujú funkčnú náplň zóny. Z hľadiska kvality urbanistickej 

štruktúry je problematickým objekt LIDL (133) s dominantným parkoviskom, ktoré predstavuje 

nevhodný prvok v ťažiskovom priestore zóny. Objekt LIDL predstavuje z urbanisticko-

architektonického hľadiska priestorovú bariéru.  

Obrázok 6 Katedrála sv. Šebastiána s farou 

 

Obrázok 7 Obchodný dom LIDL s parkoviskom 

 

Sektor Nové Krasňany 

V západnej časti sektora Nové Krasňany pribudol jeden polyfunkčný bytový dom (24), ktorý pri 

zachovaní uličnej a stavebnej čiary skvalitňuje priestor zóny, zároveň však výrazne zvyšuje intenzitu 

zástavby v urbanistickom bloku B. Novostavba objektu (71) s charakterom rodinného domu 

v urbanistickom bloku E je problematickým zásahom do pôvodnej urbanistickej štruktúry. 

Obrázok 8 Polyfunkčný dom na Hliníckej ul. (24) 

 

Obrázok 9 Objekt na Hornej ulici (71) 

 
 
V o východnej časti sektora Nové Krasňany pribudol po roku 2000 jeden bytový dom (23, Slnečný dom), 

ktorý využíva pôvodnú prieluku na Kadnárovej ulici, rešpektuje uličnú a stavebnú čiaru, svojim 

architektonickým výrazom však pôsobí v existujúcej zástavbe nesúrodo tak z urbanistického ako aj 

architektonického hľadiska. 
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Zmeny stavieb 

Nadstavby objektov, stavebné úpravy a rekonštrukcie najmä obytných budov v riešenom území majú 

rôznorodý charakter. Kvalita architektonického riešenia veľmi kolíše, pričom sa niekedy výrazne narúša 

pôvodný architektonický výraz budov alebo necitlivo mení ich pôvodné tvaroslovie. Najviac viditeľné 

negatívne zásahy predstavujú najmä objekty v exponovaných priestoroch zóny – Pekná cesta 

a Kadnárova ulica. 

Negatívne/necitlivé zásahy (príklady) 

Obrázok 10 Zmeny stavieb na Peknej ceste 

 

Obrázok 11 Nadstavba na Kadnárovej ul. 

 

Pozitívne zásahy (príklady) 

Obrázok 12 Stavebné úpravy na Kadnárovej ul. 

 

Obrázok 13 Nadstavba na Kadnárovej ul. 
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4 VÄZBY VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁVÄZNEJ 
ČASTI ÚZEMNOPLÁNOVACEJ 
DOKUMENTÁCIE 

4.1 Požiadavky vyplývajúce zo záväznej časti 
Územného plánu regiónu 

Rešpektovať regulatívy územného rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja, vyplývajúce zo 

záväznej časti ÚPN R najmä: 

• 1.3.8.5. riešiť rozvoj obcí tak, aby sa v maximálnej miere zachoval ich pôvodný špecifický 

urbanisticko-architektonický charakter (vinohradnícky, poľnohospodársky, podhorský a pod. 

v súlade s krajinnými typmi primárnej krajiny), 

• 1.3.8.6. riešiť rozvoj obcí tak, aby sa zachoval pôvodný charakter a ráz okolitej krajiny (krajinný 

typ nížinný lužný pozdĺž tokov riek, nížinný lužný poľnohospodársky, podhorský, podhorský 

vinohradnícky, horský a pod.) a za tým účelom:  

• 1.3.8.6.3. vytvárať v stavebnom rozvoji obcí predpoklady ich kompaktného rozvoja primárnym 

využívaním voľných, nezastavaných územných častí zastavaného územia a revitalizáciou 

a znovu využitím opustených stavebných území  

• rešpektovať zásady funkčného využívania územia formulované v záväznej časti v regulatívoch 

2 až 10 z hľadiska rozvoja  hospodárstva, občianskej vybavenosti, rekreácie a cestovného 

ruchu, starostlivosti o životné prostredie a krajinu, zachovania kultúrno-historického 

dedičstva, rozvoja dopravného a technického vybavenia; relevantné pre územie mesta 

Bratislava. 

4.2 Požiadavky vyplývajúce zo záväznej časti 
Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy 

V zmysle záväznej regulácie ÚPN hl. m. SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov je potrebné v rámci 

riešeného územia zóny a územia pre riešenie širších vzťahov zóny rešpektovať Zásady a regulatívy 

priestorového usporiadania a funkčného využívania územia špecifikované v bode C1 pre: 

ŠIRŠIE VZŤAHY11 - Regionálne súvislosti12 

Východiskové princípy 

• podporovať rozvoj Bratislavy ako jadra regiónu vrátane vzťahov a väzieb prekračujúcich štátne 

hranice vo vzťahu s priľahlým územím Rakúska a Maďarska, 

• rozvíjať územia navrhovaných regionálnych rozvojových pólov v smeroch: 

                                                           
11 kapitola 1.1 záväznej časti Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy 
12 kapitola 1.1.3 záväznej časti Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy 
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o mestská časť Rača, mestská časť Vajnory vo väzbe na Svätý Jur  

• preferovať ekologické systémy hromadných dopráv 

CELOMESTSKÉ VZŤAHY13 - Priestorové, funkčné a prevádzkové vzťahy14 

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania, funkčného využitia a prevádzkového riešenia 

územia mesta v celomestských súvislostiach 

Urbanistická koncepcia priestorového usporiadania 

Rešpektovať v rozvoji mestskej štruktúry: 

• severovýchodný rozvojový smer, zahŕňajúci územia mestských častí Nové Mesto, Rača, 

s osobitným hodnotením územia MČ Vajnory s ťažiskovými priestormi urbanistickej koncepcie 

a kompozície: 

o Kadnárová – Kubačova v mestskej časti Rača s uzlovými priestormi Pekná cesta – 

Kadnárová a Detvianska – Kubačova, 

o so zvýšením mestotvornosti prostredia paralelných, pôvodne dopravných radiál 

Račianska, Vajnorská, Trnavská a Rožňavská s ťažiskovými uzlami vybavenosti... 

Návrh funkčného využitia územia a prevádzkového riešenia územia mesta 

Rozvíjať bývanie 

• so zhodnotením 

o v súčasnosti zastavaného územia pre rozvoj zodpovedajúcich foriem bývania v 

polyfunkcii s občianskou vybavenosťou pre zvýšenie kvality dotknutého obytného 

územia so zachovaním plôch zelene viažucej sa na bývanie, 

o plôch rozvoja viacpodlažného a malopodlažného bývania v lokalitách s konkretizáciou 

rozsahu a rozmanitosti hromadných a individuálnych foriem bývania na podklade 

podrobnejších územnoplánovacích dokumentov na úrovni zóny. 

V rozvoji občianskej vybavenosti 

• rešpektovať komplexné dovybavenie obytného územia rozvojom zdravotníckych a sociálnych 

zariadení najmä pre starostlivosť o seniorov, mládež a deti, zariadeniami základného školstva, 

obchodom a službami každodennej potreby na plochách občianskej vybavenosti lokálneho 

významu a na plochách polyfunkcie bývanie – občianska vybavenosť. 

V rozvoji systémov výroby 

• rešpektovať rozvojové zámery jestvujúcich perspektívnych výrobných odvetví, 

• zhodnotiť potenciál navrhovaného zmiešaného územia – obchod, výrobné a nevýrobné služby 

pre lokalizáciu malých a stredných výrobných podnikov, 

                                                           
13 kapitola 1.2 záväznej časti Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy 
14 kapitola 1.2.1 záväznej časti Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy 
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• uplatniť vstavané drobné výrobné zariadenia so zodpovedajúcimi hygienickými parametrami 

aj ako súčasť bývania, plôch občianskej vybavenosti a zmiešaných plôch – bývanie občianska 

vybavenosť. 

V rozvoji športu, telovýchovy a zariadení voľného času 

• rešpektovať a rozvíjať jestvujúce zariadenia športu a rekreácie na území mesta, 

• uplatňovať pre každodennú dostupnosť športových aktivít a aktivít voľného času požiadavky 

na realizáciu krytých športových a viacúčelových voľnočasových zariadení v rámci plôch 

určených pre občiansku vybavenosť. 

V zhodnotení prírodného prostredia 

• v severovýchodnom rozvojovom smere mesta: 

o rešpektovať v Bratislavskom lesnom parku sústredenie rekreačných aktivít do lokalít 

Železná studnička, Kamzík a v masíve Malých Karpát nad Račou, 

o zachovať prevahu plôch vinohradov medzi navrhovanou zástavbou v priestore 

Sliačskej cesty až po lokalitu Slanec v MČ Nové Mesto, od navrhovanej zástavby 

v priestore Peknej cesty až po zástavbu v lokalite Kopanice v MČ Rača, od navrhovanej 

zástavby v lokalite Fongy v MČ Rača vrátane severnej časti k. ú. Vajnory, 

o zachovať prírodné lokality Úžiny – Rinzle a Zrkadliská pozdĺž Račianskeho potoka 

a v lokalite Kozliny pri jazere na Šprinclovom majeri, 

V rozvoji dopravných systémov 

• sledovať v rozvoji dopravných systémov: 

o optimalizáciu dopravných vzťahov a väzieb so skrátením časovej dostupnosti cieľov 

dopravy, 

• zachovať väčšinový podiel hromadnej dopravy v preprave osôb realizáciou nosného systému 

MHD zvýšiť jej kvalitu, 

• vo väzbe na nové rozvojové územia vybudovať zodpovedajúcu dopravnú infraštruktúru 

zohľadňujúcu aj kapacity celomestského dopravného systému s dôrazom na udržateľnosť 

dopravnej situácie v čase a priestore, 

• rozvíjať trasy pre nemotoristické druhy dopráv – cyklistické trasy nadmestského a 

celomestského významu, hlavne pešie trasy, 

V rozvoji technickej infraštruktúry 

• dobudovať štruktúru systémov technickej infraštruktúry tak, aby pokrývala celé zastavané 

územie mesta a odstránili sa deficity z minulosti. 

Špecifické požiadavky na priestorové usporiadanie a funkčné využitie na úrovni MČ15 

Mestská časť Bratislava - Rača 

                                                           
15 kapitola 1.2.4 záväznej časti Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy 
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Rešpektovať: 

• severovýchodnú rozvojovú radiálu Bratislavy, sceliť jej stavebnú štruktúru, dobudovaním 

uzlových mestotvorných priestorov a centier občianskej vybavenosti hlavne v priestoroch 

kríženia Račianskej ulice s Peknou cestou a Detvianskou ulicou, 

• športové a telovýchovné zariadenia na Hečkovej ulici doplniť ich o prislúchajúcu občiansku 

vybavenosť viažucu sa k funkcii športu, 

Dotvoriť 

• územia existujúcej zástavby rodinných domov zodpovedajúcou občianskou vybavenosťou 

Vytvoriť: 

• v lokalite Úžiny – Rinzle identifikačný uzlový priestor z ťažiskom funkčného využitia občianska 

vybavenosť celomestského a lokálneho charakteru, viacpodlažná a malopodlažná bytová 

zástavba s návrhom zelene pozdĺž toku Račianskeho potoka, 

• nové zóny bývania s vlastnými centrami občianskej vybavenosti lokálneho charakteru 
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Schéma 2 Regulačný výkres územného plánu hl. m. SR Bratislavy s vyznačenou hranicou riešeného 
územia zóny 
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4.2.1 Regulácia viažuca sa na riešené územie zóny 
Severná časť riešeného územia zóny Krasňany je súčasťou rozvojového územia, pre ktoré ÚPN hl. 

mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení zmien a doplnkov stanovuje požiadavku na spracovanie 

podrobnejšej územnoplánovacej dokumentácie 

ÚPN hl. mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení zmien a doplnkov definuje stabilizované územie ako 

územie mesta, v ktorom územný plán: 

• ponecháva súčasné funkčné využitie 

• predpokladá mieru stavebných zásahov prevažne formou dostavieb, prístavieb, nadstavieb, 

prestavieb a novostavieb, pričom sa zásadne nemení charakter stabilizovaného územia. 

Merítkom a limitom pre novú výstavbu v stabilizovanom území je najmä charakteristický obraz a 

proporcie konkrétneho územia, ktoré je nevyhnutné pri obstarávaní podrobnejších dokumentácií 

alebo pri hodnotení novej výstavby v stabilizovanom území akceptovať, chrániť a rozvíjať. 

Posudzovanie dostavieb, prestavieb, nadstavieb a novostavieb v rámci stabilizovaných území sa 

uskutočňuje na základe ukazovateľov intenzity využitia územia vo funkčnej ploche. 

Ak nový návrh nerešpektuje charakteristické princípy, ktoré reprezentujú existujúcu zástavbu a vnáša 

do zástavby neprijateľný kontrast resp. neúmerné zaťaženie pozemku, nie je možné takúto stavbu 

v stabilizovanom území umiestniť. 

REGULÁCIA FUNKČNÉHO VYUŽITIA A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA PLÔCH 

Z hľadiska funkčného využitia územia je pre riešené územie stanovená nasledovná regulácia: 

• OBYTNÉ ÚZEMIA - viacpodlažná zástavba obytného územia (kód 101) stabilizované územie 

• OBYTNÉ ÚZEMIA - málopodlažná zástavba obytného územia (kód 102) stabilizované územie 

• ÚZEMIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI - občianska vybavenosť celomestského a nadmestského 

významu (kód 201) stabilizované územie 

• ÚZEMIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI - občianska vybavenosť celomestského a nadmestského 

významu (kód E 201) rozvojové územie16 (IPP max. 1,1; IZP max. 0,55; KZ min. 0,10; komplexy 

OV nákupné, obslužné, voľnočasové) 

• ÚZEMIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI - občianska vybavenosť lokálneho významu (kód 202) 

stabilizované územie 

• ZMIEŠANÉ ÚZEMIA - zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti (kód 501) 

stabilizované územie 

• ZMIEŠANÉ ÚZEMIA - zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti (kód F 501) 

rozvojové územie (IPP max. 1,4; IZP max. 0,28; KZ min. 0,25; zástavba mestského typu) 

• ÚZEMIA TECHNICKEJ VYBAVENOSTI - energetika a telekomunikácie (kód 602) stabilizované 

územie 

• ÚZEMIA MESTSKEJ ZELENE - parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy (kód1110) rozvojové 

územie (pozdĺž vodného toku) 

                                                           
16 plocha severne od križovatky Račianskej ul. s Peknou cestou 
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• Námestia a ostatné komunikačné plochy a ostatné regulačné prvky v zmysle regulačného 

výkresu (napr. regionálny biokoridor RBc. Č. XVII Račianský potok s prítokmi). 

OBYTNÉ ÚZEMIA - viacpodlažná zástavba obytného územia (kód 101) 

stabilizované územie 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia slúžiace pre bývanie vo viacpodlažných bytových domoch a k nim prislúchajúce nevyhnutné 

zariadenia – v súlade s významom a potrebami územia stavby občianskeho vybavenia, zeleň, ihriská, 

vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, dopravné a technické vybavenie, garáže, zariadenia 

pre požiarnu ochranu a civilnú obranu. 

Podiel funkcie bývania musí tvoriť minimálne 70% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti 

zástavby funkčnej plochy. 

Základné občianske vybavenie musí skladbou a kapacitou zodpovedať veľkosti a funkcii územia. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

• viacpodlažné bytové domy 

prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä : 

• stavby a zariadenia zabezpečujúce komplexnosť 

a obsluhu obytného územia v súlade 

s významom a potrebami územia, zariadenia 

občianskej vybavenosti predovšetkým vstavané 

do objektov bývania - 

• zariadenia obchodu a služieb, verejného 

stravovania, zariadenia pre kultúru, školstvo, 

zariadenia pre zdravotníctvo a sociálnu pomoc 

• zeleň líniovú a plošnú, zeleň pozemkov 

obytných budov 

• vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene 

• zariadenia a vedenia technickej a dopravnej 

vybavenosti pre obsluhu územia 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu 
najmä : 

• bytové domy do 4 nadzemných podlaží, rodinné 

domy v doplnkovom rozsahu 

• zariadenia občianskej vybavenosti lokálneho 

významu, pokiaľ nie sú súčasťou lokálnych 

centier 

• zariadenia telovýchovy a voľného času, 

zariadenia sociálnej starostlivosti rozptýlené v 

území 

• solitérne stavby občianskej vybavenosti slúžiace 

širšiemu územiu 

• zariadenia drobných prevádzok služieb 

• zariadenia na separovaný zber komunálnych 

odpadov miestneho významu vrátane 

komunálnych odpadov s obsahom škodlivín z 

domácností 

neprípustné 

V území nie je neprípustné umiestňovať najmä: 

• zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a 

zariadenia v ich okolí 

• stavby občianskej vybavenosti areálového typu 

s vysokou koncentráciou návštevníkov 

a nárokov na obsluhu územia 

• stavby na individuálnu rekreáciu 

• areály priemyselných podnikov, zariadenia 

priemyselnej a poľnohospodárskej výroby 

• skladové areály, distribučné centrá a logistické 

parky, stavebné dvory 

• ČSPH s umyvárňou automobilov a plničkou 

plynu 

• tranzitné vedenia technickej vybavenosti 

nadradeného významu 

• zariadenia odpadového hospodárstva okrem 

prípustných v obmedzenom rozsahu 

• stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 
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OBYTNÉ ÚZEMIA - málopodlažná zástavba obytného územia (kód 102) 

stabilizované územie 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia slúžiace pre bývanie v rodinných domoch a bytových domoch do 4 nadzemných podlaží a k nim 

prislúchajúce nevyhnutné zariadenia - v súlade s významom a potrebami územia stavby občianskeho 

vybavenia, zeleň, ihriská, vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, dopravné a technické 

vybavenie, garáže, zariadenia pre požiarnu ochranu a civilnú obranu. 

V stabilizovaných územiach charakteru rodinnej zástavby sa málopodlažné bytové domy nepripúšťajú. 

Premiešané formy rodinnej a málopodlažnej bytovej zástavby sa preferujú v rozvojových územiach, 

málopodlažné bytové domy sa umiestňujú prednostne ako prechodové formy medzi viacpodlažnou 

bytovou zástavbou a rodinnou zástavbou alebo ako kompozičná kostra málopodlažnej zástavby. 

Podiel funkcie bývania musí tvoriť minimálne 70% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti 

zástavby funkčnej plochy. 

Do počtu nadzemných podlaží sa nezahŕňa podkrovie alebo posledné ustupujúce podlažie, ak jeho 

zastavaná plocha je menšia ako 50% zastavanej plochy predchádzajúceho podlažia. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

• rôzne formy zástavby rodinných domov 

prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä : 

• bytové domy do 4 nadzemných podlaží 

• zeleň líniovú a plošnú, zeleň pozemkov 

obytných budov 

• vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene 

• zariadenia a vedenia technickej a dopravnej 

vybavenosti pre obsluhu územia 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu 

najmä : 

• zariadenia občianskej vybavenosti lokálneho 

významu rozptýlené v území alebo ako vstavané 

• zariadenia telovýchovy a voľného času 

rozptýlené v území 

• solitérne stavby občianskej vybavenosti slúžiace 

širšiemu územiu 

• zariadenia drobných prevádzok služieb 

• zariadenia na separovaný zber komunálnych 

odpadov miestneho významu vrátane 

komunálnych odpadov s obsahom škodlivín z 

domácností 

neprípustné 

V území nie je neprípustné umiestňovať najmä: 

• zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a 

zariadenia v ich okolímálopodlažné bytové 

domy v stabilizovaných územiach rodinných 

domov 

• bytové domy nad 4 nadzemné podlažia 

• stavby občianskej vybavenosti areálového typu 

s vysokou koncentráciou návštevníkov a 

nárokov na 

• obsluhu územia 

• stavby na individuálnu rekreáciu 

• areály priemyselných podnikov, zariadenia 

priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, 

skladové areály, 

• distribučné centrá a logistické parky, stavebné 

dvory 

• ČSPH s umyvárňou automobilov a plničkou 

plynu 

• zariadenia odpadového hospodárstva okrem 

prípustných v obmedzenom rozsahu 

• tranzitné vedenia technickej vybavenosti 

nadradeného významu 

• stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 
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ÚZEMIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI - občianska vybavenosť celomestského a 

nadmestského významu (kód 201) stabilizované územie  

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia areálov a komplexov občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu 

s konkrétnymi nárokmi a charakteristikami podľa funkčného zamerania. Súčasťou územia sú plochy 

zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, garáže a zariadenia pre 

požiarnu a civilnú obranu. 

Podiel funkcie bývania nesmie prekročiť 30% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby 

funkčnej plochy. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

• zariadenia administratívy, správy a riadenia 

• zariadenia kultúry a zábavy 

• zariadenia cirkví a na vykonávanie obradov 

• ubytovacie zariadenia cestovného ruchu 

• zariadenia verejného stravovania 

• zariadenia obchodu a služieb 

• zariadenia zdravotníctva a sociálnej 

starostlivosti 

• zariadenia školstva, vedy a výskumu 

prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä : 

• integrované zariadenia občianskej vybavenosti 

• areály voľného času a multifunkčné zariadenia 

• účelové zariadenia verejnej a štátnej správy 

• zeleň líniovú a plošnú 

• zariadenia a vedenia technickej a dopravnej 

vybavenosti pre obsluhu územia 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu 

najmä : 

• bývanie v rozsahu do 30% z celkových 

nadzemných podlažných plôch funkčnej plochy 

• zariadenia športu, telovýchovy a voľného času 

• vedecko – technické a technologické parky 

• vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene 

• zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb 

• zariadenia na separovaný zber komunálnych 

odpadov miestneho významu vrátane 

komunálnych odpadov s obsahom škodlivín z 

domácností 

neprípustné 

V území nie je neprístupné umiestňovať najmä : 

• zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a 

zariadenia v ich okolí 

• rodinné domy 

• areály priemyselných podnikov, zariadenia 

priemyselnej a poľnohospodárskej výroby 

• skladové areály, distribučné centrá a logistické 

parky, stavebné dvory 

• autokempingy 

• stavby na individuálnu rekreáciu 

• zariadenia odpadového hospodárstva okrem 

prípustných v obmedzenom rozsahu 

• tranzitné vedenia technickej vybavenosti 

nadradeného významu 
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ÚZEMIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI - občianska vybavenosť lokálneho 

významu (kód 202) stabilizované územie 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia občianskej vybavenosti slúžiace pre umiestňovanie stavieb a zariadení lokálneho významu, 

predovšetkým pre obyvateľstvo bývajúce v spádovom území. Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné 

plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, garáže a zariadenia pre požiarnu a civilnú 

obranu. 

Podiel funkcie bývania nesmie prekročiť 30% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby 

funkčnej plochy. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

• zariadenia administratívy, správy a riadenia 

• zariadenia školstva 

• zariadenia kultúry 

• zariadenia zdravotníctva a sociálnej 

starostlivosti, 

• zariadenia cirkví 

• zariadenia verejného stravovania, služieb a 

obchodu 

prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä : 

• bývanie v rozsahu do 30% celkových 

nadzemných podlažných plôch funkčnej plochy 

• integrované zariadenia občianskej vybavenosti 

• zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb 

bez rušivých vplyvov na okolie 

• zeleň líniovú a plošnú 

• vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene 

• zariadenia a vedenia technickej a dopravnej 

vybavenosti slúžiace obsluhe územia 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu 

najmä : 

• bývanie v rozsahu do 30% celkových podlažných 

plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy 

• zariadenia športu, telovýchovy a voľného času 

• ubytovacie zariadenia cestovného ruchu 

• účelové zariadenia verejnej a štátnej správy 

• zariadenia na separovaný zber komunálnych 

odpadov miestneho významu vrátane 

komunálnych odpadov 

• s obsahom škodlivín z domácností 

neprípustné 

V území nie je neprístupné umiestňovať najmä : 

• zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a 

zariadenia v ich okolí 

• bývanie v rodinných domoch 

• bytové domy nad 4 nadzemné podlažia 

• autokempingy 

• areály priemyselných podnikov, zariadenia 

priemyselnej a poľnohospodárskej výroby 

• skladové areály, distribučné centrá a logistické 

parky, stavebné dvory 

• stavby na individuálnu rekreáciu 

• zariadenia odpadového hospodárstva okrem 

prípustných v obmedzenom rozsahu 

• tranzitné vedenia technickej vybavenosti 

nadradeného významu 

• stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 
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ZMIEŠANÉ ÚZEMIA - zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti (kód 

501) stabilizované územie  

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia slúžiace predovšetkým pre umiestnenie polyfunkčných objektov bývania a občianskej 

vybavenosti v zónach celomestského a nadmestského významu a na rozvojových osiach, s dôrazom na 

vytváranie mestského prostredia a zariadenia občianskej vybavenosti zabezpečujúce vysokú 

komplexitu prostredia centier a mestských tried. 

Podľa polohy v organizme mesta je to prevažne viacpodlažná zástavba, v územiach vonkajšieho mesta 

málopodlažná zástavba. Podiel bývania je v rozmedzí do 70 % celkových podlažných plôch nadzemnej 

časti zástavby funkčnej plochy. Zariadenia občianskej vybavenosti sú situované predovšetkým ako 

vstavané zariadenia v polyfunkčných objektoch. 

Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, 

garáže a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

• polyfunkčné objekty bývania a občianskej 

vybavenosti 

prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä : 

• bytové domy 

• zariadenia občianskej vybavenosti 

zabezpečujúce vysokú komplexnosť prostredia 

centier a mestských tried: 

• zariadenia administratívy, správy a riadenia 

• zariadenia kultúry a zábavy 

• zariadenia cirkví a na vykonávanie obradov 

• ubytovacie zariadenia cestovného ruchu 

• zariadenia verejného stravovania 

• zariadenia obchodu a služieb 

• zariadenia zdravotníctva a sociálnej 

starostlivosti 

• zariadenia školstva, vedy a výskumu 

• zeleň líniovú a plošnú 

• vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene 

• zariadenia a vedenia technickej a dopravnej 

vybavenosti pre obsluhu územia 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu 

najmä : 

• rodinné domy 

• zariadenia športu 

• účelové zariadenia verejnej a štátnej správy 

• zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb 

bez rušivých vplyvov na okolie 

• zariadenia na separovaný zber komunálnych 

odpadov miestneho významu vrátane 

komunálnych odpadov s obsahom škodlivín z 

domácnosti 

neprípustné 

V území nie je neprípustné umiestňovať najmä: 

• zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a 

zariadenia v ich okolí 

• areálové zariadenia občianskej vybavenosti s 

vysokou koncentráciou osôb a nárokmi na 

obsluhu územia 

• zariadenia veľkoobchodu 

• autokempingy 

• areály priemyselných podnikov, zariadenia 

priemyselnej a poľnohospodárskej výroby 

• skladové areály, distribučné centrá a logistické 

parky, stavebné dvory 

• stavby na individuálnu rekreáciu 

• zariadenia odpadového hospodárstva okrem 

prípustných v obmedzenom rozsahu 

• tranzitné vedenia technickej vybavenosti 

nadradeného významu 

• stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 
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ÚZEMIA TECHNICKEJ VYBAVENOSTI - energetika a telekomunikácie (kód 602) 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia určené pre umiestnenie stavieb a zariadení energetických a telekomunikačných systémov 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce  

• zdroje na výrobu elektrickej energie 

• rozvodné zariadenia 

• elektrické stanice 

• regulačné stanice plynu 

• koncové a výstupné zariadenia plynovodov  

• odovzdávacie stanice tepla 

• nádrže a zásobníky 

• telekomunikačné zariadenia 

prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä: 

• zeleň ochrannú izolačnú 

• zariadenia a vedenia technickej a dopravnej 

infraštruktúry pre obsluhu územia funkčnej 

plochy 

• tranzitné vedenia a zariadenia technickej 

vybavenosti nadradeného významu súvisiace s 

funkciou 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom 

rozsahu najmä: 

• prevádzkové zariadenia a areály 

prevádzkovateľov 

• byty v objektoch funkcie – služobné byty 

• technické a skladovacie zariadenia slúžiace 

prevádzke 

neprípustné 

stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

  

ÚZEMIA MESTSKEJ ZELENE - parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy (kód 

1110) 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia parkovej a sadovnícky upravenej zelene, ale aj plochy zelene s úpravou lesoparkového 

charakteru. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

• parky 

• sadovnícka plošná a líniová zeleň 

• lesoparkové úpravy 

prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä : 

• vodné plochy 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu 

najmä  

 

• pobytové lúky 

• ihriská a hracie plochy 

• drobné zariadenia vybavenosti súvisiace s 

funkciou 

• náučne chodníky, turistické a cyklistické trasy 

• zariadenia a vedenia technickej a dopravnej 

vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej 

plochy 

neprípustné 
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• parkinggaráže nad terénom 

• stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

 

ÚZEMIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI - občianska vybavenosť celomestského a 

nadmestského významu (kód E 201) rozvojové územie  

Z hľadiska intenzity využitia územia platí pre rozvojového územie s kódom E 201 nasledovná regulácia 
pre vonkajšie mesto – mestská časť Rača 

Kód IPP 

max 

Kód 

fun. 

