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1 ÚVOD 

1.1 Predmet riešenia 
Predmetom riešenia je spracovanie “Územného plánu zóny Krasňany v MČ Bratislava - Rača” spraco-
vaného podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov v rozsahu a spôsobom podľa vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o 
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii na základe zmluvy o dielo číslo 
2/2015/ÚPSP zo dňa 27. 2. 2015. 

1.2 Hlavné ciele 
Sídlisko Krasňany sa nachádza v mestskej časti Bratislava – Rača. Dopravne je napojené na severový-
chodnú 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 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. 1-6 sa rozhodla obstarávať pre dané stabilizované územie (v zmysle 
ÚPN hl. mesta SR Bratislavy 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov) územný plán zóny.  

Cieľom obstarávania územného plánu zóny je spodrobniť zásady a regulatívy priestorového usporia-
dania a funkčného využívania pozemkov, stavieb, verejného dopravného a technického vybavenia 
územia, stanovené v územnom pláne mesta, vrátane stabilizácie existujúceho hodnotného obytného 
prostredia. 

1.3 Spôsob a postup spracovávania 
Spôsob, postup a rozsah spracovania územného plánu zóny vychádza z ustanovení stavebného záko-
na (vrátane súvisiacich predpisov) a je v súlade so špecifikáciou prác, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 
zmluvy o dielo. Územný plán zóny pozostáva z nasledovných etáp: 

1. Etapa – Prieskumy a rozbory 
2. Etapa – Zadanie územného plánu zóny 
3. Etapa – Návrh územného plánu zóny 
4. Etapa – Upravený návrh územného plánu zóny 
5. Etapa – Návrh územného plánu zóny – čistopis 

1. Etapa – Prieskumy a rozbory 
Prieskumy a rozbory sú spracované na základe vlastného zisťovania, podkladov poskytnutých obsta-
rávateľom a štatistických zisťovaní. Prieskumy a rozbory predstavujú poznatky o stave územia 
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a možnostiach vývoja priestorového usporiadania a funkčného využívania, identifikujú, analyzujú 
a vyhodnotia problémy, limity, rozvojové zámery a strety záujmov v území. Prieskumy a rozbory sú 
spracované v rozsahu textovej časti a grafickej časti v súlade s § 7 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o 
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii (v ďalšom texte len „Vyhláška č. 
55/2001“). Prílohu textovej a grafickej časti budú tvoriť kópie zhromaždených podkladov, schémy, 
grafy, tabuľky. 

Textová časť

• základné údaje, 

 je spracovaná v nasledovnom rozsahu : 

• vymedzenie riešeného územia, 
• prieskumy a rozbory prírodných podmienok, 
• prieskumy a rozbory priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, 
• prieskumy a rozbory demografického potenciálu, 
• prieskumy a rozbory sociálnej infraštruktúry, 
• prieskumy a rozbory kultúrnych a historických hodnôt, 
• prieskumy a rozbory rekreácie a cestovného ruchu, 
• prieskumy a rozbory záujmov obrany a civilnej ochrany, 
• prieskumy a rozbory technického vybavenia, 
• prieskumy a rozbory dopravného vybavenia, 
• prieskumy a rozbory zložiek životného prostredia, 
• prieskumy a rozbory vlastníckych vzťahov, 
• prieskumy a rozbory zelene, ochrany prírody a krajiny, 
• zhodnotenie záväzných podkladov, územnoplánovacích podkladov a ostatných relevantných 

podkladov a podnetov, 
• zhodnotenie priestorového priemetu známych zámerov na rozvoj územia, získaných v rámci 

prípravných prác, 
• zhodnotenie predpokladanej záťaže na dopravnú, technickú a občiansku vybavenosť 

v riešenom území vplyvom výstavby v kontaktných rozvojových územiach,  
• identifikovanie problémov a limitov na riešenie, 
• súhrnné vyhodnotenie prieskumov a rozborov, 
• identifikácia problémov na riešenie územného plánu zóny, formulovanie vstupov pre spraco-

vanie zadania. 

Grafická časť

• prieskumové a rozborové výkresy s územným priemetom získaných údajov, kompatibilne s 
textovou časťou, 

 obsahuje hlavné výkresy v rozsahu riešeného územia a záujmového územia, spracované 
v mierke 1:1000 na podklade katastrálnej mapy a výkres širších vzťahov, spracovaný v mierke 1:5000 
minimálne v rozsahu: 

• problémové výkresy s vyjadrením hlavných stretov, problémov a limitov využitia územia. 