Názov urbanistickej funkcie Priestorové usporiadanie IZP 

max. 

KZ 

min. 

E 1,1 201 OV celomestského a 

nadmestského významu 

Komplexy OV nákupné, obslužné a voľnočasové 0,55 0,10 

Areály školstva 0,28 0,35 

ZMIEŠANÉ ÚZEMIA - zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti (kód 

F 501) stabilizované územie  

Z hľadiska intenzity využitia územia pre rozvojového územie s kódom F 501 platí nasledovná regulácia 
pre vonkajšie mesto – mestská časť Rača 

Kód IPP 

max 

Kód 

fun. 

Názov urbanistickej funkcie Priestorové usporiadanie IZP 

max. 

KZ 

min. 

F 1,4 501 Zmiešané územia 

bývania a občianskej vybav. 

zástavba mestského typu 0,28 0,25 

 

4.2.2 Regulácia viažuca sa na širšie vzťahy zóny 
 
REGULÁCIA FUNKČNÉHO VYUŽITIA A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA PLÔCH 

Z hľadiska funkčného využitia územia je pre vymedzené územie širších vzťahov stanovená nasledovná 

regulácia: 

• OBYTNÉ ÚZEMIA - viacpodlažná zástavba obytného územia (kód 101) stabilizované územie 

• OBYTNÉ ÚZEMIA - viacpodlažná zástavba obytného územia (kód F 101) rozvojové územie 

• OBYTNÉ ÚZEMIA - málopodlažná zástavba obytného územia (kód 102) stabilizované územie 

• OBYTNÉ ÚZEMIA - málopodlažná zástavba obytného územia (kód C, E 102) rozvojové územie 

• ÚZEMIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI - občianska vybavenosť celomestského a nadmestského 

významu (kód 201) stabilizované  

• ÚZEMIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI - občianska vybavenosť lokálneho významu (kód 202) 

stabilizované územie, 

• ÚZEMIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI - občianska vybavenosť lokálneho významu (kód E 202) 

rozvojové územie 

• ZMIEŠANÉ ÚZEMIA - zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti (kód 501) 

stabilizované územie  

• ZMIEŠANÉ ÚZEMIA - zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti (kód E, F, G 501) 

rozvojové územie 

• ZMIEŠANÉ ÚZEMIA - zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných (kód 502) 

stabilizované územie, 



ÚPN-Z KRASŇANY – NÁVRH SMERNÁ ČASŤ 36 

• ZMIEŠANÉ ÚZEMIA - zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných (kód G 

502) rozvojové územie 

• ÚZEMIA VÝROBY - priemyselná výroba (kód 301) stabilizované územie 

• ÚZEMIA VÝROBY - priemyselná výroba (kód E 301) rozvojové územie 

• ÚZEMIA ŠPORTU - šport, telovýchova a voľný čas (kód 401), 

• ÚZEMIA MESTSKEJ ZELENE - ostatná ochranná a izolačná zeleň (kód1130), 

• ÚZEMIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ ZELENE A PÔDY - vinice (kód 1202), 

• Námestia a ostatné komunikačné plochy a ostatné regulačné prvky v zmysle regulačného 

výkresu (napr. regionálny biokoridor RBc. Č. XVII Račianský potok s prítokmi). 

OBYTNÉ ÚZEMIA - viacpodlažná zástavba obytného územia (kód 101) stabil. 

územie 

Podmienky funkčného využitia plôch sú identické ako pre vymedzené riešené územie 

Obytné územia viacpodlažná zástavba obytného územia (kód F 101) 

rozvojové územie 

Pre dané územie sú stanovené nasledovné intenzity využitia územia 

Kód IPP 

max 

Kód 

fun. 

Názov urbanistickej funkcie Priestorové usporiadanie IZP 

max. 

KZ 

min. 

F 1,4 101 Viacpodlažná bytová 

zástavba 

Bytové domy – viaceré formy zástavby 0,28 0,30 

0,24 0,30 

OBYTNÉ ÚZEMIA - málopodlažná zástavba obytného územia (kód 102) 

stabil. územie 

Podmienky funkčného využitia plôch sú identické ako pre vymedzené riešené územie 

OBYTNÉ ÚZEMIA - málopodlažná zástavba obytného územia (kód C, E 102) 

rozvoj. úz. 

Pre dané územie sú stanovené nasledovné intenzity využitia územia 

Kód IPP 
max 

Kód 
fun. 

Názov urbanistickej funkcie Priestorové usporiadanie IZP 

max. 

KZ 

min. 

C 0,6 102 Malopodlažná bytová 
zástavba 

RD – pozemok 480 – 600m2 0,25 0,40 

RD – pozemok 600 – 1000 m2 0,22 0,40 

Radové RD – pozemky 300 – 450 m2 0,32 0,25 

Átriové RD – pozemky 450 m2 0,50 0,20 

Bytové domy 0,30 0,35 

E 1,1 102 Malopodlažná bytová 
zástavba 

Bytové domy – zástavba mestského typu 0,28 0,30 

ÚZEMIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI - občianska vybavenosť celomestského a 

nadmestského významu (kód 201) stabilizované územie 

Podmienky funkčného využitia plôch sú identické ako pre vymedzené riešené územie 
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ÚZEMIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI - občianska vybavenosť lokálneho 

významu  

(kód 202) stabilizované územie 

Podmienky funkčného využitia plôch sú identické ako pre vymedzené riešené územie 

 

ÚZEMIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI - občianska vybavenosť lokálneho 

významu (kód E 202) rozvojové územie 

Pre dané územie sú stanovené nasledovné intenzity využitia územia 

Kód IPP 

max 

Kód 

fun. 

Názov urbanistickej funkcie Priestorové usporiadanie IZP 

max. 

KZ 

min. 

E 1,1 202 OV lokálneho významu OV areálového charakteru 0,28 0,35 

OV lokálnych centier 0,36 0,20 

ZMIEŠANÉ ÚZEMIA - zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti (kód 

501) stabilizované územie  

Podmienky funkčného využitia plôch sú identické ako pre vymedzené riešené územie 

ZMIEŠANÉ ÚZEMIA - zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti (kód 

E, F, G 501) rozvojové územie 

Pre dané územie sú stanovené nasledovné intenzity využitia územia 

Kód IPP 

max 

Kód 

fun. 

Názov urbanistickej funkcie Priestorové usporiadanie IZP 

max. 

KZ 

min. 

E 1,1 501 Zmiešané územia bývania a občianskej vybav. zástavba mestského typu 0,37 0,20 

0,28 0,25 

F 1,4 501 Zmiešané územia bývania a občianskej vybav. zástavba mestského typu 0,28 0,25 

G 1,8 501 Zmiešané územia bývania a občianskej vybav. zástavba mestského typu 0,30 0,20 

ZMIEŠANÉ ÚZEMIA  - zmiešané územia obchodu a služieb výrobných 

a nevýrobných (kód 502) stabilizované územie 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia pre umiestňovanie obslužných zariadení obchodu, výrobných a nevýrobných služieb s 

príslušnými súvisiacimi činnosťami. Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť 

parteru, dopravné a technické vybavenie a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

Prevládajúce 

• zariadenia obchodu,  

• zariadenia výrobných a nevýrobných služieb 

prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä: 

• zariadenia veľkoobchodu,  
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• výstavné a prevádzkové priestory, 

• skladové areály, distribučné centrá a logistické 

parky,  

• zeleň líniová a plošná, vodné plochy ako súčasť 

partru zelene,  

• zariadenia a vedenia technickej a dopravnej 

vybavenosti pre obsluhu územia 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu 

najmä: 

• byty v objektoch určených pre inú funkciu, 

• zariadenia občianskej vybavenosti viažuce sa na 

funkciu, 

•  zariadenia na zber odpadov 

neprípustné 

V území nie je neprípustné umiestňovať najmä: 

• rodinné domy a bytové domy,  

• areálové zariadenia občianskej vybavenosti, 

• areály priemyselných podnikov, zariadenia 

priemyselnej a poľnohospodárskej výroby,  

• stavebné dvory a zariadenia,  

• stavby pre individuálnu rekreáciu, 

• zariadenia odpadového hospodárstva, okrem 

zariadení na zber odpadov, 

• tranzitné vedenia technickej vybavenosti 

nadradeného významu, 

• stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

•  

ZMIEŠANÉ ÚZEMIA - Zmiešané územia obchodu a služieb výrobných 

a nevýrobných (kód G 502) rozvojové územie 

Pre dané územie sú stanovené nasledovné intenzity využitia územia 

Kód IPP 

max 

Kód 

fun. 

Názov urbanistickej funkcie Priestorové usporiadanie IZP 

max. 

KZ 

min. 

G 1,8 502 Zmiešané územia obchodu, výrobných a 

nevýrobných služieb 

zástavba areálového 

charakteru, komplexy 

0,30 0,20 

 

VÝROBNÉ ÚZEMIA - priemyselná výroba (kód 301) stabilizované územie 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územie slúžiace pre umiestňovanie areálov a stavieb priemyselnej výroby a prípadným rizikom 

rušivého vplyvu na okolie, vrátane dopravného a technického vybavenia a plôch líniovej a plošnej 

zelene. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

• areály a stavby veľkých a stredných 

priemyselných podnikov vrátane 

prislúchajúcich skladov a skladových plôch pre 

výrobu, 

• areály a stavby služieb a výroby všetkých 

druhov, 

• priemyselné a technologické parky 

prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä: 

• zariadenia administratívy,  

• zariadenia vedeckého výskumu a vedecko-

technologické parky súvisiace s funkciou, 

• dopravné vybavenie, ktorého dimenzie musia 

byť v súlade s potrebami na zabezpečenie 

požiadaviek parkovania, prepravy osôb, tovaru 

a surovín, 

• zariadenia a vedenia technickej vybavenosti 

slúžiace pre obsluhu územia 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu 

najmä: 

• skladové areály, distribučné centrá, 
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• stavebné dvory a zariadenia, zariadenia 

občianskej vybavenosti súvisiace s funkciou, 

byty v objektoch určených pre inú funkciu - 

služobné byty,  

• zeleň líniovú plošnú, tranzitné vedenia 

technickej vybavenosti nadradeného systému,  

• zariadenia na nakladanie s odpadmi 

neprípustné 

V území nie je neprípustné umiestňovať najmä: 

• bývanie okrem prípustného v obmedzenom 

rozsahu, 

• zariadenia občianskej vybavenosti presahujúce 

význam územia funkcie: zariadenia 

veľkoobchodu a veľkoplošného maloobchodu, 

• základné a vysoké školy, 

• ubytovacie a stravovacie zariadenia cestovného 

ruchu,  

• kongresové a veľtržné areály, 

• zariadenia pre kultúru, zábavu, cirkev,  

• zariadenia zdravotníctva a sociálnej 

starostlivosti, 

• areálové a kryté zariadenia športu a voľného 

času, stavby pre individuálnu rekreáciu, 

• zariadenia pre poľnohospodársku výrobu, 

• skládky odpadov,  

• stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou. 

VÝROBNÉ ÚZEMIA - Priemyselná výroba (kód E 301) rozvojové územie 

Pre dané územie sú stanovené nasledovné intenzity využitia územia 

Kód IPP 

max 

Kód 

fun. 

Názov urbanistickej funkcie Priestorové usporiadanie IZP 

max. 

KZ 

min. 

E 1,1 301 Priemyselná výroba areály 0,55 0,10 

 

ÚZEMIA ŠPORTU - Šport, telovýchova a voľný čas (kód 401) 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia prevažne areálového charakteru s využitím pre šport a telesnú výchovu tvorené krytými 

športovými zariadeniami, športovými otvorenými ihriskami a zariadeniami, špecifickými zariadeniami 

športu slúžiacimi pre organizovanú telovýchovu, výkonnostný šport, amatérsky šport a územia slúžiace 

športovým aktivitám vo voľnom čase. Súčasťou územia je dopravné a technické vybavenie a plochy 

líniovej a plošnej zelene. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

• kryté a otvorené ihriská, zariadenia a areály 

športu, telovýchovy a voľného času 

prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä : 

• špecifické športové zariadenia jazdeckého, 

cyklistického, motoristického, vodáckeho, 

leteckého, 

• modelárskeho športu, zimných športov a iné 

• zeleň líniovú a plošnú 

• vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene 

• zariadenia a vedenia technickej a dopravnej 

vybavenosti pre obsluhu územia 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu 

najmä : 

• zariadenia občianskej vybavenosti, ktoré 

neprekročia 10% z funkčnej plochy 

• byty v objektoch funkcie– služobné byty 

neprípustné 

V území nie je neprípustné umiestňovať najmä : 

• bývanie okrem prípustného v obmedzenom 

rozsahu 

• areálové zariadenia občianskej vybavenosti 

• zariadenia a areály výroby 



ÚPN-Z KRASŇANY – NÁVRH SMERNÁ ČASŤ 40 

• skladové areály, distribučné centrá a logistické 

parky 

• stavby na individuálnu rekreáciu 

• tranzitné vedenia technickej vybavenosti 

nadradeného významu 

• zariadenia odpadového hospodárstva 

• stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

ÚZEMIA MESTSKEJ ZELENE - ostatná ochranná a izolačná zeleň (kód1130) 

Plochy a línie s funkciou ochrany kontaktného územia pred nepriaznivými účinkami susediacich 

prevádzok a zariadení, dopravných zariadení, zeleň v ochranných pásmach vedení a zariadení 

technickej infraštruktúry a ochranná zeleň vodných tokov 

 

ÚZEMIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ ZELENE A PÔDY - vinice (kód 1202) 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia špecifickej kategórie poľnohospodárskej zelene s pozemkami súvisle vysadenými kultúrou 

viniča vrátane registrovaných viníc v zmysle zákona o vinohradníctve 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

• vinice 

prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä: 

• krajinnú a ekostabilizačnú zeleň 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu 

najmä : 

• drobné zariadenia vybavenosti súvisiace 

s funkciou 

• vodné plochy, nádrže, 

• tranzitné vedenia technickej vybavenosti 

nadradeného významu, 

• zariadenia a vedenia technickej a dopravnej 

vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej 

plochy 

neprípustné 

• stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 
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5 VYHODNOTENIE LIMITOV VYUŽITIA 
ÚZEMIA 

Do riešeného územia zasahujú limity viažuce sa na zariadenia technickej infraštruktúry, ochrany 

pamiatkového fondu, ochrany prírody, vodných tokov a povodňového rizika. Z existujúcich ochranných 

a bezpečnostných pásiem zasahujú do riešeného územia najmä pásma zariadení elektrizačnej sústavy, 

plynárenských vedení a zariadení,17 vodovodných zariadení a ochranné pásmo vodných tokov. 

Prírodné podmienky 

• potenciálne ohrozenie povodňou Q 100 z Račianskeho potoka (podľa modelu) 

Technická infraštruktúra 

• ochranné pásmo a bezpečnostné pásmo VTL plynovodu, 

• ostatné ochranné pásma podzemných a nadzemných zariadení a vedení technickej 

infraštruktúry, 

• rešpektovať koridory pre výhľadové trasy vrátane ich ochranných pásiem,18 

• podľa Štúdie na ochranu intravilánu Mestskej časti Bratislava – Rača pred záplavami19 súčasný 

stav kanalizačnej siete nevyhovuje platným predpisom a nie je možné uvažovať s pripájaním 

akýchkoľvek vôd (aj splaškových) do súčasnej kanalizačnej siete, 

Doprava 

• negatívne vplyvy prevádzky letiska M. R. Štefánika s priamymi obmedzeniami z titulu 

ochranných pásiem a obmedzení nepriamych, viažucich sa na podmienky hygienické, 

• obmedzené priestorové možnosti pre riešenie problematiky statickej dopravy, 

Hygiena a kvalita života 

• znečistenie zápachom a hlukom z areálu Slovenskej Grafie, 

• zdroje hluku z cestnej a električkovej dopravy, železničnej dopravy, 

• riešené územie spadá do nízkeho až vysokého radónového rizika, ktoré môže negatívne 

ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. 

• ochranné pásmo vodohospodársky významných tokov Mláka a Morava 10 m obojstranne 

  

                                                           
17 Zákon 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov 
18 v zmysle Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy a Územných generelov 
19 SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, Stavebná fakulta Bratislava, marec 2008 



ÚPN-Z KRASŇANY – NÁVRH SMERNÁ ČASŤ 42 

6 URBANISTICKÁ KONCEPCIA 
PRIESTOROVÉHO A FUNKČNÉHO 
USPORIADANIA ÚZEMIA20 

6.1 Návrh urbanistického riešenia 

6.1.1 Princípy urbanistického riešenia zóny 
Urbanistická koncepcia sa v súlade so schváleným zadaním a cieľmi riešenia21 zameriava na stabilizáciu 

a zároveň dotvorenie a zvýšenie kvality existujúcej urbanistickej štruktúry zóny. Rieši dlhodobé 

funkčno-prevádzkové problémy zóny22 a vytvára primeraný a udržateľný rámec pre jej rozvoj 

v intenciách súčasných požiadaviek na tvorbu kvalitného životného prostredia. 

Akékoľvek zásahy do existujúceho územia zóny prísne rešpektujú požiadavku schváleného zadania, 

ktoré požaduje realizovať dotvorenie zóny „s dôrazom na zachovanie charakteristického obrazu 

a proporcií existujúceho stabilizovaného územia; zachovanie stavebnej štruktúry, hmotovo-priestorovej 

štruktúry a architektonického výrazu sídliska Krasňany“. Urbanistická koncepcia zároveň vychádza 

z požiadavky Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy na „dobudovanie uzlových mestotvorných 

priestorov a centier občianskej vybavenosti hlavne v priestoroch kríženia Račianskej ulice s Peknou 

cestou“. 

Z tohto dôvodu je v maximálnej miere zachovaný charakteristický pôdorys sídliska s existujúcim 

radením a výškovou skladbou bytových budov, veľkorysými odstupmi budov, výrazným podielom 

verejnej zelene a otvoreným spôsobom zástavby (vynechané nárožia).  

Dotvorenie urbanistickej štruktúry sa zameriava najmä na skvalitnenie verejných priestorov 

a „dopovedanie“ pôvodného urbanistického konceptu (rešpektujúc hmotovo-priestorovú skladbu) 

a rozšírenie funkčnej náplne zóny o funkcie vybavenosti, ktoré v riešenom území alebo v mestskej časti 

majú malé zastúpenie alebo úplne chýbajú. Ide najmä o centrálne priestory zóny v nadväznosti na 

Peknú cestu a Kadnárovú ulicu. 

Urbanistické riešenie zóny je postavené na nasledovných princípoch: 

1. Rešpektovanie pôdorysu a zachovanie mierky existujúcej obytnej zástavby, bez návrhu 

novostavieb bytových budov s minimalizáciou navyšovania kapacít bývania.  

2. Posilnenie a rozvoj občianskej vybavenosti zmenou využitia alebo rozšírením prebudovaním 

existujúcich kapacít najmä v centrálnych polohách zóny. 

3. Tvorba a zvýšenie kvality verejných priestorov tvorbou námestí a zmenou usporiadania ulíc 

s preferenciou pešej a cyklistickej dopravy, doplnením stromoradí a vzájomným previazaním 

verejných priestorov v zmysle navrhovanej kompozičnej kostry. 

                                                           
20 celý názov kapitoly: „Urbanistická koncepcia priestorového a funkčného usporiadania územia a funkčného využitia pozemkov a 
urbánnych priestorov a stavieb“ 
21 kapitola 1.2 
22 identifikované v etape prieskumy a rozbory 
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4. Revitalizácia verejnej zelene a zachovanie plôch zelene v čo najväčšej možnej miere, 

revitalizácia zanedbanej verejnej zelene a revitalizácia Račianskeho potoka. Doplnenie 

športovo-rekreačných a spoločenských aktivít vnútroblokov. 

5. Prehodnotenie dopravy vrátane zvýšenia kapacity a estetiky usporiadania pozemných 

parkovacích miest, transformácie radových garáží na hromadné garáže a plnohodnotného 

využitia dopravného priestoru komunikácií. 

Nosné prvky urbanistickej koncepcie 

A. Nové námestia a prehodnotenie uličných priestorov 

1. Centrálne námestie Pekná cesta – nové námestie na Peknej ceste vrátane verejnej 

podzemnej garáže, 

2. Námestie Kadnárova – nové námestie na križovaní ulíc Kadnárova a Vrbenského, 

3. Premena Peknej cesty na mestský bulvár23 so stromoradím, 

4. Rekonfigurácia uličných priestorov Kadnárovej, Cyprichovej a Hubeného ulice. 

B. Transformácia centrálnych polôh zóny 

1. transformácia budovy Terno na Multifunkčné kultúrno-spoločensko-obchodné 

zariadenie s parterom a budovy ubytovne na Hotel a kongresové centrum, 

2. vybudovanie Objektu administratívy, obchodu a služieb s parterom (na mieste Lidlu), 

ktorý kompozične dotvorí centrálny priestor Peknej cesty (vrátane podzemnej garáže), 

3. vybudovanie Multifunkčného sociálno-školsko-zdravotníckeho zariadenia s parterom na 

mieste súčasného zdravotného strediska (vrátane podzemnej garáže). 

C. Transformácia okrajových polôh a nefunkčných priestorov zóny 

1. nahradenie zastaraných radových garáží hromadnými garážami na ulici Augusta Murína 

a pod areálom Meopty alebo exteriérovými parkovacími plochami, 

2. revitalizácia Račianskeho potoka vrátane vybudovania ochrannej hrádze, 

3. transformácia objektu Tramín na zariadenie sociálnych služieb a zdravotníctva. 

D. Aktivácia a previazanie priestorov  

1. previazanie centrálnych polôh s obytným zázemím a vytvorenie spojitej základnej 

a podpornej siete peších prepojení a cyklotrás s previazaním na prírodné zázemie zóny, 

2. otvorenie alebo prepojenie areálov stredných škôl a základnej umeleckej školy s verejným 

priestorom a využitie plôch verejných priestorov pre potreby škôl (napr. športové plochy), 

3. hierarchizácia, štrukturovanie a aktivácia verejných priestorov. 

 

                                                           
23 Pod pojmom mestský bulvár sa pre účely ÚPN Z Krasňany rozumie široká mestská ulica, plniaca rovnocennú dopravnú a spoločenskú 
funkciu, ktorá umožňuje bezpečný a pohodlný pohyb tak pre autá ako aj cyklistov aj chodcov. 
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Schéma 3 Nosné prvky urbanistickej koncepcie 
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ÚPN-Z KRASŇANY – NÁVRH SMERNÁ ČASŤ 45 

6.1.2 Základné urbanistické členenie zóny 

Urbanistické sektory 

Pre potreby urbanistického riešenia je priestor zóny rozdelený na 3 urbanistické sektory, ktorých 

hranice boli vymedzené na základe historických etáp výstavby sídliska, hraníc urbanistických obvodov 

a súčasného stavu priestorového usporiadania urbanistickej štruktúry.  

Schéma 4 Vymedzenie urbanistických sektorov 

 

Urbanistické bloky a uličné priestory 

Pre potreby usmerňovania rozvoja a regulácie je riešené územie zóny rozčlenené na základné funkčno-

priestorové jednotky: bloky a uličné priestory (námestia a ulice). Hranica medzi blokom a uličným 

priestorom alebo námestím je vymedzená uličnou čiarou. Urbanistický návrh mení pohľad na uličné 

priestory, ktoré výrazne rozširuje. Bloky sú preto zväčša vymedzené priamo hranou zástavby budov, 

pričom uličná čiara sa v tom prípade zhoduje so stavebnou čiarou. 

Schéma 5 Vymedzenie urbanistických blokov a uličných priestorov 
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6.1.3 Urbanistická kompozícia 
Základným východiskom pre stanovenie kompozičného systému zóny je pôvodná urbanistická 

štruktúra, ktorú návrh v čo najväčšej miere rešpektuje, najmä založený pôdorys existujúcej obytnej 

zástavby a jej mierky. Návrh zároveň využíva potenciál existujúcej urbanistickej konfigurácie na 

zvýraznenie a posilnenie ťažísk v prirodzených centrálnych polohách zóny, ktoré majú v súčasnosti 

ambivalentný charakter, vytvorením nových centrálnych priestorov – námestí.  

Kompozičné osi 

• Hlavná kompozičná os Račianska 

• Hlavná kompozičná os Pekná cesta 

• Vedľajšia kompozičná os Kadnárova 

• Doplnková kompozičná os Černockého 

• Prírodná kompozičná os Račiansky potok 

Ťažiskové priestory 

• Hlavný ťažiskový priestor – Centrálne námestie Pekná cesta (návrh) 

• Vedľajší ťažiskový priestor – Námestie Kadnárova (návrh) 

• Vedľajší ťažiskový priestor – Námestie pred Katedrálou sv. Šebastiána 

Dominanty 

Významné dominanty 

• Katedrála sv. Šebastiána 

• Komín pri teplárni (technická dominanta) 

 
Schéma 6 Urbanistická kompozícia 
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6.1.4 Tvorba a zvýšenie kvality verejných priestorov 
Verejný priestor tvorí nosnú kompozičnú a organizačno-prevádzkovú kostru zóny, ktorá sa významne 

podieľa na tvorbe živého a zdravého mestského prostredia. Pri tvorbe sídelného verejného priestoru 

je vzhľadom na jeho charakter najdôležitejší aspekt väzby s jeho bezprostredným zázemím, 

vymedzujúcim verejný priestor (budovy) a prvkami tvoriacimi verejný priestor (zeleň, mobiliár a pod.), 

ktoré spolu vytvárajú genius loci miesta. 

Urbanistická koncepcia komplexne prehodnocuje všetky verejné priestory zóny, ktoré významovo 

a hierarchicky usporadúva a priestorovo pretvára, sledujúc hlavné ťažiskové priestory a osi územia. 

V čo najväčšej miere sa zachováva založený rozsah verejných priestorov, pričom návrh sleduje najmä 

zvýšenie pobytovej kvality a efektivity usporiadania jednotlivých prvkov verejného priestoru. 

Základné princípy tvorby verejných priestorov  

V rámci rozvojových možností a schopnosti adaptability verejných priestorov sa návrh vo všeobecnosti 

zameriava najmä na: 

• zabezpečenie bezbariérovosti a zvýšenie dostupnosti verejných priestorov, 

• efektívne usporiadanie prvkov tvoriacich uličný priestor, 

• preferenciu chodcov a cyklistov pred ostatnými druhmi dopravy, 

a. rozšírenie chodníkov a vytvorenie plôch pre umiestnenie vonkajších terás (najmä 

Pekná cesta, Kadnárova), 

b. doplnenie samostatných cyklistických komunikácií na hlavných osiach (Pekná cesta, 

Kadnárova, Račianska), 

• vytvorenie dostatočných nástupných predpriestorov pred budovami občianskej vybavenosti, 

• revitalizáciu verejnej zelene a vodného toku, 

• aktiváciu vnútroblokov a medzipriestorov ponukou novej náplne, 

• vytipovanie priestorov pre komunitné záhradky (poloverejné priestory), 

• redukciu reklamných stavieb, 

• lokalizáciu veľkokapacitných úložísk komunálneho odpadu, 

• doplnenie parkovacích miest na teréne. 

V ťažiskových polohách a osiach sa navrhuje pracovať s urbanistickým interiérom a pre zlepšenie 

pobytovej kvality a sfunkčnenie priestorov doplniť: 

• funkčné architektonické prvky (mestský mobiliár, drobná architektúra),  

• umelecké prvky estetizujúce prostredie, 

• vodné elementy najmä na navrhovaných námestiach a Peknej ceste, 

• prvky s odkazom na vinohradnícku tradíciu Rače (vinič, tieniace prvky, pergoly, treláže a pod.) 

podporujúce identitu mestskej časti, 

• športovo-rekreačné, spoločenské prvky v lokálnych polohách a vo verejnej zeleni (napr. 

pingpongové stoly, interaktívne ihriská/hry, exteriérové fitnes zariadenia a pod.),  

• zastávky hromadnej dopravy. 
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Systém verejných priestorov 

Verejné uličné priestory 

Ťažiskové a ostatné verejné uličné priestory zóny. 

Námestia 

• Centrálne námestie Pekná cesta (hlavný ťažiskový priestor – návrh) 

• Námestie Kadnárova (vedľajší ťažiskový priestor – návrh) 

• Námestie pred Katedrálou sv. Šebastiána (vedľajší ťažiskový priestor) 

Ulice 

• Račianska (hlavná kompozičná os) 

• Pekná cesta – mestský bulvár (hlavná kompozičná os) 

• Kadnárova (vedľajšia kompozičná os) 

• Černockého (doplnková kompozičná os) 

• Augustína Murína 

• Cyprichova 

• Hagarova 

• Hlinícka 

• Hubeného 

• Vrbenského 

Nástupné predpriestory občianskej vybavenosti 

• Predpriestor Základnej školy Hubeného 

• Predpriestor Gymnázia Hubeného 

• Predpriestor Krasňanskej kúrie 

• Predpriestor SOŠ masmediálnych a informačných štúdií 

• Predpriestory športového areálu na Černockého ulici 

Verejné priestory ako súčasť urbanistického bloku 

Lokálne verejné priestory zóny, určené najmä pre pobytové, spoločenské a športovo-rekreačné 

aktivity. 

Nárožia 

Nárožia predstavujú exponované otvorené časti poloblokovej zástavby na križovaní ulíc a peších trás. 

• Nárožie na križovaní Kadnárovej ulice a priestoru pri Ubytovni/Hoteli  

• Nárožie na križovaní Kadnárovej a Černockého ulici 

• Nárožie na križovaní Černockého a Cyprichovej ulici 

Mikropriestory 

Mikropriestory predstavujú otvorené časti zástavby v rámci odstupov budov. Ide o lokálne komunitné 

verejné priestory slúžiace obyvateľom v blízkosti. 

• Dva mikropriestory na Cyprichovej ulici 
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• Mikropriestor pri Račianskom potoku v nadväznosti na novostavbu hromadnej garáže V3 

slúžiaci ako východiskový bod smerom do prírodného prostredia 

Vnútrobloky a medzipriestory 

Ide o prevažne o plochy verejnej zelene slúžiace ako zázemie pre obytnú zástavbu s voľnočasovým, 

športovo-rekreačným a kultúrno-spoločenským využitím. Vnútrobloky sú vymedzené okolitou 

zástavbou, naopak medzipriestory sú otvorené, nie sú presne priestorovo vymedzené. 

Schéma 7 Systém verejných priestorov 

 

Námestia 

Urbanistická koncepcia navrhuje vytvorenie nových námestí ako dominujúcich mestotvorných 

ťažiskových prvkov so spoločenskou funkciou v urbanistickej štruktúre zóny. 

Centrálne námestie Pekná cesta 

Jedným z kľúčových prvkov urbanistickej koncepcie je návrh nového hlavného námestia na Peknej 

ceste (pred bytovým domom na ulici Cyprichova 1-3, oproti obchodnému domu Terno). Cieľom je 

vytvorenie hlavného spoločensko-kultúrneho priestoru pre stretávanie a združovanie obyvateľov zóny, 

ktorý momentálne v takomto rozsahu chýba. Na námestie funkčne nadväzuje parter polyfunkčných 

budov vymedzujúcich námestie. Súčasťou riešenia námestia je aj podzemná verejná hromadná garáž. 

Navrhované Centrálne námestie funguje v priamej väzbe na priestor Peknej cesty a predpriestor 

Katedrály sv. Šebastiána. V dotyku s námestím sú navrhované zastávky MHD. 
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Obrázok 14 Ilustrácia Centrálneho námestia Pekná cesta 

 

 
Obrázok 15 Detail Centrálneho námestia Pekná cesta 
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Námestie Kadnárova 

Cieľom návrhu Námestie Kadnárova je aktivovať a skultivovať v súčasnosti veľmi neatraktívny priestor 

križovania ulíc Kadnárova a Vrbenského s cieľom zvýšenia jeho pobytovej kvality a vytvorenia nového 

sekundárneho ťažiskového spoločenského priestoru pre združovanie obyvateľov zóny. Kadnárova ulica 

sa týmto obohatí o nový centrálny uzol. Vzhľadom na nedostatok zariadení vybavenosti v rámci okolitej 

zástavby sa počíta s možnosťou umiestnenia drobných stavieb (napr. mobilných kontajnerov), ktoré by 

oživili a podporili spoločenskú funkciu námestia (napr. mini potraviny, malá kaviareň s knižnicou, 

galériou, komunitný priestor a pod.). V dotyku s námestím sú navrhované zastávky MHD. 

Obrázok 16 Námestie Kadnárova 

 

Ulice 

Urbanistická koncepcia navrhuje efektívnejšie a plnohodnotnejšie využitie ulíc rekonfiguráciou resp. 

zmenou usporiadania jednotlivých prvkov pre zvýšenie dostupnosti a efektivity pohybu, zlepšenia 

bezbariérovosti verejných priestorov s možnosťou umiestnenia väčšieho počtu parkovacích miest. 

Súčasťou je aj prehodnotenie zelených plôch a doplnenie stromoradí v každej ulici. V princípe sa 

navrhuje: 

• rozšírenie chodníkov, ich umiestenie priamo k bytovým domom pre zlepšenie prístupu, 

• doplnenie cyklochodníkov na hlavných ťahoch (Pekná cesta, Kadnárova ulica),  

• umiestnenie prvkov spomaľujúcich dopravu na komunikáciách,  

• usporiadanie a navýšenie parkovacích plôch,  

• revitalizácia zelene a doplnenie stromoradí,  

• umožnenie zobojsmernenia ulíc. 
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Pekná cesta 

V súčasnosti neprívetivý priestor „Peknej“ ulice sa navrhuje viac sprístupniť obyvateľom zóny, 

vytvorením mestského bulváru so širokými plochami pre voľný pohyb chodcov a oddelenými 

chodníkmi pre cyklistov. Navrhuje sa doplnenie dominujúceho stromoradia, ktoré vizuálne zarámuje 

a osvieži uličný priestor. Súčasťou návrhu je aj transformácia priestoru za budovami a vytvorenie 

spojitého priebežného čo najviac bezbariérového prepojenia, paralelného k Peknej ceste, ktoré 

sprístupní a otvorí „zadnú“ časť budov situovaných na Peknej ceste.  

Schéma 8 Rez Peknou cestou 

 

Kadnárova ulica 

Na Kadnárovej ulici sa v rámci zmeny usporiadania rozširuje priestor pred polyfunkčnými bytovými 

domami s cieľom vytvorenia dostatočného priestoru pre vysunuté terasy zariadení, integrovaných 

v parteri budov. 

Schéma 9 Rez Kadnárovou ulicou 

 

Cyprichova ulica 

Schéma 10 Rez Cyprichovou ulicou 

 

novostavba 205 
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Hubeného ulica 

Schéma 11 Rez Hubeného ulicou 

 

Poloverejné priestory 

Areály občianskej vybavenosti 

S cieľom otvorenia, rozšírenia a zlepšenia dostupnosti verejných priestorov a priestupnosti územia sa 

navrhuje úprava vyhradených areálov občianskej vybavenosti (poloverejných priestorov) v prospech 

verejných priestorov. Ide najmä o: 

• areál Základnej umeleckej školy, ktorý sa navrhuje kompletne otvoriť, vzhľadom na 

v súčasnosti nevyužívaný priestor areálu pričom sa počíta s vytvorením polospevnených 

parkových plôch pre vonkajšie prezentácie (koncerty, výstavy, performance a pod.), 

• zanedbané alebo nevyužívané časti areálov SOŠ (SZ a SV okraj areálu), Gymnázia Hubeného 

(po celom obvode areálu) a ZŠ na Hubeného ulici (SZ okraj areálu), ktoré sa navrhujú 

presunutím oplotenia začleniť do verejného priestoru alebo premeniť na verejnú zeleň. 

Komunitné záhrady 

V zázemí bytových domov najmä v sektore Staré Krasňany sa navrhuje rozčlenenie rozsiahlych 

verejných priestorov (vnútrobloky, medzipriestory) na menšie časti s umožnením využitia na 

pestovanie alebo skrášlenie zelene priamo obyvateľmi príslušného domu. Cieľom je vytvorenie väzby 

medzi verejným priestorom a jeho priamymi užívateľmi.  

Ide o špecifický typ poloverejného priestoru s možnosťou vymedzenia živým plotom, s čiastočným 

prístupom verejnosti. V priestore je možné umiestňovať drobné stavby rekreačného charakteru, 

súvisiace s náplňou komunálnej záhrady (napr. altánok, gril). 
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6.1.5 Stabilizácia a dotvorenie zástavby 
Vzhľadom na to, že prevažná väčšina územia je v Územnom pláne hl. mesta SR Bratislavy stanovená 

ako stabilizované územie, rieši urbanistická koncepcia identifikované problémy a rezervy vo funkčnej 

a priestorovej skladbe zóny najmä na báze priestorovej recyklácie a funkčného „upgradu“ existujúcich 

budov v rámci už zastavaných plôch (všetky nadzemné novostavby nahrádzajú už existujúce budovy). 

Návrh dotvorenia a usporiadania zástavby 

Návrh intervencií vo väzbe na Územný plán hl. mesta SR Bratislavy 

Rozsah možných zmien v zástavbe sa líši podľa funkčného využitia, charakteru a polohy zástavby 

v zóne: 

• v obytnom území (101) sa navrhujú zmeny v rozsahu dokončenia obnovy bytových budov, 

doplnenia zariadení vybavenosti a transformácie neefektívne využitých plôch radových 

garáží24 a voľných plôch na hromadné garáže s doplnkovou občianskou vybavenosťou, pričom 

sa kladie dôraz na citlivé a neinvazívne doplnenie existujúcej zástavby v kontexte s okolím, 

• v zmiešanom území bývania a občianskej vybavenosti (501), ktoré je definované ako 

rozvojové sa navrhuje premena a nadstavba existujúceho objektu Tramín na  budovu 

občianskej vybavenosti, 

• v územiach občianskej vybavenosti (201, 202) je umožnený väčší rozsah možnej premeny 

územia najmä v kompozične podhodnotených centrálnych polohách súčasnej zástavby (Lidl, 

Zdravotné stredisko) s celkovým cieľom zvýšenia kompozičnej a estetickej kvality a posilnenia 

mestského charakteru zóny. 

Návrh intervencií vo väzbe na centrálne priestory zóny 

Navrhuje sa dotvorenie hlavných a podružných centrálnych priestorov zóny zmenou spôsobu zástavby 

a hmotovo-priestorovej konfigurácie budov s lokalizáciou funkcií občianskej vybavenosti 

celomestského a lokálneho významu. Ide o nasledovné kľúčové hmotovo-priestorové a funkčné 

zmeny: 

1. Centrum zóny Krasňany – Pekná cesta – transformácia objektov: 

a. Terno na multifunkčný kultúrno-spoločenský objekt s parterom,  

b. Lidl na nový objekt administratívy, obchodu a služieb vrátane podzemnej garáže (205),  

c. Ubytovňa s kotolňou na hotel a kongresové centrum, 

d. Budova pri katedrále na reštauráciu, tržnicu alebo priestory obchodu/služieb, 

2. Hubeného/Cyprichova – transformácia areálu Zdravotného strediska na multifunkčné 

sociálno-školsko-zdravotnícke zariadenie (budova blokového typu s átriom, 202). 

Vo väzbe na verejné priestory sa pre tieto budovy vyžaduje vytvorenie a otvorenie parteru (ideálne 

ustúpeného), čím sa podporí verejný charakter mestských priestorov, zvýši sa záujem obyvateľov 

a návštevníkov a vytvorí sa živé mestské prostredie. Pre parter budov sa preferujú najmä funkcie 

obchodu a služieb (napr. reštaurácie, kaviarne) alebo iné zariadenia občianskej vybavenosti (napr. 

komunitného charakteru), ktoré komunikujú s verejným priestorom a aktívne rozvíjajú živé mestské 

prostredie. Vylučujú sa také stavebné prvky v parteri, ktoré vytvárajú medzi parterom a verejným 

                                                           
24 Vo všeobecnosti sa všetky radové garáže v riešenom území zóny navrhujú na dožitie. 
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priestorom bariéru (napr. uzatvorené alebo nepriehľadné steny) a funkcie, ktoré nepodporujú 

kvalitatívny rozvoj verejných priestorov. 

Objekt administratívy, obchodu a služieb s parterom (205) 

Návrh budovy vychádza z potreby kompozičného uzatvorenia urbanistickej štruktúry (scelenia bloku) 

a vytvorenia dôstojného náprotivku zástavby bytových domov na priľahlej strane Peknej ulice. Ide 

zároveň o ekonomickejšie využitie priestoru s navrhovanou vyššou intenzitou zástavby. Výšková 

profilácia navrhovanej budovy vychádza z okolitej zástavby – jej výškové vsadenie vytvára gradáciu 

hmôt smerom od budovy Terna k súčasnej Ubytovni. Súčasťou objektu je povinný ustúpený parter. 

Obrázok 17 Schematická vizualizácia hmotovo-priestorového riešenia navrhovaných objektov 135, 205 
a 212 v kontexte uličného priestoru – viditeľný návrh ustúpeného parteru 

 

Multifunkčné sociálno-školsko-zdravotníckeho zariadenia s parterom (202) 

Návrh budovy má za účel doplnenie chýbajúcich funkcií v riešenom území zóny. Cieľom je zároveň 

hmotovo-priestorové dotvorenie (scelenie) uličného bloku, ktorý vymedzujú dva susediace bytové 

domy. Súčasťou objektu je povinný parter. 

Návrh intervencií v okrajových polohách zóny 

Cieľom intervencií je riešenie problematických brownfieldov a nefunkčných prvkov identifikovaných 

v riešenom území. Ide najmä o návrh postupnej premeny radových garáží a prestavby budovy Tramínu. 

Hromadné garáže (201, 206, 207, 208) 

V rámci okrajových polôh zóny sa navrhuje navýšenie kapacít statickej dopravy transformáciou 

v súčasnosti zanedbaných, nefunkčných a neestetických priestorov radových garáží, ktoré sa navrhujú 

na dožitie, na hromadné garáže (201, 206, 207, 208) s parterom pre umiestnenie doplnkových funkcií 

vybavenosti. Uvedené riešenie prináša efektívnejšie a lepšie ekonomické zhodnotenie územia 

a umožňuje zvýšiť estetickú hodnotu zanedbaných priestorov. 
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Obrázok 18 Schematická vizualizácia hmotovo-priestorového riešenia a umiestnenia navrhovaných 
objektov 202, 201 v kontexte okolitej zástavby 

 

Obrázok 19 Schematická vizualizácia hmotovo-priestorového riešenia a umiestnenia navrhovaných 
objektov 202, 201 a 205 v kontexte okolitej zástavby 
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Obrázok 20 Schematická vizualizácia zmien a doplnenia hmotovo-priestorového usporiadania zóny 
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Schéma 12 Schéma stavebných intervencií 
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Prehľad navrhovaných funkčných a priestorových intervencií 

Stavebné intervencie v zozname zahŕňajú zmeny stavieb nadstavbou a prístavbou, novostavby 

a asanácie. Pre vybrané budovy sa uvádzajú aj nevyhnutné zmeny stavieb stavebnými úpravami. 

Tabuľka 2 Navrhované funkčné a priestorové intervencie v území pre budovy 

ID Navrhovaná 
zmena alebo 
nová budova 

Funkcia – 
návrh 

Funkčná 
interven-
cia 

Stavebná 
intervencia 

Pôvodné 
budovy 

Ulica/ 
námestie 

Navrh. 
výška 

Blok/ 
subblok 

202 Multifunkčné 
sociálno-
zdravotnícke a 
školské 
zariadenie 
vrátane 
podzemnej 
garáže 

NP: 
OZ+OS+OA 

rozšírenie 
funkcie 

novostavba Zdravotné 
stredisko 
(117) – 
asanácia 

Hubeného, 
Cyprichova 
ulica 

4 NP/ 

3 PP 

B 

Parter: 
OO+OZ+OS 

PP: DG 

211 Komunitné 
centrum Stará 
jedáleň 

OK+OS zmena 
funkcie - 
konverzia 

stavebné 
úpravy 

Stará jedáleň 
v areáli SOŠ 

Pekná cesta 1 NP F/F1 

132 Hotel OU+OA rozšírenie 
funkcie - 
konverzia 

stavebné 
úpravy 

Ubytovňa 
UNB (132) 

Pekná cesta 8 NP H/H1 

212 Kongresové 
centrum 

OO+OA+OK - novostavba tepláreň (149) 
– asanácia 

Pekná cesta 2 NP H/H1 

205 Nový objekt 
administratívy, 
obchodu 
a služieb 

NP: OA+OK rozšírenie 
funkcie 

novostavba Predajňa LIDL 
(133) – 
asanácia 

Pekná cesta 4 NP/ 

5 PP 

H/H1 

Parter: OO 

PP: DG 

134 Multifunkčný 
kultúrno-
spoločenský 
obchodný dom 

OO+OK+ 
OA+OR 

rozšírenie 
funkcie 

stavebné 
úpravy /  
prístavba 

Obchodný 
dom Terno 
(134) 

Pekná cesta 3 NP J/J1 

151 OO+TE trafostanica 
a sklady (151) 

2 NP 

135 Objekt pri 
katedrále 

OO+OK - prístavba / 
nadstavba 

WC (146) – 
asanácia 

Cyprichova 
ulica 

2 NP K/K1 

144 Rozšírenie 
Výskumného 
ústavu 

OS+OZ+OA - prístavba / 
nadstavba 

Výskumný 
ústav (144) 

Cyprichova 
ulica 

2 NP K/K3 

145 Rozšírenie MŠ 
Cyprichova 

OS - stavebné 
úpravy / 
prístavba 

Materská 
škola 

Cyprichova 
ulica 

2 NP K/K4 

201 Hromadná 
garáž AM 

DG - novostavba Radové garáže 
– asanácia 

Augustína 
Murína 

2 NP/ 

2 PP 

C/C2 

Parter: 
OO+OA 

203 Podzemná 
hromadná 
garáž 

DG - novostavba - Centrálne 
Námestie 
Pekná cesta 

5 PP  

206 Hromadná 
garáž V1 

DG - novostavba Radové garáže 
– asanácia 

Hagarova25 3 NP/ 

1PP 

F/F2 

Parter/čelo: 
OO+OA 

                                                           
25 pracovný názov ulice lokalizovanej pod areálom Meopty 
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ID Navrhovaná 
zmena alebo 
nová budova 

Funkcia – 
návrh 

Funkčná 
interven-
cia 

Stavebná 
intervencia 

Pôvodné 
budovy 

Ulica/ 
námestie 

Navrh. 
výška 

Blok/ 
subblok 

207 Hromadná 
garáž V2 

DG - novostavba Radové garáže 
– asanácia 

Hagarova25 3 NP/ 

1 PP 

G/G1 

Parter/čelo: 
OO+OA 

208 Hromadná 
garáž V3 

DG - novostavba Radové garáže 
– asanácia 

Hagarova25 3 NP/ 

1PP 

G/G1 

Parter/čelo: 
OO+OA 

131 Tramín OZ zmena 
funkcie – 
konverzia 

prístavba / 
nadstavba 

Tramín Kadnárova 
ulica 

3 NP G/G4 

138 Základná 
umelecká škola 

OS+OK rozšírenie 
funkcie 

nadstavba ZUŠ Vrbenského 2 NP H/H3 

142 Základná s MŠ 
J. A. 
Komenského 

OS - nadstavba Základná 
škola s MŠ 

Hubeného 4 NP I/I2 

34 Rekonštrukcia/
nadstavba BD 
Hubeného 9, 
11, 13 

BB - nadstavba Bytový dom 
Hubeného 

Hubeného 
ulica 

4 NP H/H2 

47 Rekonštrukcia/
nadstavba BD 
Cyprichova 44, 
46, 48 

BB - nadstavba Bytový dom 
Cyprichova 

Cyprichova 
ulica 

4 NP K/K2 

49 Rekonštrukcia/
nadstavba BD 
Cyprichova 56, 
58, 60 

BB - nadstavba Bytový dom 
Cyprichova 

Cyprichova 
ulica 

4 NP K/K2 

72, 73, 
75, 77, 
78 

Rodinné domy BR - prístavba Rodinné domy Hlinícka 2 NP C/C1 

Kódy funkcií (použité v tabuľke) sa viažu na záväzné kódy funkčnej regulácie v záväznej časti. Ostatné skratky: NP - nadzemné 

podlažia, PP - podzemné podlažia.  
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6.2 Návrh bývania 

6.2.1 Stručná charakteristika stavu 
Po roku 2000 bolo v riešenom území doplnených 5 novostavieb obytných budov, z toho dva 

polyfunkčné bytové domy (24, 26) v sektoroch Staré Krasňany a Nové Krasňany 1, jeden monofunkčný 

bytový dom (23 Slnečný dom) v sektore Nové Krasňany 2 a dva rodinné domy (71, 74) v sektore Nové 

Krasňany 1. Z hľadiska obnovy bytového fondu bolo v rámci sektora Staré Krasňany realizovaných 31 

zmien stavieb formou nadstavieb bytových domov a 8 rekonštrukcií. V sektoroch Nové Krasňany 1 a 2 

boli realizované 2 nadstavby a 22 rekonštrukcií bytových domov. V súčasnosti sú bytové domy 

v riešenom území z veľkej časti zrenovované.  

6.2.2 Návrh riešenia 

Bytový fond 

Návrh stabilizuje počet bytových budov a bytov v riešenom území zóny, pričom sa navrhuje rozvoj 

bývania len v rozsahu zmien stavieb existujúcich budov. Predpokladá sa rekonštrukcia 3 bytových 

domov v pôvodnom stave s možnou nadstavby (34, 47, 49). Pri nadstavbách bytových budov je 

potrebné vychádzať z pozitívnych príkladov už zrealizovaných nadstavieb v riešenom území. Zároveň 

je umožnené potenciálne rozširovanie existujúcich rodinných domov na Hliníckej ulici v do zadných 

častí záhrad v súlade so stavebnou čiarou. 

Celkový počet bytových budov v riešenom území: 

• 71 bytových domov (z toho 13 polyfunkčných), 

• 8 rodinných domov, 

• 1 ostatná budova na bývanie (školský internát). 

Počet obyvateľov 

Aktuálne je v riešenom území zóny odhadovaný počet 4350 obyvateľov. V návrhu riešenia sa 

predpokladá prírastok o 36 obyvateľov. Navrhovaný počet obyvateľov 4386 predstavuje konečný 

cieľový stav odhadovaného počtu obyvateľov v riešenom území. 

Tabuľka 3 Prehľad navrhovaného prírastku počtu obyvateľov 

Objekt 
ID 

Funkcia 

Ulica a orientačné číslo 

Stavebná 
intervencia 

Počet obyvateľov  
(aktuálny stav) 

Navrhovaný nárast 
počtu obyvateľov 

34 Bytový dom Hubeného 9,11,13 Nadstavba 29 12 

47 Bytový dom Cyprichova 44,46,48 Nadstavba 30 12 

49 Bytový dom Cyprichova 56,58,60 Nadstavba 34 12 

Spolu 94 64 
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Schéma 13 Prehľad navrhovaných zmien bytových domov 
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6.3 Návrh občianskej vybavenosti 

6.3.1 Stručná charakteristika stavu 
Rozloženie funkcií v zóne sleduje hierarchiu verejných priestorov, pričom prechádza od funkcií 

občianskej vybavenosti v centrálnych polohách zóny (Pekná cesta) cez polyfunkčné objekty s parterom 

(Kadnárova ulica a Cyprichova ulica) až po okrajové polohy zóny s obytným charakterom s oddelenými 

funkciami bývania a občianskej vybavenosti (areály škôl a pod.). 

Koncepcia zóny ponúka predpoklady naplnenia základných potrieb obyvateľov prostredníctvom 

vybavenosti maloobchodných prevádzok a služieb. Priestory pre komerčnú vybavenosť zaznamenávajú 

v poslednom období odliv prevádzok z dôvodu rozvoja veľkokapacitných obchodných prevádzok 

obchodných reťazcov ako v rámci zóny, rovnako aj v rámci mestskej časti.  

Školská vybavenosť má v zóne nadštandardné zastúpenie jednotlivých zariadení. Zóna disponuje 

okrem základných školských zariadení (MŠ, ZŠ, ZUŠ) taktiež stredoškolskými zariadeniami, Výskumným 

ústavom detskej psychológie a patopsychológie a Centrom voľného času na hranici riešeného územia. 

Súčasné kapacity základnej a materskej školy sa s nárastom počtu obyvateľov blížia k plnému stavu, čo 

predpokladá návrh nárastu kapacít v rámci zóny. V súčasnosti zóna zaznamenáva dopyt po chýbajúcom 

školskom zariadení pre najnižšiu vekovú kategóriu žiakov – jaslí.  

Zdravotnícke služby v zóne zabezpečuje Zdravotné stredisko so základnou škálou lekárov. Sféra 

sociálnych služieb eviduje celkovú absenciu zariadení. S výnimkou Denného centra seniorov Krasňany 

(KZ Krasňanská beseda) chýba v zóne zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľských služieb 

a denný stacionár.  

Cirkevné zariadenia v zóne reprezentuje Katedrála sv. Šebastiána. Kultúrne zariadenia majú v riešenom 

území vzhľadom na počet obyvateľov nedostatočné zastúpenie. Chýba priestor pre kultúrne podujatia, 

ktoré sa sporadicky usporadúvajú v priestoroch Katedrály, ZUŠ. V rámci OC Terno je tanečný priestor.  

V súčasnosti prebieha aktivita s víziou vybudovania Komunitného centra Stará jedáleň v disponibilnom 

objekte SOŠ masmediálnych a informačných štúdii. OZ Stará jedáleň bola založená, pre účely vzniku 

miesta pre mladých ľudí založeného na nízkoprahových princípoch (teda dostupné pre všetkých 

mladých ľudí).  

6.3.2 Návrh riešenia 
Navrhuje sa posilnenie a rozšírenie kapacít občianskej vybavenosti v rozsahu obchodu, služieb, kultúry, 

administratívy a ubytovania najmä v ťažiskových priestoroch zóny, čím sa podporí rozvoj centrálnych 

priestorov zóny. Zároveň sa vytvára priestor pre rozšírenie kapacít existujúcich zariadení školstva, 

zdravotníctva, vedy a výskumu a vybudovanie nových zariadení v zázemí zóny. Podporuje sa rozvoj 

integrovaných zariadení občianskej vybavenosti v rámci polyfunkčných a viacúčelových budov. 

Centrum zóny – doplnenie a rozšírenie zariadení služieb, obchodu, kultúry 

a administratívy 

S cieľom vytvorenia plnohodnotných zonálnych centier (Centrálne námestie Pekná cesta a Námestie 

Kadnárova) a kvalitného mestského bulváru (Pekná cesta) sa navrhuje rozvoj parteru budov 
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so zodpovedajúcou ponukou služieb a obchodných prevádzok a iných potrebných funkcií a celkovo 

rozvoj ponukových priestorov pre chýbajúce funkcie kultúry a administratívy.  

Multifunkčný kultúrno-spoločenský a obchodný dom s parterom (205) – Terno 

Cieľom je posilnenie kultúrno-spoločenskej funkcie objektu ako dominantného prvku v centrálnom 

priestore zóny a otvorenie parteru budovy do verejného priestoru centra s lokalizáciou najmä 

obchodov a služieb rozvíjajúcich živé mestské prostredie centra. Využitie ostatných nadzemných 

podlaží budovy je možné variabilne pre najmä kultúrno-spoločenské ale aj športovo-rekreačné 

a administratívne účely. 

Nový objekt administratívy, obchodu a služieb s parterom (205) 

Návrh vybudovania novej administratívnej budovy na mieste súčasnej predajne Lidl (133) počíta 

s efektívnejším a ekonomickejším využitím a zhodnotením priestoru, ktoré prinesie ťažiskovému 

priestoru zóny vyššiu pridanú hodnotu vo forme kvalitnejšieho urbanistického riešenia a väčšej 

kapacity pre rozvoj potrebných funkcií. Navrhovaný objekt zahŕňa rovnako parter najmä pre obchod 

a služby (podobne ako súčasný stav), pričom ďalšie podlažia sú určené najmä pre funkciu 

administratívy. Objekt má potenciál rozšíriť ponuku lokálnych pracovných miest a znížiť počet 

obyvateľov odchádzajúcich za prácou.  

Hotel a kongresové centrum (132, 212) 

V súčasnosti málo využívaná ubytovňa UNB sa navrhuje transformovať na aktívnejší a funkčnejší prvok 

v štruktúre zóny s nadväznosťou na rozvoj centrálnych priestorov a turistický potenciál lokality. 

Navrhuje sa konverzia ubytovne na hotel a vybudovanie kongresového centra. 

Objekt pri katedrále (135) 

Stavba bývalej tržnice sa navrhuje na rozšírenie (nadstavbou a prístavbou) , čím sa umožní aj rozšírenie 

ponuky služieb a obchodu v tejto centrálnej polohe (napr. reštaurácia, galéria a pod.) v súvislosti 

s rozvojom verejného priestoru pri Kostole sv. Šebastiána. Vyžaduje sa však reprezentatívnejšie 

a kvalitnejšie architektonické riešenie budovy s citlivým zasadením, vzhľadom na jej exponovanú 

polohu vo verejnom priestore. 

Stará jedáleň (211)26 

Vznikajúce komunitné centrum podporuje napĺňanie spoločenských potrieb obyvateľov mestskej časti 

Bratislava – Rača a blízkeho okolia – detí, mládeže, rodín a aj iných skupín ale aj rozvoj miestnych 

občianskych či komunitných aktivít. Stará jedáleň tvorí zázemie pre deti a mládež, ako aj iných 

obyvateľov komunity tráviť bezpečne svoj voľný čas. 

Rozšírenie kapacít zariadení zdravotníctva, sociálnych služieb, školstva, vedy 

a výskumu 

Multifunkčné sociálno-zdravotnícke a školské zariadenie (202) 

Návrh multifunkčného sociálno-zdravotníckeho a školského zariadenia (na mieste súčasného 

zdravotného strediska) vychádza z požiadavky na umiestnenie chýbajúcich služieb sociálnej 

starostlivosti, najmä pre seniorov (napr. zariadenie opatrovateľskej služby, zariadenie pre seniorov, 

                                                           
26 http://www.starajedalen.sk/ 

http://www.starajedalen.sk/
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denný stacionár), rozšírenia kapacít pre zdravotníctvo a umiestnenie menšieho zariadenia pre deti 

predškolského veku (vzhľadom na v súčasnosti nedostatočné kapacity v rámci zóny). Počíta sa 

s rozvojom parteru objektu pre umiestnenie služieb a obchodnej vybavenosti. 

Základná škola s materskou školou Jána A. Komenského (142) 

Návrh počíta s vytvorením potenciálneho priestoru pre zvýšenie kapacity Základnej školy s materskou 

školou formou nadstavby hlavnej budovy o 1NP (alternatívne aj postranných krídel). Pri takomto 

rozšírení je odhadovaný nárast kapacít školy o približne 237 žiakov a 30 zamestnancov. 

Základná umelecká škola (138) 

Návrh vytvára priestor pre rozšírenie Základnej umeleckej školy nadstavbou existujúcej budovy o 1NP. 

Predmetný návrh predstavuje nárast kapacít o 121 žiakov a 9 zamestnancov. Otvorenie areálu 

umeleckej školy verejnosti prostredníctvom exteriérových expozičných plôch umožňuje prezentáciu 

a priblíženie umeleckých činností. Navrhované zmeny v rámci vnútorných priestorov školy a aktivít 

vonkajšej galérie posúvajú areál umeleckej školy do polohy podružného kultúrneho centra zóny.  

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (144) 

Na základe požiadavky Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie sa umožňuje 

rozšírenie kapacít zariadenia formou pavilónovej prístavby po stranách existujúcej budovy 

a nadstavbou existujúceho objektu s identickým funkčným využitím pre účely školstva, sociálnej 

starostlivosti, výskumu a administratívy.  

Materská škola Cyprichova (145) 

Vzhľadom na nedostatočnú kapacitu materských škôl v riešenom území a mestskej časti všeobecne sa 

navrhuje rozšírenie kapacít MŠ Cyprichova formou možnej prístavby nových pavilónov po stranách 

existujúcej budovy. Počíta sa s nárastom kapacity materskej školy približne o 99 žiakov a 14 

zamestnancov. Návrh rozšírenia berie do úvahy minimálne požiadavky na vonkajšie aj vnútorné 

priestory materských škôl podľa §3 ods. 2 vyhlášky MZ SR č. 527/2007 o podrobnostiach 

a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.27 

Tramín – zariadenie zdravotníctva a sociálnych služieb (131) 

Vzhľadom k vývojovej tendencii starnutia obyvateľstva zóny a horeuvedenej absencii zariadení 

sociálnych služieb je v objekte Tramín navrhované vybudovanie zdravotníckeho a zariadenia sociálnych 

služieb. Zariadenie predstavuje alternatívu k existujúcemu zdravotnému stredisku na Hubeného ulici 

ako aj navrhovanému Multifunkčnému sociálno-zdravotníckemu a školskému zariadeniu (202).  

Obchodné prevádzky a služby v rámci polyfunkčných objektov a objektov 

hromadných garáží 

Polyfunkčné bytové domy 

Návrh podporuje zvyšovanie miery polyfunkcie bytových budov a to najmä zachovaním a rozširovaním 

parteru existujúcich polyfunkčných bytových domov a potenciálnou premenou parteru 

monofunkčných bytových domov integráciou zariadení občianskej vybavenosti s lokálnym významom 

                                                           
27 Vyhláška počíta s potrebou 7,7 m2 vnútorných priestorov (3 m2 herňa, 1,7 m2 spálňa, 3 m2 jedáleň) a 7 m2 exteriérovej plochy (2,5 m2 

trávnatej plochy, 4 m2 plochy detského ihriska, 0,5 m2 zriadeného pieskoviska) na jedného žiaka. 
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(obchod, služby, zdravotníctvo, sociálna starostlivosť, kultúra, administratíva) priamo dostupných 

z verejného priestoru. Návrh zároveň umožňuje lokalizovať malé prevádzky zdravotníctva alebo 

administratívy s nízkou návštevnosťou (max. 30 ľudí za deň) aj vo vyšších podlažiach bytových domov. 

Hromadné garáže 

Hromadné garáže sú navrhované ako polyfunkčné budovy s prevažujúcim funkčným využitím pre 

dopravu, zároveň s možnosťou umiestnenia doplnkových funkcií obchodu, administratívy alebo služieb 

v parteri alebo na čelnej fasáde v rozsahu do 20 % podlažných plôch budovy. Cieľom je nahradiť 

v súčasnosti zastaraný spôsob riešenia statickej dopravy moderným, estetickým, efektívnym 

a funkčným riešením. 

Bilancie kapacít zariadení občianskej vybavenosti 

V návrhu koncepcie sa počíta s reorganizáciou existujúcej a návrhom novej občianskej vybavenosti. 

Súčasné vybavenie územia poskytuje pracovné príležitosti pre 669 obyvateľov. Navrhované zmeny 

v riešenom území predpokladajú nárast počtu zamestnancov o 394. Návrh taktiež rozširuje kapacity 

školských a predškolských zariadení v existujúcich a novonavrhovaných zariadeniach. 

Tabuľka 4 Návrh občianskej vybavenosti s bilanciami kapacít 

ID Názov Ulica Zamest
nanci 

Žiaci Návštev
níci 

Lôžka 

16 Polyfunkčný bytový dom Kadnárova 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 
23, 25 

10 
   

17 Polyfunkčný bytový dom Kadnárova 27, 29, 31, 33, 35, 37, 
39, 41, 43 

25 
   

18 Polyfunkčný bytový dom Kadnárova 45, 47, 49, 51, 53, 55, 
57, 59, 61 

22 
   

19 Polyfunkčný bytový dom Kadnárova 2, 4 2 
   

20 Polyfunkčný bytový dom Pekná cesta 9, 11 2 
 

30 
 

21 Polyfunkčný bytový dom Pekná cesta 3, 5 14 
   

24 Polyfunkčný bytový dom Hlinícka 2A, 2B 9 
   

25 Polyfunkčný bytový dom Cyprichova 1, 3 19 
   

26 Polyfunkčný bytový dom Černockého 5A 4 
 

30 
 

27 Polyfunkčný bytový dom Cyprichova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
18 

34 
   

67 Polyfunkčný bytový dom Hubeného 22, 24, 26 45 
   

113 Budova OV Pekná cesta 13 10 
   

115 Budova OV Pekná cesta 7 5 
   

118 SOŠ masmediálnych a informačných 
štúdií 

Kadnárova 7 37 214 
  

119 Krupa DM - školský internát Pekná cesta 4 10 
  

148 

136 Katedrála Sv. Šebastiána s farou Pekná cesta 3 
   

137 Náhrávacie štúdio - Ivory Hubeného 7 12 
   

138 Základná umelecká škola Vrbenského 1 40 531 
  

139 Krasňanská kúria Hubeného 21 8 
   

141 Gymnázium Hubeného 23 Hubeného 23 48 368 
  

142 Základná škola s materskou školou 
Jána A. Komenského 

Hubeného 25 112 904 
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ID Názov Ulica Zamest
nanci 

Žiaci Návštev
níci 

Lôžka 

202 Multifunkčné sociálno-zdravotnícke a 
školské zariadenie vrátane podzemnej 
garáže 

Hubeného/Cyprichova ulica 37 29 85 55 

132 Hotel a kongresové centrum Pekná cesta 22     220 

212 Hotel a kongresové centrum Pekná cesta 77       

205 Nový objekt administratívy, obchodu 
a služieb vrátane podzemnej garáže 

Pekná cesta 187   181   

134 Multifunkčný kultúrno-obchodný 
dom TERNO 

Pekná cesta 109   291   

151 OV (trafostanica Terno) Kadnárova ulica 2  28  

135 Objekt pri katedrále  Cyprichova ulica 6   44   

144 Výskumný ústav detskej psychológie a 
patopsychológie 

Cyprichova ulica 75 47     

145 MŠ Cyprichova Cyprichova ulica 30 185     

201 Hromadná garáž AM Augustína Murína 2   17   

203 Podzemná hromadná garáž Pekná cesta 6   0   

206 Hromadná garáž V1 Nová účelová komunikácia 
dostupná z Vrbenského ulice 

4   33   

207 Hromadná garáž V2 Nová účelová komunikácia 4   33   

208 Hromadná garáž V3 Nová účelová komunikácia 2   17   

211 Komunitné centrum Pekná cesta 7   19   

131 Zariadenie zdravotníctva a sociálnych 
služieb Tramín 

Kadnárova ulica 22   37   

 SPOLU  1063 2278 845 423 
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Schéma 14 Prehľad navrhovaných zmien a novostavieb budov občianskej vybavenosti 
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6.4 Návrh zelene 

6.4.1 Analýzy podkladov a východísk urbanistického riešenia zóny 
v oblasti zelene a ochrany prírody 

Zeleň patrí k základným zložkám sídelnej a krajinnej štruktúry, pričom je osobitne známy pozitívny 

vplyv zelene na stav a kvalitu životného prostredia. Funkčnú väzbu k ostatným funkčným zložkám 

vyjadrujú hlavné funkcie zelene, ktoré môžeme podľa charakteru na environmentálne, spoločenské 

a rekreačné a estetické. Medzi environmentálne funkcie radím: zlepšenie mikroklímy, znižovanie 

prašnosti a zlepšenie kvality ovzdušia v mestskom prostredí, ekosystémové služby vrátane pozitívneho 

vplyvu na hydrologický cyklus, ochrana a podpora biodiverzity. Vo vzťahu k biodiverzite sa rozlišuje 

topická funkcia zelene (schopnosť poskytovať rôznym skupinám živočíchov možnosti úkrytu, 

hniezdenia a pod.), a jej trofická funkcia, kde prvky zelene (rastliny, dreviny) slúžia ako potravinové 

zdroje pre rôzne živočíchy. Jej význam a funkcia narastá osobitne so zreteľom zmierňovania a 

prispôsobovania sa očakávaným negatívnym dopadov zmeny klímy v urbanizovanom prostredí. 

Nemenej významné sú sociálne, spoločenské, zdravotné a ekonomické funkcie, ako napr. pozitívny 

vplyv na zdravie obyvateľstva, rekreačné služby, prevencia kriminality; ekonomický prínos. Viaceré 

štúdie dokázali priamy vplyv medzi zdravím obyvateľstva, úrovňou fyzickej aktivity a dostupnosťou 

zelene. Zeleň je dôležitá pre zdravie obyvateľstva, pretože umožňuje kontakt s prírodou, podporuje 

regeneráciu zo stresových situácií a celkovo je prospešná pre duševné zdravie, pomáha zlepšiť 

správanie a pozornosť detí, podporuje fyzickú aktivitu ľudí.28 

 

Zeleň spoluvytvára “ducha miesta – genius loci”, vhodne člení a spája sídlo do logicky usporiadanej 

urbanistickej štruktúry, vytvára krajinný ráz a obrazy a prináša estetickú hodnotu vo forme vizuálneho 

                                                           
28 Ensuring quality of life in Europe's cities and towns, Tackling the environmental challenges driven by European and global change, EEA 
report, 2009 
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obohatenia priestoru. V zmysle uvedenom vyššie si riešenie problematiky zelene zasluhuje maximálnu 

pozornosť, ako determinujúci prvok kvality prostredia. 

Pri analýze existujúcich podkladov sa vychádzalo zo záverov Prieskumov a rozborov- územný plán zóny 

Krasňany, Mestská časť Bratislava Rača, jún 2015,  vrátane RÚSES hl. Mesta SR Bratislava premietnutý 

vo výkrese č. 5 “Ochrana prírody, tvorba krajiny a ÚSES”, tvoriaci súčasť územného plánu mesta a 

informácií z dostupných zdrojov ohľadom krajinno-ekologických podmienkach rozvoja Bratislavy 

a i.(Hrnčiarová a kol. 2006). 

Vychádzajúc z podmienok zadania, urbanistické riešenie zóny v oblasti zelene a ochrany prírody je 

postavené na princípoch: 

• zachovania plôch zelene v čo najväčšej možnej miere  

• obnove a  revitalizácie verejnej zelene vrátane alejí a vnútroblokov so zohľadnením meniacich 

sa klimatických podmienok a ochrany biodivezity 

• dotvorenia izolačnej a hygienickej zelene 

• prepojenia systému krajinnej zelene so sídelnou zeleňou 

• revitalizácii a dotvoreniu priestoru Račianskeho potoka 

Cieľom riešenia je vytvorenie príjemného  a atraktívneho  prostredia na oddych a krátkodobú rekreáciu 

.Pri celkovej koncepcii obnovy zelene bude snahou podčiarknuť „genius loci“ osobitne prírodné 

zázemie lesného masívu Malých Karpát a kultúrnej krajiny vinohradov a produkčných záhrad. Zároveň 

sa návrh zaoberá aj hľadiskom ochrany biodiverzity, zabezpečením priaznivej mikroklímy aj s ohľadom 

na predpokladané negatívne dopady zmeny klímy, osobitne formou vybudovania vodných prvkov, ako 

aj zachytenia zrážkovej vody a jej vedenia do vsaku. 

Pri riešení v návrhu sa zohľadňuje požiadavka na tvorbu zelenej infraštruktúry, pod ktorou sa rozumie 

sieť prírodných a poloprírodných prvkov, plôch zelene a vodných ekosystémov, ktoré poskytujú 

ekosystémové služby pre spoločnosť, podporujú biodiverzitu v zastavanom území, ponúkajú prírode 

blízke riešenia problémov zastavaného územia a zabezpečujú prepojenie zastavaného územia s 

okolitou krajinou (Račiansky potok, kultúrna vinohradnícka krajina a masív Malých Karpát). 

6.4.2 Charakteristika existujúceho stavu zelene 

Vyhodnotenie zelene – hodnotové kategórie, funkčné členenie, druhy 

Na základe funkčného členenia sme v riešenom území sme hodnotili  plošné líniové a bodové prvky.  

Plošné prvky sú jednotlivé funkčné plochy zelene:  

Verejná zeleň: 

• Zeleň obytných súborov (menšie parkovo upravené plochy bez bližšej špecifikácie) 

• Zeleň vnútroblokových priestorov 

• Zeleň predzáhradiek 

• Zeleň izolačná a hygienická 

• Zeleň verejných priestranstiev 

• Doprovodná zeleň vodných tokov 

• Zeleň dopravná (statickej dopravy) 
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Poloverejná zeleň 

• Zeleň predzáhradiek 

• Zeleň komunitných záhrad  

Vyhradená zeleň: 

• zeleň školských zariadení 

• zeleň zdravotných zariadení 

• zeleň technických objektov 

Súkromná zeleň 

• Zeleň rodinných domov 

Líniové prvky: 

Stromoradia  

• Stromoradia v trávnatých plochách 

• Stromoradia v spevnených plochách 

• Živé ploty 

• Vinič 

Bodové prvky 

• Vybrané ovocné stromy 

• Významné a hodnotné stromy 

• Významné prvky zelene 

• Vodozádržné prvky 

6.4.3 Kvalita, zdravotný stav, invázne druhy 

Verejná zeleň - zeleň obytných súborov, zeleň vnútroblokových priestorov, 

zeleň predzáhradiek, zeleň verejných priestranstiev 

Plochy zelene v riešenom území boli zakladané a vysádzané v 60.tych rokoch 20.storocia. 

Ukazuje sa, že bohužiaľ, pri koncepcii výsadby nebola dostatočne zohľadnené pravidlá tvorby 

a základné rozdelenie podľa funkcie podľa funkcie dreviny v poraste na kostrové, doplnkové, výplňové 

a podrastové. Kostrové dreviny by mali byť cieľové dreviny v sadovnícky upravenej ploche, ktoré sú 

zásadne dlhoveké, mohutného vzrastu vyznačujúce sa odolnosťou voči chorobám a škodcom, ktoré 

tvoria kostru porastu.   Pri voľbe kostrových drevín by sa malo vychádzať z fytocenologických znalostí 

daného stanovišťa ale zároveň s ohľadom vziať do úvahy devastáciu daného prostredia a zmeny klímy. 

V riešenom priestore prevládajú stredne-až krátkoveké osobitne topole čierne, topole biele (Populus 

nigra „Italica“, Populus alba), dreviny, ktoré nie sú pôvodné a/alebo nepatria medzi druhy potenciálne 

prirodzenej vegetácie napr. borovica čierna (Pinus nigra). 

V celom riešenom priestore sa nachádzajú dožívajúce a odumierajúce, suché dreviny druhov: Salix, 

Negundo aceroides, Prunus cerasifera nigra, Gledítsia triacantos, Acer saccharinum, Eleagnus 

angustifolia.  
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Viaceré z drevín trpia ochoreniami, sú napadnuté 
škodcami vrátane drevokazných húb (napr. sírovcom 
Laetiporus sulphureus, extrémne drevokazná huba na 
topole bielom, borovice čierne napadnuté ochorením 
Mycosphaerella pini). V bloku A a bloku F boli vysadene 
borovice v nevhodne malom spone, čím je porast 
prehustený. 
 
Rozsah napadnutia poukazuje rovnako na nevhodný 
výber drevín, ktoré by mali plniť v riešenom území 
funkciu kostrových drevín. 

 

V bloku A a bloku F boli vysadene borovice v nevhodne 
malom spone, čím je porast prehustený. 
 

 
Osobitnú pozornosť je potrebné venovať invazívnemu javorovcu jaseňolistemu Negundo aceroides , 

ktorý je v poraste zastúpený vo vysokej miere, ako aj pajasanu žliazkatému (..).  Odstraňovanie 

invazívnych drevín a rastlín je požadované aj v rámci platnej právnej úpravy zákona 543/2002 Zn. z. 

v znení nových predpisov. 
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Zeleň dopravná (statickej dopravy) 

 

V súčasnosti sú aleje v riešenom území tvorené hlavne 
krátkovekými drevinami: topole čierne (osobitne 
stĺpovité Populus nigra „Italica“) na Cyprichovej, topole 
biele (Populus alba) na Kadnárovej, ktoré už dožívajú 
a sú značne preschnuté či napadnuté škodcami vrátane 
drevokazných húb (napr. sírovcom Laetiporus 
sulphureus, extrémne drevokazná huba). 
 
Obnova týchto stromoradí (ku ktorej bude potrebné 
pristúpiť v najbližšom čase) bude súčasťou riešenia 
nových parkovacích miest v týchto lokalitách. 
 

 

Doprovodná zeleň vodných tokov 

 

V súčasnosti sú aleje v riešenom území tvorené hlavne 
krátkovekými drevinami: topole čierne (osobitne 
stĺpovité Populus nigra „Italica“) na Cyprichovej, topole 
biele (Populus alba) na Kadnárovej, ktoré už dožívajú 
a sú značne preschnuté či napadnuté škodcami vrátane 
drevokazných húb (napr. sírovcom Laetiporus 
sulphureus, extrémne drevokazná huba). 
 
Obnova týchto stromoradí (ku ktorej bude potrebné 
pristúpiť v najbližšom čase) bude súčasťou riešenia 
nových parkovacích miest v týchto lokalitách. 
 

 
Zeleň pri Račianskom potoku nespĺňa nároky v súlade s funkciou regionálneho biodkoridoru a 

genofondovej lokality  (RBk č. XVII Račiansky potok v súlade s RÚSES hl. Mesta SR Bratislava 

premietnutý vo výkrese č. 5 “Ochrana prírody, tvorba krajiny a ÚSES”, tvoriaci súčasť územného plánu 

mesta. V návrhu ju bude potrebné riešiť  o vodnú, vlkomilnú a brehovú prírode blízku vegetáciu 

prestriedanú s trávnymi porastami. 
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Zeleň izolačná a hygienická 

 

V časti od dopravného koridoru (Račianska ulica, blok 
A,K) nie je dotvorená izolačná zeleň, ktorá by znížila 
úroveň hluku, prašnosti, ale aj opticky oddelila sídelné 
prostredie 
 

6.4.4 Návrh výsadieb a nových plôch zelene 

Ochrana významných prvkov zelene 

V súlade s princípmi návrhu riešenia zelene, je snahou o zachovanie významných a hodnotných 

stromov, ako aj ovocných stromov.  Všetky dreviny je potrebné ošetriť v súlade s STN 83 7010.   

Zároveň navrhujeme ochranu významných  prvkov zelene, ktoré sa v riešenom území nachádzajú.  Ide 

o nasledovné prvky označené v grafickej časti: 

1. výsadba trvaliek na vyvýšenom záhone kruhového tvaru  

2. opticky významný prvok, výsadba hrabov v kruhom tvare a úzkom spone   

3. ukážka možného využitia verejnej zelene na pestovanie (zelenina kvety) 

4. vysadené trvalky spolu s dekoračnými prvkami, dotvárajúcimi prostredie 

č. 1 č. 2 
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č. 3 č. 4 

  
 

6.4.5 Návrh výberu drevín pri revitalizácii zelene 
Základné pravidlo kompozície je: dreviny na výsadbu vyberať podľa rozdelenia a podľa funkcie 

v poraste ako dreviny, doplnkové, výplňové a podrastové. 

Funkcia kostrových drevín bola popísaná v časti vyššie. Doplnkové dreviny väčšinou svojím vzhľadom 

doplňujú a zvýrazňujú sadovnícku kompozíciu (Machovec, 1982) Sú v vo všeobecnosti tvorené takými 

druhmi drevín, ktoré sú síce pre dané podmienky spoľahlivé,.  Z domácich drevín to môžu byť aj dreviny 

stredne a krátkoveké, alebo dreviny ktoré nepatria medzi potenciálne prirodzenú vegetáciu. Výplňové 

dreviny sú väčšinou krátkoveké, dreviny, ktoré rýchlosťou svojho rastu rýchlo vyplnia priestor a utvoria 

sadovnícku kompozíciu už po niekoľkých rokoch. Postupne sa však z porastu odstraňujú formou 

prebierok, jednak aby uvoľnili miesto ostatným drevinám, ale aj kvôli zníženej vitalite, ktorá sa s vekom 

veľmi narastá. Pre podrastové dreviny platia rovnaké požiadavky ako pri doplnkových drevinách. 

Pri návrhu drevín na výsadbu v mestách je potrebné vziať do úvahy viacero faktorov. Popri mnohých 

spomenieme hlavne požiadavku, vyjadrenú v zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, sa 

v rámci náhradných výsadieb odporúča vysádzanie hlavne domácich (autochtónnych) drevín.  Na 

strane druhej je potrebné zohľadniť zmenené podmienky v meste oproti okolitej krajine (tzv. „teplotný 

ostrov“ nad mestom, antropogénne pôdy, nepriepustný povrch a pod.)  V neposlednej miere by sme 

mali do určitej miery vziať do úvahy zmeny klímy, spôsobené globálnym otepľovaním a s tým súvisiace 

negatívne dôsledky prostredia v mestách, ku ktorým patria hlavne zvýšenie priemernej ročnej teploty, 

letné horúčavy, dlhotrvajúce suchá a naopak prudké dažde a veterné smršte. Pri voľbe drevín do 

uličných stromoradí sa zohľadňuje ešte viacero kritérií, ktoré sú popísané v ďalšom texte (napr. 

odolnosť voči zasoleniu, voči exhalátom).   

Podľa fytogeograficko - vegetačného členenia (In: Atlas krajiny SR, 2002) sa riešené územie nachádza 

v dubovej zóne, na rozhraní nížinnej rovinnej a horskej kryštalicko-druhohornej oblasti. Potenciálnu 

prirodzenú vegetáciu v hodnotenom území tvoria dubovo-hrabové lesy karpatské, (Carici pilosae – 

Carpinenion betuli), zväz Carpinion betuli Issler 1931 em. Mayer 1937 (podľa Michalko, J., 

Geobotanická mapa, 1985).  
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V rámci návrhu sa pristúpi k  cieľavedomej obnove drevín, kde sa v návrhovej časti pri novej kostrovej 

zeleni bude vychádzať najmä zo sortimentu pôvodných drevín (karpatsko dubovo-hrabový les). Sú to 

nasledovné:  

• Dub letný Quercus robur, dub zimný Quercus petraea brest hrabolistý Ulmus minor, lipa 

malolistá Tilia cordata, jaseň štíhly Fraxinus excelsior, Fraxinus angustifolia javor poľný Acer 

campestre, hrab Carpinus betulus,buk lesný  Fagus sylvatica, javor horský Acer 

pseudoplatanus,Tilia cordata, Acer campestre a Cerasus avium., Crataegus laevigata a 

monogyna, Sorbus torminalis 

• Krovinná etáž je pomerne zastúpená druhmi ako: Lonicera xylosteum, Ligustrum vulgare, 

swida sanguinea, Cornus mas, euonymus verrucosus, ligustrom vulgare, Acer tataricum 

Z hľadiska možného uplatnenia introdukovaných drevín29 (Benčať, F.,1982) v súlade s uvedenou 

rajonizáciou, by mohli nájsť uplatnenie nasledujúce dreviny: 

• Listnaté: jaseň Fraxinus, gledíčia Gleditsia triacantos, orech čierny Juglans nigra, laliovník 

tulipánokvetý Liriodendron tulipifera, platan Platanus, sofora Sophora japonica, lieska 

turecká Corylus colurna, zelkova Zelkova, breza papierovitá Betula papyrifera 

Introdukované dreviny by mali však byť sadené len vo forme doplnkových, či výplňových drevín 

Tabuľka 5 Návrh vhodných drevín na výsadbu v riešenom území 

Vedecký názov Slovenský názov Poznámka 

Acer campestre  javor poľný Druh pomerne vápnomilný, pre nízky vzrast skôr ako 
doplnková drevina 

Acer platanoides  javor mliečny ako doplnkové dreviny aj farebné kultivary 

Acer pseudoplatanus  javor horský  ako doplnkové dreviny aj farebné kultivary 

Acer saccharinum Javor cukrový Krátkoveká, lámavé drevo, ako doplnková drevina a 
výplňová drevina 

Aesculus carnea  Pagaštan pleťový ako doplnková drevina 

Betula pendula  breza bradavičnatá Vysoké nároky na svetlo, ako výplňová drevina, Zle 
znáša spevnený povrch, ako doplnková drevina a 
výplňová drevina 

Betula papyrifera Breza papierovitá Zle znáša spevnený povrch, ako doplnková drevina 

Carpinus betulus  hrab obyčajný Neznáša vysoké teploty, dobre znáša v mladosti tieň 

Cerasus avium, iné druhy rodu 
Cerasus  

čerešna vtáčia  ako doplnkové dreviny 

Crataegus Dreviny rodu hloh Ohrozovaná bakteriálnou spálou ružovitých 

Corylus colurna  lieska turecká  Suchovzdorná a teplomilmá drevina, riziko 
namrznutia, ako doplnková drevina 

Fagus sylvatica  buk lesný Neznáša vysoké teploty, ako doplnkové dreviny môžu 
poslúžiť aj farebné kultivary 

Rod Fraxinus – domáce druhy 
(introdukovaný Fraxinus 
pennsylvanica, sa začína chovať 
invazívne) 

Dreviny rodu Jaseň   

Gleditsia triacanthos  gledícia trojtŕňová  lámavé krehké drevo v stašom veku a veľkú koreňovú 
výmlatnosť, ako doplnková drevina 

                                                           
29 Atlas rozšírenia cudzokrajných drevín na Slovensku a rajonizácia ich pestovania, Benčať, F.,1982 
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Vedecký názov Slovenský názov Poznámka 

Juniperus  ako doplnková drevina 

Junglans nigra orech čierny ako doplnková drevina 

Liriodendron tulipifera Ľaliovník tulipánokvetý ako doplnková drevina 

Larix Dreviny rodu Smrekovec ako doplnková drevina 

Paulownia tomentosa Paulovnia plstnatá Ľahko namŕza, krátkoveká, lámavé krehké drevo 
v stašom veku, ako doplnková drevina 

Picea abies Smrek obyčajný ako doplnková drevina 

Picea pungens Smrek pichľavý ako doplnková drevina 

Picea omorika Smrek omorikový ako doplnková drevina 

Pinus sylvestris  borovica lesná Borovice začali v poslednom období trpieť hubovitým 
ochorením Mycosphaerella pini (sypavka) 

Pinus banksiana, Pinus strobus, 
Pinus jeffreyi 

Borovica Banksova borovica 
hladká borovica Jeffreyova 

ako doplnkové dreviny 

Pinus nigra borovica čierna Borovice začali v poslednom období trpieť hubovitým 
ochorením Mycosphaerella pini (sypavka) 

Platanus x acerifolia  platan javorolistý  Trpí hubovitými ochoreniami, strom dosahujúci 
veľkých rozmerov 

Pseudotsuga menzisii Duglaska tisolistá doplnková drevina 

Quercus robur  dub letný  

Quercus rubra  dub červený ako doplnková drevina 

Populus Dreviny rodu Topoľ Sú zväčša krátkoveké, ako výplňová a doplnková 
drevina 

Pyrus Rod Hruška  

Sophora japonica  sofora japonská doplnková drevina 

Sorbus aria  Jarabina mukyňová doplnková drevina 

Sorbus aucuparia jarabina vtáčia Náchylná k napadnutiu škodcami 

Sorbus torminalis  jarabina brekyňová  

Taxus baccata tis obyčajný Vyžaduje hlbšie pôdy, dobre zásobené vlahou 

Tilia cordata lipa malolistá meduje 

Tilia platyphyllos lipa velkolistá meduje 

Tilia tomentosa lipa plstnatá meduje 

Ulmus laevis  brest väzový  

Ulmus minor  brest hrabolistý  

Výber drevín na výsadbu do uličných stromoradí a na novovytvorené plochy 

statickej dopravy v riešenom území: 

Okrem hore popísaných kritérií, ktoré je potrebné zvážiť pri výbere drevín na výsadbu do mestských 

stromoradí pridať ešte ďalšie, nemenej dôležité, ako napr.: odolnosť voči zasoleniu a kontaktnému 

pôsobeniu soli, odolnosť voči exhalátom a i.  

Tieto kritériá môžeme rozdeliť na funkčné a pestovateľské. Medzi funkčné kritériá patria estetická, 

psychologická, mikroklimatická funkcia. 

Na alejové stromy sa kladie požiadavka, aby nadmerne netienili budovám. Nadmerné tienenie budov 

ktoré súvisí s veľkosť koruny, ktorá sa dá docieliť výberom malokorunného stromu, alebo stromu 
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s úzkou korunou, alebo každoročným orezom už od výchovného rezu (tzv. rez na hlavu, kedy sa 

ponechajú len skrátené kostrové konáre).  V tomto prípade je potrebné jednoročné letorasty zrezávať 

v mimo vegetačnom období.  

Ekologické kritériá sú napr. dobrá prispôsobivosť, odolnosť voči teplotám a suchu – aj keď prednosť sa 

dáva vždy, pokiaľ je to možné domácim druhom často preto vyberáme taxóny z južnej Európy, Malej 

Ázie z časti východnej Ázie a Sev. Ameriky. 

Zároveň je potrebné vziať do úvahy obmedzený priestor pre vývoj koreňovej sústavy.  Tento je možné 

vytvoriť aj pomocou technických riešení (napr. rošty Silva cell pre prekorenenie), čím sa zároveň 

zamedzí aj možnému porušeniu spevneného povrchu. 

Návrh vhodných drevín na výsadbu do uličných stromoradí a na novovytvorené plochy statickej 

dopravy v riešenom území: 

Sorbus thuringiaca „Fastigiata“ – jarabina durínska 

Dorastá do výšky 5-7m a vytvára úzku, kuželovitú korunu. Na jeseň farbí do oranžova, kvitne v máji 
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Acer campestre 'Elsrijk' - Javor poľný “Elsrijk” (alternatívne “Elegant”) 

Javor poľný Elsrijk je kužeľovitý kultivar nášho domáceho stromu javora poľného. Je to malý až stredne 

veľký strom dorastajúci do výšky 8-10 metrov a šírky 4-6 metrov. V mladosti je pravidelne kužeľovitý a 

kompaktný, vo vyššom veku širšie oválny.  

 

Crataegus laevigata Paul´s Scarlet – Hloh obyčajný Paul´s Scarlet 

Nenáročný, veľmi vhodný aj na výsadbu úzkych ulíc, pod elektrickými vedeniami a v parkoch. Dorastá 

do výšky 4-6 m, je kultivar nášho domáceho stromu, hlohu obyčajného 
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Crataegus monogyna „Stricta“ – Hloh jednosemenný „Stricta“ 

Drevina do uličného stromoradia, solitér, znáša znečistené ovzdušie, dorastá do výšky 6m, je kultivar 

nášho domáceho stromu, hlohu jednosemenného so štíhlou korunou 
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Fraxinus ornus – jaseň mannový varieta “Meczek” alebo “Obelisk” 

Kompaktná koruna, nenáročný druh, znáša aj extrémne mestské podmienky, kultivar nášho domáceho 

stromu jaseňa mannového s kompaktnou korunou 
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Pyrus calleryana „Chanticleer“ – Hruška okrasná „Chanticleer“ 

Kompaktná koruna, nenáročný druh, znáša aj extrémne mestské podmienky 

  

Ďalšie druhy, ktoré je možné použiť pri výsadbe, v súlade s kritériami uvedenými vyššie:  

• Acer platanoides L. Globosum     javor mliečny 

• Corylus colurna L.      lieska turecká 

• Crataegus crus-galli      hloh dlhotŕňový 

• Prunus serratula Lindl., Kanzan     slivka pílkatá 

• Quercus coccinea      dub šarlátový 

• Sorbus aria  (L.) Crantz      jarabina mukyňová 

• Sorbus torminalis  (L.) Crantz     jarabina brekyňová 

• Tilia tomentosa       lipa striebristá 

Kultivary: 

• Acer platanoides “Globosum“ –  javor mliečny, guľatá koruna 

• Acer platanoides “Columnare“ – prevažne stĺpovitá koruna 

• Carpinus betulus “Fastigiata“ –  hrab obyčajný, úzka koruna 

• Carpinus betulus “Columnaris“ – hrab obyčajný, úzka koruna 

• Carpinus betulus “Horizontalis“ –  hrab obyčajný, guľovitá koruna 

• Fraxinus excelsior “Nana“ –  jaseň štíhly, guľovitá koruna 

• Malus floribunda –   jabloň kvetnatá 

• Malus –  rôzne kultivary 

• Prunus cerasifera “Atropurpurea“ –   slivka čerešnoplodá, červenolistá 

• Ulmus carpinifolia „Umbraculifera“ –  brest hrabolistý 

• Ulmus carpinifolia „Dampieri“ –  brest hrabolistý, úzka koruna 
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Dreviny/kry odolné voči zasoľovanie (extrémne stanovištia): 

Karagana stromovitá Caragana arborescens, mechúrnik stromovitý Colutea arborescens, hlošina 

úzkolistá Eleagnus angustifolia, jaseň štíhly Fraxinus excelsior, gledíčia Gleditsia, dub zimný Quercus 

petrea, topoľ osikový Populus tremula, trnka obyčajná Prunus spinosa, kalina Viburnum lantana, rod 

vŕba Salix, imelovník biely Symphoricarpus albus, zemolezy Lonicera tatarica, Lonicera xylosteum, 

rakytník rešetliakový Hippophae rhamnoides  

Genius loci – ovocné dreviny (stromy a kere) vinič 

Za nový prvok navrhujeme prvok výsadby viniča na verejné priestranstvá– či už vo forme treláží 

a pergol napr. nové námestie na križovaní ulíc Kadnárova a Vrbenského, ale aj na nové námestie na 

Peknej ceste a v ďalších ťažiskových priestoroch zóny.   

Osobitnú pozornosť v návrhu sa venuje ochrane existujúcich ovocných stromov a ich koncipovaniu do 

celkového návrhu riešenia (fruit map).  

Ochrana a podpora biodiverzity 

Zachovanie jedinečného fenoménu živých plotov (tam kde to bude možné) nakoľko prinášajú rytmus 

a dotvárajú prostredie.  Okrem funkcie estetického prepojenia a akcentu peších ťahov sú aj dôležité 

pre ochranu biodiverzity (napr. pre migrácia malých druhov, napr. ježkov ☺).  

Z pohľadu ochrany biodiverzity navrhujeme premenu vybratých trávnatých plôch na kvitnúce lúky.  

Rovnako sa tu navrhuje výsadba podľa ročných období, čím sa  podčiarkne jarný, letný a jesenný efekt.  

Jarný efekt sa docieli dosadbou drobných cibuľovín do trávnika, kvitnúcich ovocné stromy (ošetrenie 

jestvujúcich, orez suchých konárov), dosadbou kvitnúcich čerešní, skorokvitnúcich mandlí, drienu 

obyčajného - Cornus mas (jedlý plod, skoro kvitne) , Amelanchier lamarkii, Corylus, Viburnum opulus.  

Zeleň hygienická a izolačná 

Izolačná zeleň vo forme viacetážovej vegetácie je navrhnutá od dopravného ťahu Račianska, ako aj od 

areálu Meopty v severnej časti riešeného územia (blok E). Pri výsadbe vnútroblokov bloku K je 

navrhnutá vysoká zeleň s podsadbou kríkov z dôvodu izolačnej funkcie od Račianskej ulice.   

Poloverejná zeleň – zeleň predzáhradiek, zeleň komunitných záhrad  

V návrhovej časti sa osobitne vyčlenila zeleň poloverejná, resp. polosúkromná. Optimálna sociálna 

interakcia vyžaduje isté spektrum hierarchicky usporiadaných otvorených priestorov rôzneho 

charakteru, od verejných až po súkromné.  Osobitný význam majú v tomto kontexte má zeleň 

poloverejného charakteru, ktorá je síce verejne prístupné bez obmedzenia, ale užíva ju jasne 

definovaná skupina ľudí, napríklad obyvateľov konkrétneho obytného bloku. Prechodové plochy medzi 

verejnými priestormi rôznej prístupnosti taktiež ponúkajú dôležité prostriedky realizácie sociálnej 

kontroly. 

Zeleň predzáhradiek a komunitných záhrad je síce verejne prístupné bez obmedzenia, avšak je 

“vnímaná”, že je v správe miestnych a okolitých obyvateľov.   Predzáhradky poskytujú priestor pre 

sociálny kontakt obyvateľov obytného domu, a slúžia ako prechodný priestor od verejných priestorov 

(ulica) po súkromné (budova). Už v súčasnosti vo viacerých priestoroch pri obytných budovách si 
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obyvatelia vysadili a starajú sa o zeleň.  Komunitné záhradníčenie má nepochybný význam pre tvorbu 

komunity a sociálnych väzieb. 

Zvýšenie retenčnej kapacity riešeného územia a ochranu pred prívalovými 

zrážkami: 

Súčasný stav plne odkanalizovanej zrážkovej vody a zároveň preschnutých plôch vegetácie a stromov 

je úplne nevyhovujúci. Cieľom návrhu je v najväčšmi možnej miere ponechať zrážkovú vodu a viesť ju 

do vsaku (zasakovanie pásy, terénne modelácie, technické prvky, vyspádovanie spevnených plôch, 

využívanie priepustných a polopriepustných povrchov, vyspádovanie spevnených plôch do rastlého 

terénu (bez prekážky zvýšených obrubníkov)  

Ochrana v severozápadnej ako aj juhozápadnej časti pred prívalovými zrážkami (najmä bloky F, G) sa 

bude realizovať aj návrhom na zvýšenie retenčnej kapacity plochy, napr. formou terénnych modelácií.  

Obrázok 21 Zrážkové vody – ilustračné foto 
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6.5 Návrh verejnej dopravnej vybavenosti 

6.5.1 Charakteristika dopravnej polohy, širšie dopravné vzťahy 
Návrh riešenia verejného dopravného vybavenia vychádza z dopravnej polohy riešeného územia zóny 

Krasňany k prvkom nadradenej komunikačnej sústavy. Priemet dopravných systémov presahujúcich 

celomestskú úroveň sa viaže v riešenom a prevádzkovo súvisiacom území na systémy cestnej a 

železničnej dopravy. Koncentrické dopravné vzťahy odvodené z najširšej  územnej  úrovne, vychádzajú 

z geomorfologických predpokladov i zo sociálno-ekonomických väzieb  gravitujúcich k jadru sídelno 

regionálnej aglomerácie. Vzhľadom k súčasnému usporiadaniu prvkov týchto dopravných systémov  

dochádza ku agregácii mestských a regionálnych dopravných vzťahov  s priemetom i do riešeného 

územia zóny KRASŇANY. 

Nadradený komunikačný systém mesta je postavený na princípe rádialno-okružného usporiadania jej 

základných prvkov. Prvky základného komunikačného systému reprezentujú radiálne komunikácie, 

dopravné okruhy a prepojenia. Skelet nadradenej komunikačnej siete vytvára päť základných 

dopravných radiál koncentricky  smerujúcich do centrálnych štruktúr mesta. Dopravné okruhy plnia 

funkciu zachytávania dopravných vzťahov radiálne smerujúcich do centrálnej mestskej oblasti. 

Základný komunikačný systém (ZÁKOS) rozlišuje 3 územno-funkčné úrovne dopravných okruhov 

(vnútorný dopravný okruh VDO, stredný dopravný okruh SDO, vonkajší polookruh). Vonkajší polookruh 

je vedený v záujmovom území zóny Krasňany. Z pohľadu legislatívno-administratívneho rozčlenenia 

tvoria komunikačnú sústavu mesta úseky diaľnice D2,D1, prieťahy ciest I. triedy, počiatočné a koncové 

úseky ciest II.-hých  a III.-tích tried a miestne komunikácie I.-IV.triedy. Prieťahy diaľnic mestom, cesty 

I., II. III. triedy a miestne komunikácie I.a II.triedy sú súčasťou tzv. vybranej komunikačnej siete. Miestne 

komunikácie III. a IV. triedy tvoria tzv. doplnkovú komunikačnú sieť.  

Priemet regionálnych vzťahov automobilovej dopravy do riešeného územia sa viaže na  jeden zo 

šiestich základných dopravných vstupov do mesta. Tento  korešponduje s vedením cesty II/502, 

prechádzajúcej tangenciálne riešeným územím po Račianskej ulici.  V systéme základnej komunikačnej  

štruktúry celomestského významu plní cesta II/502 funkciu  radiálnej komunikácie (Račianska radiála), 

ktorá okrem zabezpečovania nadregionálnych  dopravno-urbanistických väzieb podkarpatskej časti 

regiónu  zabezpečuje i rozvádzanie vnútromestskej dopravy, gravitujúcej  k jadrovému priestoru 

bratislavskej aglomerácie. Komunikácia je súčasťou radiálno-okružného usporiadania prvkov  

celomestského dopravného systému (ZÁKOS). Pre riešené územie má Račianska radiála význam z 

pohľadu situovania hlavných nástupových bodov. Tieto sú identifikované v polohách úrovňových 

križovaní Račianska-Pekná cesta a Račianska-Černockého.  

Trendy rozvoja územia vymedzeného jeho hranicou úzko súvisia s charakterom prostredia s 

prevládajúcou obytnou funkciou. Z pohľadu výhľadových  zámerov viazaných na dobudovanie 

nadradenej dopravnej infraštruktúry možno priamo riešené územie charakterizovať ako stabilizované. 

V území sa predpokladá postupné dobudovávanie  dopravnej infraštruktúry miestneho a lokálneho 

významu, čo súvisí s intenzifikačnými zámermi  časti riešeného a záujmového územia  a so 

zefektívnením prevádzkových podmienok viazaných na upokojenú a statickú dopravu. V území možno 

očakávať trendy čiastočného  narastania intenzity dopravy i na miestnych komunikáciách. Narastanie 

intenzity dopravy vo  všeobecnosti sleduje nárast hybnosti, čo je dôsledok zmien  ekonomického 

prostredia, zmien v ponuke systému  mestskej hromadnej dopravy a  zvyšovania stupňa 
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automobilizácie. Aktuálny i výhľadový stupeň automobilizácie (stupeň saturácie 1:2) je rozhodujúci pre 

definovanie spôsobov a kapacitných nárokov statickej dopravy v riešenom území.   

Základnú dopravnú infraštruktúru v území reprezentujú dopravné plochy dynamickej, statickej, 

upokojenej, resp. nemotorovej dopravy a vybavenie hromadnej dopravy (električková trať, zastávky 

autobusovej HD).  

6.5.2 Návrh verejného dopravného vybavenia územia 

Východiskové predpoklady dopravného riešenia 

Komunikačný systém v riešenom území reprezentujú miestne komunikácie rozdielnej dopravno-

urbanistickej úrovne. Najvyššiu úroveň reprezentuje komunikácia vedená  v tangenciálnej polohe po 

Račianskej ulici. V systéme hodnotenia dopravno-urbanistického významu patrí táto do skupiny 

zberných komunikácii najvyššej funkčnej triedy B1 (základný komunikačný systém ZÁKOS). Šírkové 

usporiadanie vychádza z typu štvorpruhovej smerovo rozdelenej komunikácie základnej normovej 

kategórie MZ27/70 (výhľadová kategória). Zberná komunikácia je začlenená do celoštátnej cestnej 

siete - cesta II/502. 

Základnú komunikačnú osnovu miestne nadradeného systému v riešenom území tvoria komunikácie, 

ktorých dopravno-urbanistická úroveň sa viaže na skupinu obslužných komunikácii. Miestne 

nadradené komunikácie nadväzujú na základné vstupy do územia s väzbou na zbernú komunikáciu 

vedenú po Račianskej ulici. Základné vstupy do územia sú identifikované v polohe križovaní Račianska 

ulica-Pekná cesta a Račianska ulica-Černockého ulica.  Hlavný vstup do územia je orientovaný z 

križovatky Račianska ulica-Pekná cesta. Komunikácia vedená po Peknej ceste plní funkciu zapojenia 

širšie vymedzeného územia novourbanizovaných a potenciálnych rozvojových  území.  

Druhý dopravný vstup do riešeného územia je orientovaný do križovatkového uzla Račianska ulica-

Černockého ulica. Sieť miestne nadradeného komunikačného systému, resp. vybranej komunikačnej 

siete dopĺňa pozdĺžne prepojenie vedené po Kadnárovej ulici. Dvojpruhová komunikácia charakterizuje 

dopravno-urbanistická úroveň obslužnej komunikácie funkčnej triedy C1/C2. Komunikácia plní 

dopravné funkcie medziobvodového významu s vedením autobusovej HD. Šírkové usporiadanie sa 

viaže na normovú kategóriu dvojpruhovej komunikácie MO8,0/30. Doprava na Kadnárovej ulici je v 

súčasnosti organizovaná v obojsmernom dopravnom režime (úsek Pekná cesta - Vrbenského, 

Černockého-Hečkova) a v jednosmernom dopravnom režime (úsek Vrbenského-Černockého). 

Zonálnu sieť v úrovni obslužných komunikácii dopĺňajú obslužné komunikácie nizších funkčných tried 

C2, C3. Tieto plnia funkciu bezprostrednej obojstrannej obsluhy územia. Komunikácie sú prevažne 

usporiadané v jednosmernom režime (Cyprichova, Hubeného, Hlinícka). Jednosmerné komunikácie sú 

vybavené jednostranným parkovacím a odstavným pruhom. Dopravne upokojený charakter priečnych 

vnútrozonálnych komunikácii je čiastočne podporený smerovým vychýlením priameho dopravného 

smeru pri predpoklade prestriedania  parkovacieho, resp. odstavného pruhu.  

Najnižšiu úroveň tvoria upokojené a účelové komunikácie plniace funkciu prístupu k sústredeným 

miestam statickej dopravy a do priestoru radových garáži. Dopravný systém v riešenom území zahŕňajú 

i účelové dopravné plochy s univerzálnym využitím pre statickú, dynamickú hromadnú a individuálnu 

dopravu a nemotorovú dopravu. 
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Nemotorová a pešia doprava v riešenom území tvorí najväčší podiel v rámci dopravnej vnútrozonálnej 

práce. Hlavné pešie prúdy sledujú väzby základných urbanistických prvkov. Dôležitosť trás určujú 

pravidelné cesty za prácou, školou a vybavenosťou. Zdrojové miesta pešej dopravy korešpondujú 

najmä s priestormi súvisiacimi s uzlovými miestami hromadnej dopravy (Pekná cesta, Račianska ulica) 

ako aj zo zariadeniami vyššej občianskej vybavenosti, kde je predpoklad väčšej  koncentrácie osôb.  

Systém upokojených komunikácii tvorí v súčasnosti založená sieť pozdĺžnych, priečnych a diagonálnych 

peších chodníkov a prepojení v úrovni nemotorových komunikácii funkčných tried D1 a D3. Prepojenia 

zohľadňujú  nároky územia na prevádzkový komfort umožňujúci efektívny pohyb pešej a dopravne 

upokojenej, resp.nemotorovej   dopravy.  Upokojené komunikácie v riešenom území rešpektujú 

prirodzené smery vychádzajúce z väzieb  základných urbanistických prvkov (zastávky HD , vybavenosť, 

bývanie). 

Štruktúra cyklistických trás vychádza zo základného členenia na hlavné, vedľajšie a doplnkové trasy. 

Riešeným územím lokality Krasňany a záujmovým územím prechádza hlavná cyklistická trasa Račianska 

radiála R13 (súčasť skupiny východných radiál Račianska, Ružinovská, Malý Dunaj). Radiálna cyklotrasa 

je vedená po Kadnárovej ulici, Černockej ulici, Hubeného ulici a Hliníckej ulici. Celková trasa Račianskej 

radiály R13 vychádza z Hurbanovho nám. a je vedená cez Obchodnú, Radlinského, Račianske Mýto, 

KRASŇANY  do Rače. Trasa je vedená na spoločnom priestore s pešou dopravou a na spoločnom 

priestore s motorovou dopravou s minimálnou mierou segregácie.  Vedľajšia cyklistická trasa vedie cez 

dopravný priestor obslužnej komunikácie na Peknej ceste do Podkarpatskej oblasti. 

Hromadná doprava a jej vysoký podiel v rámci deľby dopravnej práce  je vyvolaný štruktúrou 

základných urbanistických prvkov s prevahou funkcie bývania v hromadnej forme bývanie (bytové 

domy). Riešené územie je obsluhované autobusovou a električkovou mestskou hromadnou dopravou. 

Električková doprava je vedená v tangenciálnej polohe voči riešenému územiu  spoločne s cestným 

koridorom na Račianskej ulici. Zastávky električkových liniek 3,5 sú orientované do križovatkových 

priestorov Račianska-Pekná cesta a Račianska-Černockého ulica.  

Linky autobusovej hromadnej dopravy č.75 sú vedené po obslužných komunikáciach funkčnej triedy 

C1 (Pekná cesta, Kadnárová ulica, Vrbenského).  Terminál, resp. obratisko je situované v koncovom 

priestore obslužnej komunikácie na Vrbenského ulici. Autobusové zastávky sú situované na hlavnom 

dopravnom priestore v rámci priebežného jazdného pruhu. Na Černockého ulici je situovaná 

obojstranná zastávka školského autobusu. Izochróna dostupnosti zastávok HD nepresahuje v riešenom 

území hodnotu 5-7 min. 

Statická doprava zahŕňa riešenie uspokojovania nárokov na parkovanie a odstavovanie individuálnych 

motorových vozidiel. Východiská riešenia spočívajú v bilancovaní nárokov a kapacít riešeného územia. 

Spôsoby riešenia spočívajú vo využívaní sústredených plôch statickej dopravy a vo využívaní 

dopravného priestoru zonálnych komunikácii. Územie je špecifické nižším stupňom automobilizácie. 

Výpočet nárokov statickej dopravy sa viaže na výhľadový stupeň automobilizácie. 

V súčasnosti sú nároky statickej dopravy riešené 4-mi základnými spôsobmi:  

• parkovanie a odstavovanie motorových vozidiel na sústredených plochách statickej dopravy  

• odstavovanie motorových vozidiel v radových garážach  

• odstavovanie motorových vozidiel v integrovanej hromadnej garáži 
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• parkovanie a odstavovanie vozidiel v rámci miestnych komunikácií na vozovke a na  

chodníkovej časti 

Prevažujúca časť nárokov na odstavovanie a parkovanie je riešená na exteriérových sústredených 

organizovaných plochách. Podiel takto uspokojovaných nárokov statickej dopravy v rámci celkovej 

kapacity parkovacích miest je 51,1%. Veľká časť nárokov je riešená v rámci radových a integrovaných 

garáži s podielom 32,16% (30,70%+1,46%). Spôsob odstavovania motorových vozidiel v radových 

garážach je však treba považovať za už prekonaný s predpokladom menšieho využitia jestvujúcich 

kapacít. Organizované odstavovanie a parkovanie v rámci verejných komunikácii predstavuje podiel 

16,74%. 

Návrh dopravného vybavenia územia 

Komunikačný systém  

Analýza dopravných vzťahov v rámci rozborovej časti zóny Krasňany vytvára základné východiská pre 

návrh dopravného vybavenia územia. Problémové javy sa dotýkajú líniových a bodových prvkov, 

dopravno-inžinierskych závad a problémov vychádzajúcich zo založených dopravno-urbanistických 

princípov neumožňujúcich optimálnu mieru segregácie motorovej a nemotorovej dopravy.   

Návrh komunikačnej osnovy riešeného územia je determinovaný už založeným komunikačným 

systémom a vedením nadradených dopravných trás. Návrh prvkov komunikačného systému územia 

súvisiaceho so  zónou Krasňany vychádza z rozboru širších dopravných vzťahov, zo  zhodnotenia 

založenej dopravnej siete i z predpokladaných  rozvojových zámerov cestnej siete celomestského i 

miestneho významu. Tieto sú v rôznej podrobnosti definované tak v celomestských územno-

plánovacích a dopravno-inžinierskych  dokumentáciách ako i v rezortných dokumentáciách smerne 

definujúcich zámery rozvoja cestnej  infraštruktúry. Tieto sa v zásade týkajú širších dopravných väzieb  

súvisiacich s organizovaním dopravy vo voľnejšie  vymedzenom území. Rozvojové zámery s funkčným 

prienikom s riešeným územím sa týkajú presmerovaním račianskej radiály (cesta II/502, zberná 

komunikácia f.tr.B1, kategória MZ27,0/70).  Presmerovanie zbernej komunikácie hierarchizuje funkčné 

úrovne regionálnej, celomestskej a zonálnej  dopravy. 

Pre riešené územie a rozvojový potenciál záujmového územia je určujúca poloha vedenia predĺženia 

dopravného okruhu (dopravný polokruh). Komunikácia je vedená okrajom riešeného územia v úrovni 

zbernej komunikácie funkčnej triedy B1. Šírkové usporiadanie vychádza z normovej kategórie 

štvorpruhovej smerovo rozdelenej komunikácie MZ 25,0/80. Prienik račianskej radiály a komunikácie 

vonkajšieho polokruhu vytvára v záujmovom území dopravno-transformačný uzol (mimoúrovňová 

križovatka - MÚK).  

Základnú komunikačnú osnovu zóny Krasňany tvoria v riešenom území obslužné komunikácie funkčnej 

triedy C1 a C2. Komunikácie vedené po Peknej ceste, Kadnárovej a Černockého vytvárajú zonálny okruh 

a plnia funkciu prevedenia zdrojovej, cieľovej a čiastočne i tranzitujúcej dopravy na nadradený 

komunikačný systém, resp.na zbernú komunikáciu račianskej radiály.  

Miestne nadradenou komunikáciou zóny Krasňany je obslužná komunikácia funkčnej triedy C1 vedená 

po Peknej ceste. Komunikácia plní funkciu napojenia širšie vymedzeného územia s výrazným 

rozvojovým potenciálom. Šírkové usporiadanie vychádza zo základnej normovej kategórie 

dvojpruhovej  komunikácie s núdzovým/parkovacím pruhom MO10,5/40. Uličný koridor Peknej cesty 
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plní dopravnú a dopravno-spoločenskú funkciu. Koridor je rozčlenený  na pruhy motorovej dopravy, 

pruhy statickej dopravy, pruhy dynamickej nemotorovej dopravy a pešej dopravy.  

Obslužná dvojpruhová obojsmerná komunikácia funkčnej triedy C1 vedená po Kadnárovej ulici prepája 

priečne prepojenia ulíc Pekná cesta a Černockého. Šírkové usporiadanie je definované  normovou 

kategóriou MO8,5/40. Komunikácia plní funkciu obsluhy polyfunkčného územia. Funkciu komunikácie 

dopĺňa vedenie autobusovej MHD.  

Obslužná komunikácia funkčnej triedy C2 vedená po Černockého ulici plní funkciu prepojenia širšieho 

územia s dopravnou radiálou. Komunikáciu charakterizuje vedenie autobusovej dopravy - školský 

autobus. Zastávka autobusu je presmerovaná priamo pred objekt školy na Hubeného ulici.   

Komunikačný systém dopĺňajú vnútrozonálne priečne i pozdĺžne vedené komunikácie nižších 

dopravno-urbanistických úrovní plniace funkciu distribúcie a prístupu k zastavanej časti územia a jeho 

bezprostrednej obsluhy. Hierarchizácia dopravnourbanistických úrovní zonálnych komunikácii je 

prostriedkom k vytvoreniu dopravne upokojených priestorov. Komunikácie funkčnej triedy D1 

komunikácii plnia funkciu obsluhy územia s prioritou pešej, resp.nemotorovej dopravy. Postupnou 

funkčnou transformáciou do úrovne upokojených komunikácií sú navrhnuté komunikácie vedené po 

Cyprichovej a Hubeného ulici.   

Hromadná doprava 

S ohľadom na štruktúru urbanistických prvkov a prevahu obytnej funkcie v hromadnej forme zástavby 

je hromadná doprava zastúpená v deľbe dopravnej práce rozhodujúcim podielom.  

Napojenie riešeného územia zóny Krasňany na systém hromadnej dopravy korešponduje z  územného 

hľadiska so základnými vstupmi a sleduje hlavné dopravno-urbanistické väzby na vyššiu územnú 

úroveň. Rozhodujúce systémy  hromadnej dopravy súvisia s autobusovou  a električkovou dopravou. 

Územie je obsluhované koncovými a priebežnými linkami autobusovej dopravy a priebežnou linkou 

električkovej dopravy. Návrh predpokladá vedenie autobusových liniek obojstranne po Peknej ceste, 

Kadnárovej ulici a Černockého ulici. Terminál, resp. obratisko je situované v koncovom priestore 

obslužnej komunikácie na Vrbenského ulici. Autobusové zastávky sú situované prevažne na 

pridruženom dopravnom priestore mimo hlavný dopravný  priestor. Zastávky električkových liniek sú 

orientované do predkrižovatkových priestorov Račianska-Pekná cesta a Račianska-Černockého ulica.  

V priestore križovatky Račianska - Pekná cesta je vytvorený predpoklad na vytvorenie zonálneho 

transformačného uzla BUS/električka.  Autobusovú HD dopĺňajú linky prímestskej dopravy vedené po 

Račianskej ulici.  Okrajový systém HD tvorí železničná doprava (žst. Rača) zabezpečujúca prímestské 

dopravné väzby a len čiastočne v minimálnom objeme  i vnútromestské dopravné väzby.   

Poloha zastávok hromadnej dopravy vytvára predpoklad pešej dostupnosti zastavaných ťažiskových 

území do 250m.  

Statická doprava 

Nároky statickej dopravy vychádzajú z potrieb všetkých  potencionálnych jestvujúcich a navrhovaných 

zdrojov a cieľov  dopravy v riešenom území vymedzenom hranicou zóny Krasňany.  
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Zvyšujúci podiel stupňa automobilizácie i trend všeobecne sa  rozširujúcej mobility musia sprevádzať 

zmeny v štruktúrovaní  spôsobov uspokojovania nárokov statickej dopravy. Zmeny znamenajú  iné 

podiely v prospech garážových miest s vertikálnym usporiadaním miest. 

Uspokojenie nárokov statickej dopravy návrh rieši  v zásade dvoma základnými spôsobmi. Prvý spôsob 

využíva exteriérové úrovňové zariadenia statickej dopravy (exteriérové parkoviská). Druhý spôsob 

vychádza z intenzifikácie územia a sústreďuje statickú dopravu do hromadných garážových zariadení 

(hromadné garáže). Pre riešené územia je uspokojenie statickou dopravou základným determinantom 

určujúcim spôsob a intenzitu zástavby.  

Sústredené plochy statickej dopravy sú navrhované v logických väzbách  na dopravné komunikácie 

a hlavné vstupy do územia. Tieto sú identifikovateľné najmä v miestach predpokladanej občianskej 

vybavenosti korešpondujúcej s obojstranným koridorom na Peknej ceste.  

Dimenzovanie nárokov statickej dopravy riešeného územia sa viaže na nároky  dlhodobých a 

krátkodobých potrieb. Bilančným územím sú vymedzené urbanistické bloky. Základné bilančné 

jednotky plynúce z funkcie bývania je počet bytových jednotiek a ich obytná plocha. Bilančnými 

jednotkami vyplývajúcimi z funkcie vybavenosti sú úžitkové a odbytové plochy, počet zamestnancov a 

zákazníkov. 

V zmysle článku 16.3.10 (STN 73 6110/Z2)  boli stanovené redukčné súčinitele: 

• kmp =  0,8 širšie centrum mesta            kd =  1,0 deľba dopravnej práce IAD/ostatné 40:60 

(odhad) 

• N = 1,1 x Oo + 1,1 x Po  x  kmp  x  kd   

Tabuľka 6 Bilancia nárokov SD - návrh 

FUNKCIA ÚČELOVÁ JEDNOTKA MNOŽSTVO               NÁROKY  SD 

KRÁTKODOBÉ DLHODOBÉ 

BLOK   A 

BYTOVÝ DOM 13,14,15,27 

BYTY do60m2 - 160b.j. 

BYTY 60-90 m2 - 50b.j. 

POČET BYTOVÝCH JEDNOTIEK  210  

16 

7,5 

 

160 

75 

V 27  

OBCHODY 

POČET ZAMESTNANCOV 

ODBYTOVÁ PLOCHA ( m2) 

34 

352 

- 

11,2 

6,8 

- 

krátkodobé a dlhodobé nároky statickej dopravy     CELKOM                  34,7 241,8 

S P O L U 276,5=277PM 

 

Tabuľka 7 Bilancia nárokov SD - návrh 

FUNKCIA ÚČELOVÁ JEDNOTKA MNOŽSTVO               NÁROKY  SD 

KRÁTKODOBÉ DLHODOBÉ 

BLOK B 

BYTOVÝ DOM 24,25 

BYTY -60m2 - 77b.j. 

BYTY 60-90 m2 - 11b.j. 

BYTY 90+ m2  - 8b.j. 

POČET BYTOVÝCH JEDNOTIEK  96  

7,7 

1,65 

1,6 

 

77 

16,5 

16 
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FUNKCIA ÚČELOVÁ JEDNOTKA MNOŽSTVO               NÁROKY  SD 

KRÁTKODOBÉ DLHODOBÉ 

ZDRAVOTNÉ STREDISKO POČET ZAMESTNANCOV 

ÚŽITKOVÁ PLOCHA ( m2) 

20 

430 

- 

5 

4 

- 

OBCHODY POČET ZAMESTNANCOV  (/25) 

ODBYTOVÁ PLOCHA ( m2) 

134 

3.356 

- 

118 

30 

- 

krátkodobé a dlhodobé nároky statickej dopravy     CELKOM                  133,95 143,50 

S P O L U 277,45=278 PM 

 

Tabuľka 8 Bilancia nárokov SD  

FUNKCIA ÚČELOVÁ JEDNOTKA MNOŽSTVO               NÁROKY  SD 

KRÁTKODOBÉ DLHODOBÉ 

BLOK  C 

RODINNÝ DOM 72-78 POČET BYTOVÝCH JEDNOTIEK  7 1,4 14 

OBCHODNÁ VYBAVENOSŤ POČET ZAMESTNANCOV  (/25) 

ODBYTOVÁ PLOCHA  (m2) 

 

04 

100 

- 

3,52 

0,88 

- 

krátkodobé a dlhodobé nároky statickej dopravy     CELKOM                  4,92 14,88 

S P O L U 19,8 = 20 PM 

 

Tabuľka 9 Bilancia nárokov SD  

FUNKCIA ÚČELOVÁ JEDNOTKA MNOŽSTVO               NÁROKY  SD 

KRÁTKODOBÉ DLHODOBÉ 

BLOK D 

BYTOVÝ DOM 19,20,21 

BYTY do60m2 - 246b.j. 

POČET BYTOVÝCH JEDNOTIEK  246  

24,6 

 

246 

V 113 

OBCHODY 

POČET ZAMESTNANCOV  (/25) 

ODBYTOVÁ  PLOCHA  (m2) 

36 

896 

- 

31,54 

7,92 

- 

krátkodobé a dlhodobé nároky statickej dopravy     CELKOM                  56,14 253,92 

S P O L U 310,06=311 PM 

 

Tabuľka 10 Bilancia nárokov SD  

FUNKCIA ÚČELOVÁ JEDNOTKA MNOŽSTVO               NÁROKY  SD 

KRÁTKODOBÉ DLHODOBÉ 

BLOK  E 

BYTOVÝ DOM 1,2,3,22 

BYTY do60m2 - 62b.j. 

BYTY 60-90 m2 - 57b.j. 

BYTY 90+ m2  - 2b.j. 

POČET BYTOVÝCH JEDNOTIEK  121  

6,2 

8,55 

0,4 

 

62 

85,5 

4 

krátkodobé a dlhodobé nároky statickej dopravy     CELKOM                  15,15 151,50 

S P O L U 166,65=167 PM 
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Tabuľka 11 Bilancia nárokov SD  

FUNKCIA ÚČELOVÁ JEDNOTKA MNOŽSTVO               NÁROKY  SD 

KRÁTKODOBÉ DLHODOBÉ 

BLOK  F 

BYTOVÝ DOM 4,5,6,16 

BYTY do60m2 - 164b.j. 

BYTY 60-90 m2 - 58b.j. 

POČET BYTOVÝCH JEDNOTIEK  222  

16,4 

8,7 

 

164 

87 

V 119 

 ŠKOLSKY INTERNÁT 

POČET ZAMESTNANCOV 

POČET IZIEB / LÔŽOK  

10 

40 / 148 

- 

10 

2 

- 

V 118 

 SOŠ 

POČET ZAMESTNANCOV 

POČET ŠTUDENTOV 

37 

214 

- 

- 

5,9 

- 

OBCHODNÁ VYB. POČET ZAMESTNANCOV  (/25) 

ODBYTOVÁ PLOCHA ( m2) 

20 

490 

- 

17,25 

4,40 

- 

krátkodobé a dlhodobé nároky statickej dopravy     CELKOM                  52,35 263,30 

S P O L U 315,65 =316 PM 

 

Tabuľka 12 Bilancia nárokov SD  

FUNKCIA ÚČELOVÁ JEDNOTKA MNOŽSTVO               NÁROKY  SD 

KRÁTKODOBÉ DLHODOBÉ 

BLOK  G 

BYTOVÝ DOM 7-12,17,18,23,70 

BYTY 60-m2 - 351b.j. 

BYTY 60-90 m2 - 86b.j. 

BYTY 90+ m2  - 45b.j. 

POČET BYTOVÝCH JEDNOTIEK  482  

35,1 

12,9 

9 

 

351 

129 

90 

OBCHODNÁ VYB. POČET ZAMESTNANCOV  (/25) 

ODBYTOVÁ PLOCHA ( m2) 

54 

1.334 

- 

46,96 

11,88 

- 

     

krátkodobé a dlhodobé nároky statickej dopravy     CELKOM                  103,96 581,88 

S P O L U 685,84=686 PM 

Tabuľka 13 Bilancia nárokov SD  

FUNKCIA ÚČELOVÁ JEDNOTKA MNOŽSTVO               NÁROKY  SD 

KRÁTKODOBÉ DLHODOBÉ 

BLOK  H 

BYTOVÝ DOM   

28-31,33,34,35,56,57 

BYTY -60m2 - 207b.j. 

BYTY 60-90 m2 - 18b.j. 

POČET BYTOVÝCH JEDNOTIEK  225  

 

20,7 

2,7 

 

 

207 

27 

V 132 

Hotel 

POČET ZAMESTNANCOV 

POČET UBYTOVANÝCH  

98  

357 

19,6 

- 

- 

71,4 

OBCHODNÁ VYB. POČET ZAMESTNANCOV  (/25) 

ODBYTOVÁ PLOCHA ( m2) 

487 

12.183 

- 

429 

107,14 

- 

V 138 

ZUŠ 

POČET ZAMESTNANCOV 

POČET ŽIAKOV 

31 

410 

- 

- 

3,6 

- 

krátkodobé a dlhodobé nároky statickej dopravy     CELKOM                  472 416,14 

S P O L U 888,14=889 PM 
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Tabuľka 14 Bilancia nárokov SD  

FUNKCIA ÚČELOVÁ JEDNOTKA MNOŽSTVO               NÁROKY  SD 

KRÁTKODOBÉ DLHODOBÉ 

BLOK  I 

BYTOVÝ DOM 58-66,32 

BYTY -60m2 - 195b.j. 

BYTY 60-90 m2 - 9b.j. 

BYTY 90+ m2  - 13b.j. 

POČET BYTOVÝCH JEDNOTIEK  217  

19,5 

1,35 

2,6 

 

195 

13,5 

26 

V 141 

GYMNÁZIUM 

POČET BYTOV 

POČET ZAMESTNANCOV 

POČET ŠTUDENTOV  

1 

48 

368 

0,2 

- 

- 

2 

5,5 

- 

V 142 

ZŠ+MŠ  

POČET BYTOV  

POČET ZAMESTNANCOV 

POČET ŽIAKOV 

2 

82 

667 

0,2 

- 

- 

2 

9,4 

- 

krátkodobé a dlhodobé nároky statickej dopravy     CELKOM                  23,85 253,40 

S P O L U 277,25=278 PM 

 

Tabuľka 15 Bilancia nárokov SD - návrh 

FUNKCIA ÚČELOVÁ JEDNOTKA MNOŽSTVO               NÁROKY  SD 

KRÁTKODOBÉ DLHODOBÉ 

BLOK  J 

BD 36-43, 67,68,26 

BYTY -60 m2 - 215b.j. 

BYTY 60-90 m2 - 30b.j. 

BYTY 90+ m2  - 1b.j. 

POČET BYTOVÝCH JEDNOTIEK  246  

21,5 

4,5 

0,2 

 

215 

45 

2 

OBCHODNÁ VYB. POČET ZAMESTNANCOV  (/25) 

ODBYTOVÁ PLOCHA ( m2) 

172 

4.295 

- 

151,18 

37,84 

- 

krátkodobé a dlhodobé nároky statickej dopravy     CELKOM                  177,38 299,84 

S P O L U 477,22=478 PM 

 

Tabuľka 16 Bilancia nárokov SD  

FUNKCIA ÚČELOVÁ JEDNOTKA MNOŽSTVO               NÁROKY  SD 

KRÁTKODOBÉ DLHODOBÉ 

BLOK  K 

BD 44-55, 69 

BYTY -60 m2 - 285b.j. 

BYTY 60-90 m2 - 27b.j. 

BYTY 90+ m2  - 8b.j. 

POČET BYTOVÝCH JEDNOTIEK  320  

28,5 

4,05 

1,2 

 

285 

40,5 

12 

OBCHODNÁ VYB. POČET ZAMESTNANCOV  (/25) 

ODBYTOVÁ PLOCHA ( m2) 

64 

1.587 

- 

55,86 

14,08 

- 

V 136 

KOSTOL 

POČET ZAMESTNANCOV 

ÚŽITKOVÁ PLOCHA ( m2) 

3 

1000 

- 

30 

0,6 

- 

V 144 POČET ZAMESTNANCOV 59 - 11,8 
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FUNKCIA ÚČELOVÁ JEDNOTKA MNOŽSTVO               NÁROKY  SD 

KRÁTKODOBÉ DLHODOBÉ 

VÚDPAP POČET ŽIAKOV 15 - - 

V 145 

MATERSKÁ ŠKOLA 

POČET ZAMESTNANCOV 

POČET ŽIAKOV 

16 

86 

- 

- 

3,2 

- 

krátkodobé a dlhodobé nároky statickej dopravy     CELKOM                  119,61 367,18 

S P O L U 486,79=487 PM 

 

Tabuľka 17 Bilancia nárokov statickej dopravy  

POLOHA ODSTAVNÉ /  PARKOVACIE MIESTA 

(BÝVANIE) 

KRÁTKODOBÉ / DLHODOBÉ MIESTA   

(VYBAVENOSŤ) 

 

SPOLU 

BLOK  A 259 18 277 

BLOK  B 121 157 278 

BLOK  C 16 4 20 

BLOK  D 271 40 311 

BLOK  E 167 - 167 

spolu A+B+C+D   1.053 

BLOK  F 277 39 316 

BLOK  G 627 59 686 

BLOK  H 258 631 889 

BLOK  I 258 20 278 

spolu F+G+H+I   2.169 

BLOK  J 289 189 478 

BLOK  K 372 115 487 

spolu J+K   965 

    

CELKOM 2.915 1.272 4.187 

Tabuľka 18 Bilancia kapacít statickej dopravy  

POLOHA EXTERIÉROVÉ PM HROMADNÉ GARÁŽE  BILANCIA 

kapacita-nárok 

SPOLU 

BLOK  A 122 - -155 122 

BLOK  B 32 360+400 +514 792 

BLOK  C 57 380 +417 437 

BLOK  D 107 - -204 107 

BLOK  E 127 - -40   127 

spolu A+B+C+D   +532 1.585 

BLOK  F 153 280 +117 433 

BLOK  G 317 310+160=470 +101 787 

BLOK  H 188 575 -126 763 

BLOK  I 124 - -154  124 

spolu F+G+H+I   -62 2.107 

BLOK  J 277 - -201 277 

BLOK  K 221 - -266   221 
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spolu J+K   -467 498 

     

CELKOM 1.725 2.465  4.190 

% využitia 41,17% 58,83%  100% 

 

Územný potenciál je determinovaný limitmi viazanými na životné prostredie. Deficit výhľadových 

nárokov statickej dopravy je pri zachovaní územných a environmentálnych limitov  potrebné riešiť 

inými spôsobmi. Pre riešenie nárokov statickej dopravy v zóne Krasňany je nevyhnutné zmena 

spôsobov ich uspokojenia. V návrhu sa stáva rozhodujúcim princíp zvyšovania stupňa garážovania.  S 

ohľadom na aktuálny deficitný  stav parkovacích miest a trend miernej intenzifikácie využitia územia 

návrh predpokladá podiel stupňa garážovania 58,83%.    

Parametre nárokov (odstavné, dlhodobé a krátkodobé parkovacie miesta) sú súčasťou tabuľky  - 

Bilancia nárokov statickej dopravy. Celkové nároky na statickú dopravu pri plnom stupni, resp. saturácii 

stupňa automobilizácie je 4.187 parkovacích miest. V porovnaní s hodnotou aktuálnej kapacity územia 

1.505 parkovacích miest možno konštatovať mieru uspokojenia nárokov na statickú dopravu 35,9%-

tami (pri predpoklade plného využitia radových garáži). Nárast exteriérových parkovacích miest je 

v návrhu o 704 (69 %) v porovnaní so stavom z prieskumov a rozborov. 

Vzhľadom na to, že spôsob odstavovania motorových vozidiel v radových garážach sa dnes považuje 

za prekonaný (predstavuje neefektívne využitie jestvujúcich kapacít územia), počíta sa v návrhu s ich 

dožitím v rámci celého riešeného územia zóny a nahradením hromadnými garážami (na ulici Augusta 

Murína a pod areálom Meopty) alebo exteriérovými parkovacími plochami.  

Nemotorová doprava 

Nemotorová a pešia doprava v  riešenom území tvorí najväčší podiel v rámci dopravnej vnútrozonálnej 

práce. Hlavné pešie prúdy sledujú väzby základných urbanistických prvkov. Dôležitosť trás určujú 

pravidelné cesty za prácou, školou a vybavenosťou. Zdrojové miesta pešej dopravy korešpondujú 

najmä s priestormi súvisiacimi s uzlovými miestami hromadnej dopravy (Pekná cesta, Račianska ulica) 

ako aj so zariadeniami vyššej občianskej vybavenosti, kde je predpoklad väčšej  koncentrácie osôb.  

Systém upokojených komunikácii tvorí založená a novonavrhovaná sieť pozdĺžnych, priečnych a 

diagonálnych peších chodníkov a prepojení v úrovni nemotoristických komunikácii skupiny D (funkčná 

trieda D1,D2,D3). Prepojenia zohľadňujú  nároky územia na prevádzkový komfort umožňujúci efektívny 

pohyb pešej a dopravne upokojenej, resp. nemotorovej   dopravy.  Upokojené komunikácie v riešenom 

území rešpektujú prirodzené smery vychádzajúce z väzieb  základných urbanistických prvkov (zastávky 

HD, vybavenosť, bývanie, rekreácia). 

Návrh predpokladá vytvorenie spoločenského priestoru vyššej úrovne v koridore Peknej cesty. V 

medziľahlom priestore ulíc Hubeného a Cyprichova je návrh vytvorenia centrálneho spoločenského 

priestoru. Spoločenské funkcie na odvrátenej strane reprezentuje Katedrála  sv.Šebastiána,  objekty 

obchodu a služieb a hotelová vybavenosť s kongresovým centrom. Centrálny spoločenský priestor v 

koridore Peknej cesty je prepojený  nemotorovou komunikáciou vedenou vnútroblokovým priestorom 

(Pekná cesta-Vrbenského) s pokračovaním prepojenia na Černockého.  
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Podiel cyklistickej dopravy z pohľadu celkovej dopravnej práce aj z pohľadu nemotorovej dopravy nie 

je v riešenom území rozhodujúci a nedosahuje podiel sídiel so zavedeným systémom bicyklovej 

dopravy (10 - 20%-ný podiel na celkovej dopravnej  práci).  

Cyklistické trasy sú hierarchicky rozčlenené do 3 základných kategórii: 

• hlavné trasy (nadregionálny, regionálny a celomestský dopravný význam) 

• vedľajšie trasy (miestny a medziobvodový význam)  

• doplnkové trasy (lokálny význam) 

Z pohľadu polohy cyklistických trás ich charakterizuje členenie na  radiálne trasy, okružné trasy 

a spojovacie trasy. 

Hlavné trasy v MČ Rača sú vedené v prevažujúcej miere na segregovaných komunikáciách, resp. na 

samostatných cestičkách pre cyklistov. Časť hlavných trás je vedená v cyklistických pásoch na 

spoločnom dopravnom priestore s automobilovou dopravou, prípadne na spoločných komunikáciách 

s chodcami (je prípustné v úseku s nízkou intenzitou dopravy). 

Vedľajšie trasy sú vedené v prevažujúcej miere po existujúcich komunikáciách (vyhradený cyklistický 

pás v telese motoristickej komunikácie alebo v spoločnom priestore s motorovou dopravou - na 

komunikáciách s nízkou intenzitou pohybu motorových vozidiel). 

Doplnkové trasy sú charakterizované nižšou intenzitou pohybu cyklistov a sú vedené po existujúcich 

komunikáciách, v spoločnom priestore s chodcami, prípadne s motorovou dopravou na komunikáciách 

s nízkou intenzitou pohybu vozidiel. 

Riešeným územím lokality Krasňany a záujmovým územím prechádza hlavná cyklistická trasa Račianska 

radiála R13 (súčasť skupiny východných radiál Račianska, Ružinovská, Malý Dunaj).  Celková trasa 

Račianskej radiály R13 vychádza z Hurbanovho nám. a je vedená cez Obchodnú, Radlinského, Račianske 

Mýto, KRASŇANY  do Rače. 

Radiálna cyklotrasa je vedená v súčasnosti po Kadnárovej ulici, Černockého ulici, Hubeného ulici a 

Hliníckej ulici. Návrh predpokladá zmenu polohy radiálnej cyklotrasy R13 do koridoru (pešia a 

cyklistická doprava) vedenom paralelne s električkovou traťou na Račianskej ulici. Vedľajšie trasy sú 

vedené pozdĺž miestnych komunikácií Pekná cesta a Kadnárova na obojsmerných a jednopruhových 

jednosmerných cyklistických pruhoch. Vedľajšie trasy majú zonálny a medziobvodový význam. Ich 

dopravný význam dopĺňa funkcia nástupu do Podkarpatskej oblasti.  

Zhodnotenie predpokladanej záťaže na dopravnú vybavenosť vplyvom 

rozvojových území 

Do riešeného územia sa priamo i nepriamo premietajú dopravné vzťahy vyplývajúce z  rozvojových 

zámerov širšie vymedzeného územia. Dopravné nároky rozvojových území sa dotýkajú potrieb ich 

zapojenia na nadradenú komunikačnú sieť. Túto v záujmovom území  reprezentujú prvky základného 

komunikačného systému  (račianska radiála, dopravný polookruh). S územím nepriamo súvisia 

rozvojové projekty spracované v koncepčných dokumentáciách: 

• UŠ VINOHRADY, BRATISLAVA-MČ NOVÉ MESTO (Aurex,2010) 

• UŠ Z BRATISLAVA-RINZLE (MAX-ART s.r.o., Bratislava, 02/2005)  



ÚPN-Z KRASŇANY – NÁVRH SMERNÁ ČASŤ 97 

• UŠ OZ OHŇAVY, BRATISLAVA-MČ RAČA  (Bouda a Masár, arch. kancelária s.r.o., 05/2013) 

Spôsoby riešenia dopravy rozvojových území sa viažu na dobudovanie dopravných napojení v úrovni 

obslužných komunikácii funkčných tried C1-C3. Tieto vytvárajú pozdĺžne a priečne prepojenia s 

vyústením na račiansku radiálu. Rozvojové územia vo vzťahu k riešenému územiu nevytvárajú 

dopravné bloky.  Dopravná výkonnosť komunikácii riešeného územia je determinovaná priepustnosťou 

križovatkových uzlov  Pekná cesta- Račianska a Pekná cesta-Černockého. Dopravno-inžinierske 

posúdenie vplyvu rozvojových zámerov na riešené územie sa dotýka širšie vymedzeného územia a 

rozsahom presahuje možnosti územnoplánovacej dokumentácie zóny Krasňany.   

Ochranné pásma dopravných zariadení 

Ochranné pásma dopravných zariadené sa vo všeobecnosti dotýkajú cestnej, železničnej a leteckej 

dopravy. Administratívne ochranné pásma cestnej a železničnej dopravy nie sú v území sledované. Z 

pohľadu cestnej a železničnej dopravy sa dajú hodnotiť len hygienické pásma vplyvu hluku na riešené 

územie.  

Vplyv letiska na riešené územie determinuje čiastočne spôsob a intenzitu jeho využitia. Vplyvy letiska  

na územie sa dotýkajú hygienických podmienok a obmedzení určujúcich  stavebný režim na prevažnej 

časti riešeného územia.  Základný dráhový systém je v súčasnosti prevádzkovaný v krížovom kolmom 

usporiadaní (RWY 04/22, RWY13/31).  Letové trajektórie v  rámci štandardnej letovej prevádzky v 

súčasnosti využívajú na pristátie RWY 31 a 22 a na vzlety RWY 04 a13. Negatívne vplyvy prevádzky 

letiska M.R.Štefánika sa týkajú priamych obmedzení z titulu ochranných pásiem a obmedzení  

nepriamych, viažucich sa na podmienky hygienické.  V rámci  riešeného územia sú identifikované  

ochranné pásma rôznych druhov. Tieto sa dotýkajú: 

• ochranných pásiem so zákazom stavieb 

• ochranných pásiem s výškovým obmedzením stavieb 

• ochranných pásiem ornitologických (pásmo C) 

Výškové obmedzenia vyplývajúce z prekážkových rovín sú vzhľadom  k podlažnosti zástavby v riešenom 

území v polohe  iba teoretickej a týkajú sa väčšiny základných prekážkových plôch: 

• prekážkovej roviny vzletového a približovacieho priestoru   

• kuželovej prekážkovej plochy (n.v. 172-272 m - sklon 4%) 

• vnútornej vodorovnej prekážkovej roviny (n.v. 172 m) 

Vplyv prevádzkovania leteckej dopravy letiska M.R.Štefánika na  životné prostredie riešeného územia 

je daný smerovaním trajektórii  vzletových a pristávacích letov. Riešené územie priamo nadväzuje na 

kurz  31-13 vzletového a pristávacieho priestoru. Súčasťou tohto kurzu  je priamočiara a zakrivená  

letová trajektória. 

Hluková záťaž z leteckej prevádzky je hodnotená dvoma deskriptormi. Je to denná ekvivalentná hladina 

hluku L A,eq,d  (od 6.00-22.00hod) a maximálna denná hladina hluku  L A,max,d. V zmysle Vyhlášky 

č.14/1977 Zb.MZ SSR sú pre daný typ územia cez deň limity 85dB pre L A,max,d     a 65 dB pre L A,eq,d.  

Zaťaženie riešeného územia hlukom z prevádzky leteckej dopravy je zdokumentovaná v rámci 

grafických príloh. Z porovnania oboch hodnôt  vo všeobecnosti vyplýva, že maximálna hladina zvuku z 

leteckej prevádzky je v súčasnosti prekračovaná na oveľa väčšej ploche územia ako ekvivalentná 



ÚPN-Z KRASŇANY – NÁVRH SMERNÁ ČASŤ 98 

hladina zvuku.  Vysvetlenie spočíva v počte pohybov na letisku a v prevádzkovaní starších  typov 

lietadiel, ktoré produkujú  zvýšení hluk. Vzhľadom ku skutočnosti, že zaťaženie zasahuje i existujúcu 

zástavbu, je  nutné v tejto časti sídla vybaviť objekty účinnými technickými  opatreniami tak, aby tu v 

maximálne možnej miere eliminovali  negatívne hygienické dopady prevádzky letiska na životné  

prostredie.  

Hluková záťaž je funkciou využitia letiskovej dopravy (počet pohybov)  a jej smerovania (vzlety a 

pristánia). Predpokladaný počet pohybov s ich priradením na letové trajektórie vychádza zo 

spracovanej DID GENEREL LETISKA M.R.ŠTEFÁNIKA BRATISLAVA A LETISKA VAJNORY (VPÚ LETKONZULT 

spol. s r.o., Bratislava, 05/1999). 

obdobie vzlet 13 vzlet 04 vzlet 31 pristátie 31 pristátie 22 spolu 

rok 2010 18 38 7 37 26 126 

rok 2020 36 69 18 84 40 247 

 
Výhľadové  riešenia (do roku 2020) vychádzajú  z predpokladu zachovania  súčasného krížového 

dvojdráhového systému.  
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6.6 Návrh verejnej technickej vybavenosti 

6.6.1 Zásobovanie pitnou vodou 

Charakteristika súčasného stavu 

Riešené územie ako súčasť Mestskej časti Rača patrí z hľadiska výškového usporiadania do 1. tlakového 

pásma Bratislavského vodovodného systému. Ide o stabilizované územie s prevažujúcou funkciou 

bývania. 

Územím sú trasované nadradené výtlačné potrubia DN1200 a DN800, ktoré zásobujú vodojemy 

Koziarka a Krasňany. Objekty bytových domov a občianskej vybavenosti sú zásobované vodou 

z uličných rozvodov DN100-DN200.  

Kapacita verejného vodovodu v území je v súčasnosti dostačujúca, spoľahlivosť dodávky vody je 

ohrozovaná len poruchami z dôvodu veku a technického stavu potrubí v exponovaných dopravných 

trasách. Problémy vyplývajúce z nedostatočného hydrodynamického tlaku sa vyskytujú v koncovom 

úseku vodovodu DN150 v hornej časti Peknej cesty. 

Návrh riešenia 

Objekty riešené v rámci Územného plánu zóny Krasňany budú napojené na vodovodnú sieť buď 

jestvujúcimi vodovodnými prípojkami pre objekty so zmenou funkcie objektov alebo novými 

vodovodnými prípojkami pre novostavby. Dimenzie prípojok budú určené a posúdené podrobným 

výpočtom v ďalších stupňoch PD riešenej zóny podľa úrovne vybavenia objektov. Predpokladané 

dimenzie prípojok budú od DN 25 – DN 80. Meranie spotreby vody bude meracím zariadením buď v 

samostatnej vodomerovej šachte alebo priamo v objekte pri splnení podmienky prístupnosti.  

Pri napojení jednotlivých objektov na vodovodnú sieť budú v maximálnej miere využité jestvujúce 

vodovodné prípojky, pokiaľ vyhovujú kvalitatívne aj kapacitne. 

Požiarne množstvo vody bude pre jednotlivé objekty dodávané cez hydranty, ktoré sa nachádzajú na 

jestvujúcej vodovodnej sieti v riešenom území. 

Bilancia potreby vody  

Potreba pitnej vody pre riešené objekty je uvedená jednotlivo v tabuľke a výpočet je urobený podľa 

Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 684/ 2006Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a 

verejných kanalizácií. 

Tabuľka 19 Bilancia potreby vody novostavieb a stavieb navrhnutých na zmenu 

Blok/su
bblok 

ID 
objek
tu 

Objekt m³/d l/s m³/d l/s m³/h l/s 

H/H2 34 BD Hubeného 9,11,13 1,74 0,02 2,09 0,024 0,18 0,05 

K/K2 47 BD Cyprichova 44,46,48 1,74 0,02 2,09 0,024 0,18 0,05 

K/K2 49 BD Cyprichova 56,58,60 1,74 0,02 2,09 0,024 0,18 0,05 

G/G2 131 Tramín 4,89 0,06 5,87 0,07 0,51 0,14 
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Blok/su
bblok 

ID 
objek
tu 

Objekt m³/d l/s m³/d l/s m³/h l/s 

H/H1 132 Hotel 220,0 2,55 264,0 3,06 23,10 6,42 

J/J1 134 Multifunkčné kultúrno-obch. centrum 7,41 0,08 8,89 0,10 0,78 0,22 

H/H3 139 Krasňanská kúria 3,60 0,04 4,32 0,05 0,38 0,10 

K/K3 144 VÚ detskej psychológie 3,90 0,04 4,68 0,05 0,41 0,11 

K/K4 145 MŠ Cyprichova 9,18 0,11 11,02 0,13 0,96 0,27 

J/J1 151 Budova pri OV Terno 3,00 0,035 4,80 0,056 0,36 0,10 

C/C2 201 Hromadná garáž 0,20 0,002 0,24 0,003 0,02 0,006 

B 202 Multifunkčné zdravotnícke zariadenie 31,30 0,36 37,56 0,43 3,29 0,91 

Námesti
e 

203 Podzem. hromadná garáž 0,48 0,006 0,58 0,007 0,05 0,01 

K/K1 135 Objekt pri katedrále 2,83 0,03 3,40 0,04 0,30 0,08 

H/H1 205 Nový objekt administratívy, obchodu a služieb 11,76 0,14 14,11 0,16 1,23 0,34 

F/F2 206 Hromadná garáž V1 0,38 0,004 0,45 0,005 0,04 0,01 

G/G1 207 Hromadná garáž V2 0,38 0,004 0,45 0,005 0,04 0,01 

G/G1 208 Hromadná garáž V3 0,19 0,002 0,23 0,003 0,02 0,005 

         

         

F/F1 211 Komunitné centrum 0,48 0,006 0,57 0,007 0,05 0,01 

H/H1 212 Kongresové centrum k hotelu 4,62 0,05 5,54 0,06 0,48 0,13 

  SPOLU  310,82 3,60 372,98 4,32 32,64 9,04  

Potreby vody pre jednotlivých odberateľov 

Priemerná denná potreba vody Qp: 
Qp = 310,82 m3/deň = 3,60 l/s 

Maximálna denná potreba vody Qm: (kd=1,2) 
Qm = 310,82 m3/deň x 1,2 = 372,98 m3/deň = 4,32 l/s 

Maximálna hodinová potreba vody Qh: (kh=2,1) 
Qh = 372,98 m3/d x 2,1 = 32,64 m3/h = 9,04 l/s 

Priemerná ročná potreba vody: 
Qročné = 113 450 m3 

Tabuľka 20 Prehľad potrieb vody 

Riešené územie Ročná 
potreba 
vody  

Priemerná potreba  
vody Qp 

Max. denná potreba 
vody Qm 

Max. hod. potr. 
vody Qh 

m³/d l/s m³/d l/s l/s 

Zóna Krasňany 113 450 310,82 3,60 372,98 4,32 9,04 
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Popis technického riešenia – návrh zásobovania vodou 

Tabuľka 21 Návrh zásobovania vodou novostavieb a stavieb navrhnutých na zmenu 

Blok/su
bblok 

ID Objekt Návrh riešenia zásobovania vodou 

Nám. 203 Podzemná hromadná garáž na 
centrálnom námestí 

Zásobovanie objektu vodou navrhujeme prípojkou z 
jestvujúceho rozvodu vody DN 110 na Cyprichovej ulici do 
objektu 

B 202 Multifunkčné sociálno - 
zdravotnícke a školské zariadenie 

Zásobovanie objektu vodou navrhujeme prípojkou z 
jestvujúceho rozvodu vody DN 110 na Cyprichovej ulici do 
objektu 

C/C2 201 Hromadná garáž AM  Zásobovanie objektu vodou navrhujeme prípojkou z 
jestvujúceho rozvodu vody DN 100 na Kadnárovej ulici do 
objektu 

F/F2 206 Hromadná garáž V1  Zásobovanie objektu vodou navrhujeme prípojkou z 
jestvujúceho rozvodu vody DN 100 na Hagarovej ulici do objektu 

    

G/G1 207 Hromadná garáž V2  Zásobovanie objektu vodou navrhujeme prípojkou z 
jestvujúceho rozvodu vody DN 100 na Hagarovej ulici do objektu 

G/G1 208 Hromadná garáž V3  Zásobovanie objektu vodou navrhujeme prípojkou z 
jestvujúceho rozvodu vody DN 100 na Hagarovej ulici do objektu 

G/G2 131 Tramín  Zásobovanie objektu vodou navrhujeme prípojkou z 
jestvujúceho rozvodu vody DN 150 na Kadnárovej ulici do 
objektu 

    

H/H1 212 Kongresové centrum (k Hotelu)  Zásobovanie objektu vodou zostáva bez zmeny 

H/H1 205 Nový objekt administratívy, 
obchodu a služieb  

Zásobovanie objektu vodou navrhujeme prípojkou z 
jestvujúceho rozvodu vody DN 150 na Peknej ceste do objektu 

H/H2 34 Bytový dom (9, 11, 13) Zásobovanie nadstavby vodou navrhujeme predĺžením 
jestvujúcich rozvodov vody do bytov v nadstavbe BD 

J/J1 151 Budova OV pri Terno  Zásobovanie objektu vodou navrhujeme prípojkou z 
jestvujúceho rozvodu vody DN 110 na Cyprichovej ulici do 
objektu 

K/K1 135 Objekt pri atedrále Zásobovanie objektu vodou navrhujeme prípojkou z 
jestvujúceho rozvodu vody DN 110 na Cyprichovej ulici do 
objektu 

K/K2 47 Bytový dom (44, 46, 48) Zásobovanie nadstavby vodou navrhujeme predĺžením 
jestvujúcich rozvodov vody do bytov v nadstavbe BD 

K/K2 49 Bytový dom (56, 58, 60) Zásobovanie nadstavby vodou navrhujeme predĺžením 
jestvujúcich rozvodov vody do bytov v nadstavbe BD 

K/K3 144 Výskumný ústav detskej 
psychológie a patopsychológie  

Zásobovanie objektu vodou zostáva bez zmeny 

K/K4 145 Materská škola  Zásobovanie objektu vodou zostáva bez zmeny 

 

Bilancia preložiek a úprav rozvodov vody a kanalizácie 

Tabuľka 22 Bilancia preložiek a úprav rozvodov vody  

Ulica Zásahy Poloha v ulici Návrh riešenia 

Augustína Murína Bez zmeny   

Cyprichova Bez zmeny   
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Ulica Zásahy Poloha v ulici Návrh riešenia 

Černockého Preložka Na konci severozápadnej 
časti ulice 

Preložka krátkeho úseku jestvujúceho rozvodu vody 
DN 300 do chodníka 

Hagarova Preložka Na konci severovýchodnej 
časti ulice 

Preložka krátkeho úseku i jestvujúceho rozvodu 
vody DN 100 mimo Račiansky potok, navrhovaný na 
reguláciu 

Hlinická Bez zmeny   

Horná Bez zmeny   

Hubeného Bez zmeny   

Kadnárova Bez zmeny   

Pekná cesta Preložka Na začiatku ulice, od 
Račianskej vľavo 

Preložka krátkeho úseku jestvujúceho rozvodu vody 
DN 300 do chodníka 

Račianska Bez zmeny   

Vrbenského Bez zmeny   

 

6.6.2 Odvádzanie odpadových vôd  

Charakteristika súčasného stavu 

V riešenom území patriacom do povodia zberača D je prevažne jednotná sústava odvádzania 

odpadových vôd. Odpadové vody  sú odvádzané gravitačnými uličnými stokami DN300-DN800. 

Prevádzkové problémy na dolnom úseku zberača D boli odstránené vybudovaním nového úseku 

zberača DN1800 so zaústením do zberača E1. 

Návrh riešenia 

Objekty riešené v rámci Územného plánu zóny Krasňany budú napojené na kanalizačnú sieť v území 

zóny buď jestvujúcimi kanalizačnými prípojkami pre objekty so zmenou funkcie objektov alebo novými 

kanalizačnými prípojkami pre novostavby. Dimenzie prípojok budú určené podrobným výpočtom v 

ďalších stupňoch PD riešenej zóny. Pri napojení jednotlivých objektov je treba využiť v čo najvyššej 

možnej miere jestvujúce kanalizačné prípojky, samozrejme ak vyhovujú kvalitatívne aj kapacitne. 

Bilancia odpadových vôd 

Výpočet množstva odpadových vôd 

Priemerné denné množstvo odpadových vôd: Q24 
Q24 = 310,82 m3/deň = 3,60 l/s 

Maximálne denné množstvo odpadových vôd Qm:    kd = 1,2  
Qm = 372,98 m3/deň = 4,32 l/s 

Maximálne hodinové množstvo odpadových vôd Qhmax:  
Qhmax =  372,98 m3/deň x 1,5 = 23,31 m3/hod = 6,48 l/s  khmax=1,5 

Minimálne hodinové množstvo odpadových vôd Qhmin:  
Qhmin = 372,98 m3/deň x 0,7 =  10,88  m3/hod = 3,02 l/s  khmin=0,7 
Qročné = 113 450 m3 
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Popis technického riešenia – návrh odkanalizovania 

Tabuľka 23 Návrh odkanalizovania novostavieb a stavieb navrhnutých na zmenu 

Blok/su
bblok 

ID Objekt Návrh riešenia odkanalizovania 

Nám. 203 Podzemná hromadná garáž na 
centrálnom námestí 

Odkanalizovanie objektu navrhujeme prípojkou do jestvujúcej 
kanalizácie DN 400 na Cyprichovej ulici  

B 202 Multifunkčné sociálno - 
zdravotnícke a školské zariadenie 

Odkanalizovanie objektu navrhujeme prípojkou do jestvujúcej 
kanalizácie DN 400 na Cyprichovej ulici  

C/C2 201 Hromadná garáž AM  Odkanalizovanie objektu navrhujeme prípojkou do jestvujúcej 
kanalizácie DN 300 na Kadnárovej ulici 

F/F2 206 Hromadná garáž V1  Odkanalizovanie objektu navrhujeme prípojkou do jestvujúcej 
kanalizácie DN 400 na Hagarovej ulici  

    

G/G1 207 Hromadná garáž V2  Odkanalizovanie objektu navrhujeme prípojkou do jestvujúcej 
kanalizácie DN 400 na Hagarovej ulici  

G/G1 208 Hromadná garáž V3  Odkanalizovanie objektu navrhujeme prípojkou do jestvujúcej 
kanalizácie DN 400 na Hagarovej ulici  

G/G2 131 Tramín  Odkanalizovanie objektu navrhujeme prípojkou do jestvujúcej 
kanalizácie DN 400 na Kadnárovej ulici 

    

H/H1 212 Kongresové centrum (k Hotelu)  Odkanalizovanie objektu zostáva bez zmeny 

H/H1 205 Nový objekt administratívy, 
obchodu a služieb  

Odkanalizovanie objektu navrhujeme prípojkou do jestvujúcej 
kanalizácie DN 500 na Peknej ceste 

H/H2 34 Bytový dom (9, 11, 13) Odkanalizovanie nadstavby navrhujene predĺžením jestvujúcich 
stúpačiek kanalizácie do bytov v nadstavbe BD 

J/J1 151 Budova OV pri Terno  Odkanalizovanie objektu navrhujeme prípojkou do jestvujúcej 
kanalizácie DN 400 na Cyprichovej ulici  

K/K1 135 Objekt pri katedrále Odkanalizovanie objektu navrhujeme prípojkou do jestvujúcej 
kanalizácie DN 400 na Cyprichovej ulici  

K/K2 47 Bytový dom (44, 46, 48) Odkanalizovanie nadstavby navrhujene predĺžením jestvujúcich 
stúpačiek kanalizácie do bytov v nadstavbe BD 

K/K2 49 Bytový dom (56, 58, 60) Odkanalizovanie nadstavby navrhujene predĺžením jestvujúcich 
stúpačiek kanalizácie do bytov v nadstavbe BD 

K/K3 144 Výskumný ústav detskej 
psychológie a patopsychológie  

Odkanalizovanie objektu zostáva bez zmeny 

K/K4 145 Materská škola  Odkanalizovanie objektu zostáva bez zmeny 

 

6.6.3 Odvádzanie a likvidácia dažďových vôd 

Bilancie odtokového množstva vôd 

Pre určenie odtokového množstva dažďových vôd z jednotlivých plôch uvažujeme s 15 minútovým 

dažďom, čo predstavuje intenzitu q15 = 141,80 l/s.ha. ( tabuľková hodnota). Vrcholový koeficient bol 

určený podľa percentuálneho zastúpenia jednotlivých druhov povrchu v danej lokalite a pri návrhovej 

periodicite náhradných dažďov p = 0,5.  

Odtokové množstvo Q(l/s) = Plocha(ha) x vrcholový odtokový koeficient x intenzita 15 min. dažďa 

(l/s.ha). Všetky hodnoty sú na základe výpočtov uvedené v nasledujúcej tabuľke. 
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Celkové odtokové množstvo dažďových vôd z riešenej zóny:  Q = 3 026l/s l/ s   

Tabuľka 24 Výpočet množstva dažďových vôd  

Celková 
plocha 

ha 

Zastavaná 

plocha 

ha 

Spevnené 
plochy 
(vodonepriep
ustné) 

ha 

Spevnené 
plochy 
(vodopriepust
né) 

ha 

Zelené plochy 

ha 

Vrcholový 
odtokový 
koeficient 

Odtokové 
množstvo Q 

l/s 

41,04 7,70 13,33 4,58 15,21 0,52 3 026 

 

Návrh riešenia 

S cieľom zníženia hydraulického zaťaženia kanalizačného systému zrážkovými vodami30 je potrebné 

v súčinnosti s vyhodnotením hydrogeologických pomerov v území hľadať možnosti na ich retenciu 

a odvádzanie do prírodného prostredia, ako aj vhodné spôsoby na znižovanie koeficientu odtoku 

súčasných spevnených plôch. Návrh nakladania s dažďovými vodami: 

Budovy 

Oddelením odvádzania dažďových vôd zo striech objektov od splaškových vôd (odvádzaných do 

kanalizácie) po dohode so správcami objektov s možnosťami následného zhodnotenia resp. likvidácie 

nasledovnými spôsobmi: 

• Akumuláciou v podzemných alebo nadzemných uzatvorených zásobníkoch lokálnych s 

ich následným využitím (zavlažovanie územia) a odvedením prebytočnej vody do podzemného 

vsaku, 

• Akumuláciou v nadzemných otvorených zásobníkoch lokálneho charakteru, umelých alebo 

prirodzených malých vodných plôch, resp. nádrží, s ich následným využitím a odvedením 

prebytočnej vody do podzemného vsaku, 

• Odvádzaním dažďových vôd z objektov kombinovane a regulovane akumuláciou a súčasne do 

upraveného terénu (zasakovacie pásy, depresie, terasy a pod.) pre následné umožnenie ich 

povrchového vsaku. 

Komunikácie 

Zmenou odvádzania dažďových vôd z komunikácií cez uličné vpuste do kanalizácie po dohode so 

správcami komunikácií a odvádzaním dažďových vôd z komunikácií priamo do terénu s možnosťou ich 

následného zhodnotenia resp. likvidácie nasledovnými spôsobmi:  

• Odvádzaním dažďových vôd z komunikácií cez znížené, alebo prerušené obrubníky do 

upraveného terénu (vytvorením zasakovacích pásov, depresií, terás a pod.), pre následné 

umožnenie ich vsaku, využívajúc pritom prirodzený sklon terénu v riešenom území, 

• Odvádzaním dažďových vôd z komunikácií do vodopriepustného povrchu novonavrhovaných 

parkovísk priradených priamo ku komunikácii, 

• Odvádzaním dažďových vôd z komunikácií, cez znížené prístupové komunikácie na 

novonavrhované parkoviská priradené k vnútroblokom, umožňujúc tak odtok do upraveného 

                                                           
30 podľa vyjadrenia BVS a.s. nie je možné jestvujúci kanalizačný systém zaťažiť zrážkovými vodami 
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terénu (zasakovacie pásy, depresie, terasy a pod.) pre následné umožnenie ich vsaku, 

využívajúc pritom prirodzený sklon terénu v riešenom území. 

Spevnené plochy 

Zrušením odvádzania dažďových vôd zo spevnených plôch do kanalizácie cez uličné vpuste, po dohode 

so správcami územia a odvádzaním dažďových vôd zo spevnených plôch do terénu s možnosťou ich 

následného zhodnotenia resp. likvidácie nasledovnými spôsobmi: 

• Odvádzaním dažďových vôd zo spevnených plôch do upraveného terénu (vytvorením 

zasakovacích pásov, depresií, terás a pod.) pre následné umožnenie ich vsaku, využívajúc 

pritom prirodzený sklon terénu v riešenom území, 

• Odvádzaním dažďových vôd zo spevnených plôch a ich následnou akumuláciou v nadzemných 

otvorených depresiách, suchých poldroch, lokálneho charakteru, vytváraním umelých malých 

vodných plôch, 

• Kombináciou, navrhnutím vodopriepustných spevnených povrchov a s presmerovaním 

odvedenia zvyšku dažďových vôd zo spevnených plôch do upraveného terénu (vytvorením 

zasakovacích pásov, depresií, terás a pod.) pre následné umožnenie ich vsaku, využívajúc 

pritom prirodzený sklon terénu v riešenom území. 

Parkoviská 

• Povrchy všetkých parkovísk sa v princípe navrhujú ako vodopriepustné. Odvedenie zvyšku 

dažďových vôd z parkovacích plôch sa navrhuje do upraveného terénu (vytvorením 

zasakovacích pásov, depresií, terás a pod.). 

6.6.4 Zásobovanie elektrickou energiou 

Charakteristika súčasného stavu 

V mestskej časti, riešenej lokality nie sú vedené rozvody prenosovej sústavy SEPS, v napäťových 

úrovniach 220 a 400 kV a ani umiestnené objekty technického a technologického vybavenia 

prenosovej sústavy(energetické uzly, rozvodne a transformovne).  

Riešené územie je zásobované z existujúceho 22kV kmeňového vedenia č. 419, 477, 490. Vedenie č. 

477 je napájané z: 

• RZ 110/22 BEZ 

• RZ 110/22 Pionierska 

Podľa údajov z dispečingu bolo maximálne zaťaženie v r.2014 vo výške 112 A. Maximálny dovolený 

prúd na výstupe z RZ môže byť 320A. Výpočtová rezerva za predpokladu pri uvažovaní 70% zaťaženia 

z max. prúdu je 224A, tzn. vedenie má 50% rezervu.  

Vedenie č. 419 je napájané z: 

• RZ 110/22 BEZ 
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Podľa údajov z dispečingu bolo maximálne zaťaženie v r.2014 vo výške 85 A. Maximálny dovolený prúd 

na výstupe z RZ môže byť 320A. Výpočtová rezerva za predpokladu  70% zaťaženia z max. prúdu je 

224A, tzn. vedenie má 67% rezervu. 

Po ulici Račianska je rezervovaný koridor pre 110kV káblové vedenie z rozvodne RZ 110kV/22 Žabí 

Majer smer prechodový objekt Vinohrady. Uvedený koridor je rešpektovaný. 

Na vymedzenom území mesta sa v súčasnosti nachádza 6 trafostaníc 22/0,4 kV s celkovým 

inštalovaným výkonom v transformátoroch 31.170 kVA. Pre zabezpečenie súčasného príkonu je 

uvedený počet transformačných staníc 22/0,4 kV dostačujúci. 

Návrh riešenia 

Bilancia potrieb 

Tabuľka 25 Bilancia potrieb elektrickej energie novostavieb alebo stavieb navrhnutých na zmenu 

Blok/su
bblok 

ID Objekt Ulica kW/mj Ps 
(kW) 

Nám. 203 Podzemná hromadná garáž  Pekná cesta 0,035 169 

B 202 Multifunkčné sociálno - zdravotnícke a školské zariadenie 
vrátane podzemnej garáže 

Hubeného 0,05 439 

C/C2 201 Hromadná garáž AM  Augustína 
Murína 

0,035 317 

      

F/F2 206 Hromadná garáž V1  Hagarova 0,035 346 

G/G2 131 Tramín  Kadnárova 0,05 147 

      

G/G1 207 Hromadná garáž V2  Hagarova 0,035 346 

G/G1 208 Hromadná garáž V3  Hagarova 0,035 163 

H/H2 34 Bytový dom  Hubeného 3 18 

H/H1 205 Nový objekt administratívy, obchodu a služieb vrátane 
podzemnej garáže  

Pekná cesta 0,05 653 

H/H1 212 Kongresové centrum (k Hotelu)  Pekná cesta 0,1 327 

J/J1 151 Budova OV pri Terno (súčasťou je trafostanica 1x630 kVA) Pekná cesta 0,05 21 

K/K2 47 Bytový dom  Cyprichova 3 18 

K/K2 49 Bytový dom  Cyprichova 3 18 

K/K1 135 Objekt pri katedrále  Cyprichova 0,1 53 

K/K3 144 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie  Cyprichova 0,05 222 

K/K4 145 Materská škola  Cyprichova 0,05 197 

 

Ako doplnkový zdroj sa podporuje využitie fotovoltických zariadení (FVZ), lokalizovaných na 

obvodovom plášti alebo streche budovy. Umiestňovanie fotovoltických elektrární (FVE) sa v rámci 

riešeného územia neumožňuje. 
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Popis technického riešenia 

Tabuľka 26 Návrh zásobovania novostavieb alebo stavieb navrhnutých na zmenu elektrickou energiou 

Blok/su
bblok 

ID Objekt Potrebný príkon 
zdroja 
elektrickej 
energie 

n (kVA) 

Návrh riešenia 

Nám. 203 Podzemná hromadná 
garáž  

DTTO 206 Zásobovaná z objektu č. 202 

B 202 Multifunkčné sociálno 
- zdravotnícke a 
školské zariadenie  

n = 439KW/0,7 

n = 627kVA 

Jestvujúca trafostanica 2x400 kVA na Hubeného ulici 
(150) sa ruší a navrhuje sa nová zabudovaná 
transformačná stanica, s transformátorom 2x630 kVA. Z 
trafostanice budú vyvedené nové káblové NN vedenia do 
lokality a budú z nej napojené existujúce NN rozvody. 

B 150 Trafostanica  Trafostanica je navrhnutá na asanáciu a jej funkciu 
preberie nová trafostanica so zväčšeným výkonom 
v bloku B, integrovaná do objektu č. 202 

C/C2 201 Hromadná garáž AM  n = 317KW/0,7 

n = 452kVA 

Navrhujeme novú zabudovanú transformačnú stanicu - s 
transformátorom 1x400 kVA. Z trafostanice budú 
vyvedené nové káblové NN vedenia do lokality a budú z 
nej napojené existujúce NN rozvody. 

     

F/F2 206 Hromadná garáž V1  n = 855KW/0,7 

n = 1221kVA 

Navrhujeme novú zabudovanú transformačnú stanicu - s 
transformátorom 1x1000 kVA. Z trafostanice budú 
vyvedené nové káblové NN vedenia do lokality a budú z 
nej napojené existujúce NN rozvody. 

G/G2 131 Tramín   Napojenie nadstavby objektu bude realizované 
rozšírením existujúcej  NN distribučnej siete káblovým 
vedením. 

     

G/G1 207 Hromadná garáž V2  DTTO 206 DTTO Hromadná garáž V1 

G/G1 208 Hromadná garáž V3  DTTO 206 DTTO Hromadná garáž V1 

H/H2 34 Bytový dom   Napojenie objektu bude realizované rozšírením 
existujúcich  NN rozvodov v bytovom dome 

H/H1 205 Nový objekt 
administratívy, 
obchodu a služieb 

n = 653KW/0,7 

n = 932kVA 

Navrhujeme novú zabudovanú transformačnú stanicu, s 
transformátorom 1x1000 kVA. Z trafostanice budú 
vyvedené nové káblové NN vedenia a budú z nej 
napojené existujúce NN rozvody. 

H/H1 212 Kongresové centrum 
(k Hotelu)  

n = 327KW/0,7 

n = 467kVA 

Jestvujúca trafostanica bude zrušená a navrhujeme novú 
zabudovanú transformačnú stanicu - s transformátorom 
1x630 kVA. Z trafostanice budú vyvedené nové káblové 
NN vedenia a budú z nej napojené existujúce NN 
rozvody. 

J/J1 151 Budova OV pri Terno 
(súčasťou je 
trafostanica 1x630 
kVA) 

 Napojenie objektu bude realizované rozšírením  
existujúcej NN distribučnej siete káblovým vedením. 

K/K2 47 Bytový dom   Napojenie objektu bude realizované rozšírením 
existujúcich  NN rozvodov v bytovom dome 

K/K2 49 Bytový dom   Napojenie objektu bude realizované rozšírením 
existujúcich  NN rozvodov v bytovom dome 

K/K1 135 Objekt pri katedrále   Napojenie objektu bude realizované rozšírením 
existujúcej  NN distribučnej siete káblovým vedením. 
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Blok/su
bblok 

ID Objekt Potrebný príkon 
zdroja 
elektrickej 
energie 

n (kVA) 

Návrh riešenia 

K/K3 144 Výskumný ústav 
detskej psychológie 
a patopsychológie  

n = 419KW/0,7 

n = 598kVA 

V trafostanici na Hubeného pri škole sa vymenia 
transformátory 2x400 kVA za 2x630 kVA 

K/K4 145 Materská škola  DTTO 144 DTTO 144 

 

Bilancia preložiek, VN rozvodov a trafostaníc 

Tabuľka 27 bilancia preložiek VN rozvodov a trafostaníc 

Ulica Zásahy Poloha v ulici Návrh riešenia 

Augustína Murína Bez zmeny V celej ulici  

Cyprichova Bez zmeny V celej ulici  

Černockého Preložka V časti ulice  Navrhuje sa krátky úsek VN rozvodov na prekládku v úseku 
od Hubeného po Kadnárovu ulicu 

Hagarova Bez zmeny V celej ulici  

Hlinická Bez zmeny V celej ulici  

Horná Bez zmeny V celej ulici  

Hubeného Bez zmeny Pred koncom v 
juhozápadnej časti 
ulice 

Na centrálnom námestí Pekná cesta sa navrhuje krátky 
úsek VN rozvodov na prekládku (navrhovaný vjazd do 
nových pozemných garáží ako aj mimo stromov) 

Kadnárova Preložka V strede ulice, napravo 
od Námestia 
Kadnárova 

Navrhuje sa krátky úsek VN rozvodov na prekládku 

Pekná cesta Preložka Kongresové centrum Integrácia trafostanice do objektu kongresového centra 

Račianska Bez zmeny V celej ulici  

Vrbenského Bez zmeny V celej ulici  

6.6.5 Zásobovanie plynom 

Charakteristika súčasného stavu 

MČ Rača je zásobovaná plynom stredotlakovými a nízkotlakovými plynovými rozvodmi, ktoré sú 

zásobované z RS Barónka a RS Komisárky. MČ Rača - Stará časť (pod cestou) je zásobovaná 

nízkotlakovými plynovými rozvodmi z DRS, STL – NTL, na Hruškovej ul. MČ Rača - Krasňany je 

zásobovaná plynom stredotlakovými a nízkotlakovými plynovými rozvodmi, ktoré sú zásobované z ORS 

Pekná cesta. ORS na Peknej ceste zásobuje STL plynovod DN 200 s prevádzkovým tlakom 0,3 MPa 

pozdĺž Račianskej cesty, z ktorého sú zásobované STL RS na Pionierskej ul., odbočením STL DN 150 RS 

na Bellovej ul. ORS zásobuje STL a NTL systém v oblastiach Krasňan, Rače, Gaštanového hájika až po 

oblasť Nového Mesta. 
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Návrh riešenia 

Bilancia potrieb 

Tabuľka 28 Bilancia potrieb plynu pre novostavby alebo stavby navrhnuté na zmenu 

Blok/su
bblok 

ID Objekt Ulica Potreba 
plynu  

m3/h 

Potreba 
plynu  

m3/r 

Nám. 203 Podzemná hromadná garáž na centrálnom 
námestí 

Pekná cesta 0 0 

B 202 Multifunkčné sociálno - zdravotnícke a školské 
zariadenie  

Hubeného 289 265802 

C/C2 201 Hromadná garáž AM  Augustína Murína 0 0 

      

F/F2 206 Hromadná garáž V1  Hagarova 0 0 

G/G2 131 Tramín  Kadnárova 32 29695 

      

G/G1 207 Hromadná garáž V2  Hagarova 0 0 

G/G1 208 Hromadná garáž V3  Hagarova 0 0 

H/H2 34 Bytový dom (9, 11, 13) Hubeného 17 15939 

H/H1 205 Nový objekt administratívy, obchodu a služieb  Pekná cesta 1056 969802 

H/H1 212 Kongresové centrum (k Hotelu)  Pekná cesta 40 36836 

J/J1 151 Budova OV pri Terno  Pekná cesta 1 923 

K/K2 47 Bytový dom (44, 46, 48) Cyprichova 18 16172 

K/K2 49 Bytový dom (56, 58, 60) Cyprichova 18 16094 

K/K1 135 Objektpri katedrále Cyprichova 2 1588 

K/K3 144 Výskumný ústav detskej psychológie 
a patopsychológie  

Cyprichova 74 67636 

K/K4 145 Materská škola  Cyprichova 58 53694 

 

Popis technického riešenia 

Tabuľka 29 Návrh riešenia zásobovania novostavieb alebo stavieb navrhnutých na zmenu plynom 

Blok/su
bblok 

ID Objekt Ulica Návrh riešenia 

Nám. 203 Podzemná hromadná 
garáž na centrálnom 
námestí 

Pekná cesta Objekt nebude zásobovaný plynom 

B 202 Multifunkčné sociálno - 
zdravotnícke a školské 
zariadenie  

Hubeného Zásobovanie objektu plynom sa realizuje prípojkou z 
jestvujúceho rozvodu NTL plynu DN 100 na 
Cyprichovej ulici do objektu 

C/C2 201 Hromadná garáž AM  Augustína Murína Objekt nebude zásobovaný plynom 

F/F2 206 Hromadná garáž V1  Hagarova Objekt nebude zásobovaný plynom 

G/G2 131 Tramín  Kadnárova Zásobovanie objektu plynom sa realizuje prípojkou z 
jestvujúceho rozvodu NTL plynu DN 200 na 
Kadnárovej ulici do objektu 

G/G1 207 Hromadná garáž V2  Hagarova Objekt nebude zásobovaný plynom 

G/G1 208 Hromadná garáž V3  Hagarova Objekt nebude zásobovaný plynom 



ÚPN-Z KRASŇANY – NÁVRH SMERNÁ ČASŤ 110 

Blok/su
bblok 

ID Objekt Ulica Návrh riešenia 

H/H2 34 Bytový dom (9, 11, 13) Hubeného Zásobovanie nadstavby plynom sa realizuje 
predĺžením jestvujúcich rozvodov NTL plynu do 
bytov v nadstavbe BD 

H/H1 205 Nový objekt 
administratívy, obchodu 
a služieb   

Pekná cesta Zásobovanie objektu plynom sa realizuje prípojkou z 
jestvujúceho rozvodu NTL plynu DN 200 na Peknej 
ceste do objektu 

H/H1 212 Kongresové centrum (k 
Hotelu)  

Pekná cesta Zásobovanie objektu plynom - profil jestvujúcej 
prípojky NTL plynu sa prehodnotí v závislosti na 
náraste potreby tepla objektu 

J/J1 151 Budova OV pri Terno Pekná cesta Zásobovanie objektu plynom sa realizuje prípojkou z 
jestvujúceho rozvodu NTL plynu DN 150 na 
Cyprichovej ulici do objektu 

K/K2 47 Bytový dom (44, 46, 48) Cyprichova Zásobovanie nadstavby plynom sa realizuje 
predĺžením jestvujúcich rozvodov NTL plynu do bytov 
v nadstavbe BD 

K/K2 49 Bytový dom (56, 58, 60) Cyprichova Zásobovanie nadstavby plynom sa realizuje 
predĺžením jestvujúcich rozvodov NTL plynu do bytov 
v nadstavbe BD 

K/K1 135 Objekt pri katedrále Cyprichova Zásobovanie objektu plynom sa realizuje prípojkou z 
jestvujúceho rozvodu NTL plynu DN 150 na 
Cyprichovej ulici do objektu 

K/K3 144 Výskumný ústav detskej 
psychológie 
a patopsychológie  

Cyprichova Zásobovanie objektu plynom, jestvujúca prípojka 
plynu, zostáva bez zmeny 

K/K4 145 Materská škola  Cyprichova Zásobovanie objektu plynom - profil jestvujúcej 
prípojky NTL plynu sa prehodnotí v závislosti na 
náraste potreby tepla objektu 

 

Bilancia preložiek a úprav NTL, STL a VTL rozvodov plynu 

Tabuľka 30 bilancia preložiek NTL, STL a VTL rozvodov 

Ulica Zásahy Poloha v ulici Návrh riešenia 

Augustína Murína Bez zmeny   

Cyprichova Preložka Na konci juhozápadnej 
časti ulice 

Preložka krátkeho úseku jestvujúceho rozvodu NTL plynu 
DN 100 do chodníka 

Černockého Preložka Na konci 
severozápadnej časti 
ulice 

Preložka krátkeho úseku jestvujúceho rozvodu NTL plynu 
DN 200 do chodníka 

Hagarova Preložka Na konci 
severovýchodnej časti 
ulice 

Preložka krátkeho úseku i jestvujúceho rozvodu NTL plynu 
DN 150 mimo Račiansky potok, navrhovaný na reguláciu 

Hlinická Bez zmeny   

Horná Bez zmeny   

Hubeného Bez zmeny   

Kadnárova Preložka Na konci juhozápadnej 
časti ulice 

Preložka krátkeho úseku jestvujúceho rozvodu NTL plynu 
DN 100 do chodníka 

 Preložka Na konci 
severovýchodnej časti 
ulice 

Preložka krátkeho úseku jestvujúceho rozvodu NTL plynu 
DN 200 do cesty 
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Ulica Zásahy Poloha v ulici Návrh riešenia 

Pekná cesta Preložka V strednej časti ulice Preložka krátkeho úseku jestvujúceho rozvodu NTL plynu 
DN 200 do parkovísk 

 Úprava V strednej časti ulice Osadenie chráničky na jestvujúcom VTL rozvode plynu DN 
500, na zníženie ochranného a bezpečnostného pásma 
plynového zariadenia 

Račianska Bez zmeny   

Vrbenského Bez zmeny   

6.6.6 Zásobovanie teplom 

Charakteristika súčasného stavu 

Hlavným zdrojom tepla v riešenom území časti „Nové Krasňany“, je plynová kotolňa (PK) K1 na 

Kadnárovej ulici č.3 s tepelným rozvodom a 35 odovzdávacími stanicami tepla, čím je pokrytá potreba 

tepla približne pre tretinu bytových domov a vybavenosti v riešenom území. Prevádzkovateľom 

tepelného zdroja PK a rozvodov je Račianska teplárenská a.s.  

Hlavným zdrojom tepla v riešenom území časti „Staré Krasňany“, ostatných bytových domov sú vlastné 

lokálne zdroje tepla na plyn, ako sú gamatky, malé plynové kotle a pod.  

Návrh riešenia 

Bilancia potrieb 

Tabuľka 31 Bilancia potrieb tepla pre novostavby alebo stavby navrhnuté na zmenu 

Blok/su
bblok 

ID Objekt Ulica Potreba 
tepla  

TSH (MW) 

Potreba 
tepla rok 

TSR (MW) 

Nám. 203 Podzemná hromadná garáž na centrálnom 
námestí 

Pekná cesta 0 0 

B/B1 202 Multifunkčné sociálno - zdravotnícke a školské 
zariadenie  

Hubeného 2260 3 390 327 

B/B2 150 Trafostanica Krasňany 2  Hubeného 0 0 

C/C2 201 Hromadná garáž AM  Augustína Murína 0 0 

F/F2 206 Hromadná garáž V1  Hagarova 0 0 

G/G2 131 Tramín  Kadnárova 253 378 764 

G/G1 207 Hromadná garáž V2  Hagarova 0 0 

G/G1 208 Hromadná garáž V3  Hagarova 0 0 

H/H2 34 Bytový dom (9, 11, 13) Hubeného 136 203 308 

H/H1 205 Nový objekt administratívy, obchodu a služieb   Pekná cesta 8247 12 369 921 

H/H1 212 Kongresové centrum (k Hotelu)  Pekná cesta 313 469 843 

J/J1 151 Budova OV pri Terno  Pekná cesta 8 11 767 

K/K2 47 Bytový dom (44, 46, 48) Cyprichova 138 206 272 

K/K2 49 Bytový dom (56, 58, 60) Cyprichova 137 205 282 

K/K1 135 Objektpri katedrále Cyprichova 13 20 249 

K/K3 144 Výskumný ústav detskej psychológie 
a patopsychológie  

Cyprichova 575 862 701 
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Blok/su
bblok 

ID Objekt Ulica Potreba 
tepla  

TSH (MW) 

Potreba 
tepla rok 

TSR (MW) 

K/K4 145 Materská škola  Cyprichova 457 684 875 

Popis technického riešenia 

Tabuľka 32 Návrh riešenia zásobovania novostavieb alebo stavieb navrhnutých na zmenu teplom 

Blok/su
bblok 

ID Objekt Ulica Návrh riešenia 

Nám. 203 Podzemná hromadná 
garáž na centrálnom 
námestí 

Pekná cesta DTTO 201 

B 202 Multifunkčné sociálno 
- zdravotnícke a 
školské zariadenie  

Hubeného Zásobovanie objektu teplom realizovať napojením objektu 
na CZT kotolňu K 1, a vybudovaním novej OST v objekte, 
v kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi energie 

C/C2 201 Hromadná garáž AM  Augustína 
Murína 

Nevyhnutný rozsah priestorov potrebných pre prevádzku 
a služby v objektoch garáží, zásobovať teplom kombináciou s 
obnoviteľnými zdrojmi energie 

F/F2 206 Hromadná garáž V1  Hagarova DTTO 201 

G/G2 131 Tramín  Kadnárova Zásobovanie objektu teplom realizovať napojením objektu 
na CZT kotolňu K 1, a vybudovaním novej OST v objekte, 
v kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi energie 

G/G1 207 Hromadná garáž V2  Hagarova DTTO 201 

G/G1 208 Hromadná garáž V3  Hagarova DTTO 201 

H/H2 34 Bytový dom (9, 11, 13) Hubeného Zásobovanie nadstavby teplom realizovať samostatnými 
plynovými kotlami v bytoch, v nadstavbe BD, v kombinácii s 
obnoviteľnými zdrojmi energie 

H/H1 205 Nový objekt 
administratívy, 
obchodu a služieb   

Pekná cesta Zásobovanie objektu teplom realizovať napojením objektu 
na CZT kotolňu K 1, a vybudovaním novej OST v objekte, 
v kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi energie 

H/H1 132,
212 

Hotel a Kongresové 
centrum  

Pekná cesta Zásobovanie objektu teplom realizovať napojením objektu 
na CZT kotolňu K 1, a vybudovaním novej OST v objekte, 
v kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi energie 

J/J1 151 Budova OV pri Terno Pekná cesta Zásobovanie objektu teplom realizovať napojením objektu 
na CZT kotolňu K 1, a vybudovaním novej OST v objekte, 
v kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi energie 

K/K2 47 Bytový dom (44, 46, 
48) 

Cyprichova Zásobovanie nadstavby teplom realizovať samostatnými 
plynovými kotlami v bytoch, v nadstavbe BD, v kombinácii s 
obnoviteľnými zdrojmi energie  

K/K2 49 Bytový dom (56, 58, 
60) 

Cyprichova Zásobovanie nadstavby teplom realizovať samostatnými 
plynovými kotlami v bytoch, v nadstavbe BD, v kombinácii s 
obnoviteľnými zdrojmi energie  

K/K1 135 Objektpri katedrále Cyprichova Zásobovanie objektu teplom realizovať napojením objektu 
na CZT kotolňu K 1, a vybudovaním novej OST v objekte, 
v kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi energie 

K/K3 144 Výskumný ústav 
detskej psychológie 
a patopsychológie  

Cyprichova Zásobovanie objektu teplom realizovať zvýšením kapacity 
zdroja tepla v objekte, v kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi 
energie 

K/K4 145 Materská škola  Cyprichova Zásobovanie objektu teplom realizovať zvýšením kapacity 
zdroja tepla v objekte, v kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi 
energie 
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Bilancia preložiek a úprav rozvodov tepla 

Tabuľka 33 bilancia preložiek a rozvodov tepla 

Ulica 

 

Zásahy 

 

Poloha v ulici Návrh riešenia 

Augustína Murína Bez zmeny V celej ulici Nie je umiestnený rozvod tepla 

Cyprichova Bez zmeny Na konci juhozápadnej 
časti ulice 

Je umiestnený krátky úsek rozvodu tepla 

Černockého Bez zmeny V celej ulici Nie je umiestnený rozvod tepla 

Hagarova Preložka Takmer v celej ulici Preložky krátkeho úseku časti prípojok rozvodu tepla 
do OST v bytových domoch Hagarova 7, 11, 13, 15, 17, 
19 (alebo ich na krátkom úseku – v mieste koreňového 
systému stromov, dať do chráničky ) a prípojky 
rozvodu tepla 2xDN 125, do OST Kadnárova 67 

Hlinická Bez zmeny V celej ulici Nie je umiestnený rozvod tepla 

Horná Bez zmeny V celej ulici Nie je umiestnený rozvod tepla 

Hubeného Bez zmeny Na konci juhozápadnej 
časti ulice 

Je umiestnený krátky úsek rozvodu tepla 

Kadnárova Preložka Pred koncom v 
juhozápadnej časti ulice 

Preložka krátkeho úseku, časti rozvodu tepla 2xDN 200, 
pod Komunitným centrom OST Kadnárova 7 

Námestie 
Kadnárova 

Preložka V strede ulice Preložka krátkeho úseku, časti rozvodu tepla 2xDN 200, 
na navrhovanom Námestie Kadnárova 

Pekná cesta Preložka V strednej časti ulice Preložka krátkeho úseku jestvujúceho rozvodu tepla 
2xDN 125 a 2xDN 150, do parkovísk pred OV 
a Centrálnym námestím 

Račianska Bez zmeny V celej ulici Nie je umiestnený rozvod tepla 

Vrbenského Bez zmeny V celej ulici Nie je umiestnený rozvod tepla 

6.6.7 Elektronické komunikácie 

Stručná charakteristika stavu 

Z hľadiska územného členenia telefónnej siete SR, riešené územie patrí do primárnej oblasti Bratislava 

a následne do sekundárnej oblasti Bratislava. 

Miestna telefónna sieť je budovaná v rámci MTO a člení sa na účastnícku (prístupovú) sieť a sieť 

spojovacích a sprostredkovacích káblov (transportná sieť).Miestna telefónna sieť Bratislavy je 

rozdelená do atrakčných obvodov 26-tich telekomunikačných budov, v ktorých je umiestnená ATÚ 

resp. RSÚ. Jednotlivé atrakčné obvody obsahujú 1 až 3 verejné telefónne ústredne umiestnené v 

príslušnej telekomunikačnej budove. Rajón TKB Rača pokrýva oblasť Račianskej ul. Od Gaštanového 

hájika vrátane Krasňan, Rače a Východnej stanice, ako aj Žabieho majera a nachádza sa v 

telekomunikačnej budove (TKB) na Plickovej ulici. 

V riešenom území je vybudovaná miestna telekomunikačná infraštruktúra napájajúca súčasnú 

zástavbu. Kapacita jestvujúcej miestnej telefónnej sieti v riešenom území s najväčšou 

pravdepodobnosťou nedisponuje dostatočnou rezervou pre napojenie nových objektov.  

Telekomunikačná a dátová infraštruktúra  

Telekomunikačnú a dátovú infraštruktúru zabezpečujú nasledovní operátori: 
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• Slovak Telekom a.s. 

• Orange Slovensko a.s. 

• SWAN, a.s.  

Pošta 

Poštové služby sú v riešenom území MČ sú zabezpečované prostredníctvom Slovenskej pošty. 

Slovenská pošta, a. s., prevádzkuje pobočku, Poštu Bratislava 34, na Kadnárovej ulici 53, prevádzkovaná 

v priestoroch, ktoré sa nachádzajú na prízemí bytového domu. 

Návrh riešenia 

Body napojenia a podmienky napojenia na verejnú telekomunikačnú sieť pre napojenie nových 

objektov, bude spresnená vybraným telekomunikačným operátorom, podľa jeho pripojovacích 

podmienok a požiadaviek, v ďalších stupňoch dokumentácie. Pripojenie nových objektov v riešenom 

území bude navrhnuté podľa stupňa a rozsahu požiadaviek na telekomunikačné služby zo strany 

užívateľov a investorov, pomocou optickej, alebo metalickej prístupovej siete. 

6.6.8 Odpadové hospodárstvo 
Z hľadiska zabezpečenia koncepčného a systematického riešenia nakladania s komunálnym odpadom, 

mestská časť Rača rieši v dotknutom území umiestnenie polopodzemných veľkokapacitných úložísk pre 

triedený zber komunálneho odpadu.  

Veľkokapacitné úložisko odpadov pod úrovňou zeme umožňuje znížiť zaťaženie verejného priestoru 

neestetickými a často nehygienickými konvenčnými nádobami na odpad. Stála teplota pod úrovňou 

terénu podporuje spomalenie rozkladu baktérií a znižuje zápach v okolí stojísk. Pôsobením gravitácie 

a vlastnej hmotnosti sa odpad stláča a zhutňuje, čo podporuje zmenšenie jeho objemu. Estetické, 

odolné požiarom, nenáročné na priestor, veľkoobjemové, praktické, jednoduché na obsluhu, svojou 

konštrukciou bránia spätnému vyberaniu odpadu. Polodzemné kontajnery na triedenie odpadu 

umožňujú ideálne riešenie v obývanej zóne Krasňany. Rozmiestnenie kontajnerov je navrhnuté tak, 

aby sa zabezpečila ich dostupnosť vo vzdialenosti 100-150 m.  

Polopodzemné kontajnery sú graficky znázornené vo výkrese technickej vybavenosti č. 4 – Vodné 

hospodárstvo, Odpadové hospodárstvo. 

Obrázok 22 Príklady veľkokapacitného vertikálneho zberu odpadov31 

 
Podzemné úložisko 

 
Polopodzemné úložisko 

                                                           
31 Zdroje obrázkov: http://www.tretiruka.cz/news/podzemni-kontejnery-mimoradne-setrny-a-ucinny-sber-separovaneho-i-smesneho-
odpadu/, https://www.olo.sk/bratislava-ma-prve-polopodzemne-kontajnery/ 
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7 ZAČLENENIE STAVIEB DO OKOLITEJ 
ZÁSTAVBY A DO OSTATNEJ KRAJINY 

Zóna Krasňany predstavuje stabilizované územie a organickú územnú súčasť mestskej časti Rača. 

V riešenom území zóny Krasňany nie sú v súčasnosti vyhlásené žiadne pamiatkové rezervácie, ani 

žiadne pamiatkové zóny. Takmer celé riešené územie zóny je v platnom Územnom pláne hlavného 

mesta SR Bratislavy, r. 2007, v znení zmien a doplnkov, považované za funkčne a prevádzkovo 

stabilizované. Regulatívy začlenenia stavieb sú stanovené v záväznej časti. 

8 URČENIE POZEMKOV, KTORÉ 
NEMOŽNO ZARADIŤ MEDZI 
STAVEBNÉ POZEMKY 

Pozemky alebo časti pozemkov, ktoré nemožno zaradiť medzi stavebné pozemky32 sú tie 

nezastavateľné plochy, nachádzajúce sa mimo plôch vymedzených stavebnými čiarami, na ktoré nie je 

možné umiestniť stavbu.33 V princípe teda ide najmä o vodné plochy a toky, plochy verejnej, 

poloverejnej a súkromnej zelene a ostatné nezastavané plochy vyjadrené v záväznej časti. 

9 ZASTAVOVACIE PODMIENKY NA 
UMIESTNENIE JEDNOTLIVÝCH 
STAVIEB S URČENÍM MOŽNÉHO 
ZASTAVANIA A ÚNOSNOSTI 
VYUŽÍVANIA ÚZEMIA 

V návrhu riešenia zóny Krasňany sú regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania 

územia a zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb stanovené v záväznej časti 

v súlade s platným Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy (2007) v znení zmien a doplnkov.  

                                                           
32 § 5 vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 
33 okrem rozvodov technického vybavenia a pozemných komunikácií v zmysle § 5 ods. 2 vyhlášky č. 532/2002 Z. z a drobných stavieb 
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V riešenom území sa vzhľadom na prevažujúci stabilizovaný charakter v zmysle urbanistickej koncepcie 

navrhujú novostavby najmä v rozsahu nahradenia existujúcej zástavby. Z tohto vyplýva aj rozsah 

stavebných intervencií, ktoré rešpektujú únosnosť riešeného územia. 

10 CHRÁNENÉ ČASTI KRAJINY 

V súlade so zákonom NR SR číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny platí v území prvý stupeň 

ochrany. V riešenom území zóny nie sú v súčasnosti vyhlásené žiadne chránené časti krajiny a ani sa 

v návrhu ÚPN Z nenavrhujú žiadne chránené časti krajiny. 

11 ETAPIZÁCIA, VECNÁ A ČASOVÁ 
KOORDINÁCIA USKUTOČŇOVANIA 
VÝSTAVBY A ASANÁCIÍ 

V návrhu riešenia zóny Krasňany sa navrhuje etapizácia resp. časová koordinácia uskutočňovania 

výstavby a asanácií v zmysle urbanistickej koncepcie, ktorá prehodnocuje a nahradzuje určité stavby 

v území, pričom výstavba novostavieb je vecne aj časovo závislá na asanácii pôvodných stavieb. Ide 

o nasledovné asanácie a novostavby: 

• Blok B – Zdravotné stredisko (117) a trafostanica (150) – nahrádza nová budova 

Multifunkčného centra (202) 

• Blok C – radové garáže (107-111) – nahrádza hromadná garáž AM (201) 

• Blok F – radové garáže (120-122) – nahrádza hromadná garáž V1 (206) 

• Blok G – radové garáže (123-126) a budova OV (125) – nahrádzajú hromadná garáž V2 (207) a 

hromadná garáž V3 (208) 

• Blok H – objekt Lidl (133) – nahrádza nová budova pre občiansku vybavenosť (205) 

• Blok H – tepláreň ubytovne (149) – nahrádza nová budova kongresového centra (212) 

• Blok K – podzemné toalety (146)– nahrádza verejné priestory mestského bulváru 
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12 POZEMKY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ 
STAVBY, STAVEBNÚ UZÁVERU A NA 
VYKONANIE ASANÁCIE 

Vymedzenie pozemkov alebo častí pozemkov na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácií je 

stanovené v záväznej časti. Pozemky pre vyhlásenie stavebnej uzávery nie sú územným plánom zóny 

určené.  
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