2. Etapa – Zadanie územného plánu zóny 
Zadanie územného plánu zóny spracuje spracovateľ v spolupráci s obstarávateľom na podklade prie-
skumov a rozborov. Zadanie určí hlavné ciele, komplexné požiadavky pre riešenie, obsah a rozsah 
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spracovania územného plánu zóny. Zadanie územného plánu zóny bude spracované v rozsahu texto-
vej časti s grafickými prílohami podľa § 8 odst. 4) Vyhlášky č. 55/2001 

3. Etapa – Návrh územného plánu zóny 
Návrh územného plánu zóny bude spracovaný v zmysle schváleného zadania, bude riešiť najmä kon-
cepciu priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, zosúladí záujmy a činnosti ovplyvňu-
júce územný rozvoj a využitie daného územia, životné prostredie a ekologickú stabilitu, stanoví zása-
dy a regulatívy podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, sta-
vieb a verejného dopravného a technického vybavenia územia a navrhne verejnoprospešné stavby. 
Územný plán zóny nebude nahrádzať územné rozhodnutia. Návrh územného plánu zóny bude spra-
covaný v rozsahu a obsahu v súlade s § 13 Vyhlášky č. 55/2001. 

4. Etapa – Upravený návrh územného plánu zóny 
Upravený návrh územného plánu zóny bude spracovaný na základe výsledkov prerokovania podľa § 
23 stavebného zákona 

5. Etapa – Návrh územného plánu zóny – čistopis 
Návrh územného plánu zóny – čistopis bude dopracovaním upraveného návrhu územného plánu 
zóny podľa výsledkov preskúmania príslušným orgánom územného plánovania v zmysle § 25 staveb-
ného zákona a podľa výsledkov schvaľovania návrhu územného plánu zóny v miestnom zastupiteľ-
stve. 

1.4 Východiskové podklady 
Pre potreby územného plánu zóny boli použité nasledovné východiskové podklady: 

Mapové podklady 
1. mapa katastra nehnuteľností k.ú. Rača v digitálnej forme (grafika vo formáte .vgi, text vo 

formáte .dbf), stav k 12/2013 
2. ortofotomapa (letecká snímka) územia Rače v digitálnej forme (vo formáte .jpg), stav k  

6/2011 
3. Technická mapa hlavného mesta SR Bratislavy - dostupné digitálne spracované rozvody ve-

rejného technického vybavenia (plynovod, vodovod, kanalizácia a elektrifikácia vrátane sla-
boprúdových rozvodov), výškopis, polohopis 

Schválená územnoplánovacia dokumentácia 
4. 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 

5. Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 01, jeho záväzná časť bola vyhlásená 
všeobecne záväzným nariadením Hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2008 zo dňa 15. 12. 
2008 

6. Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 02, jeho záväzná časť bola vyhlásená 
všeobecne záväzným nariadením Hlavného mesta SR Bratislavy č. 17/2011 zo dňa 15. 12. 
2011  
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7. Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 03, jeho záväzná časť bola vyhlásená 
uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1614/2014 zo dňa 25. – 
26. 06. 2014  

8. Územný plán regiónu – Bratislavský samosprávny kraj, jeho záväzná časť bola vyhlásená vše-
obecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2013 zo dňa 20. 09. 
2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny 
kraj 

9. Územný plán zóny Podhorský pás schválený MZ MČ Bratislava – Nové Mesto, Uznesenie č. 
22/10 zo dňa 13.06.2006 

Územnoplánovacie a iné podklady: 
10. Urbanistická štúdia MČ Bratislava-Rača, Hupro, rok 1994 
11. Urbanistická štúdia MČ Bratislava-Rača, Podnikateľské centrum PC-Arch/FA STU, Alexy, Kali-

ská, rok 1997 
12. Urbanistická štúdia zóny Bratislava Rača – Rinzle, MAX – ART s.r.o. BRATISLAVA, (Ing. arch. 

Otto Novitzky a Ing. arch. Milan Vanek) 
13. Urbanistická štúdia obytnej zóny Rača Ohňavy, architektonická kancelária Bouda a Masár v r. 

2013 
14. Aktualizácia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Rača 

na roky 2014 – 2020 (UETC, s.r.o. Bratislava, rok 2014) 
15. Informácie o majetkoprávnych vzťahoch v riešenom území podľa údajov katastra nehnuteľ-

ností, 
16. Zoznam vydaných územných rozhodnutí a stavebných povolení na tavby a ich zmeny, pre 

ktoré nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie. 
17. Bratislava atlas sídlisk, Henrieta Moravčíková a kol., Slovart 2011 
18. Vonkajší polookruh Lamač-Galvaniho ulica Bratislava (PUDOS, PLUS s.r.o. 2001, zmena 2002) 
19. Územný generel športu a rekreácie hlavného mesta SR Bratislavy (2009),  
20. Územný generel cestovného ruchu hlavného mesta SR Bratislavy (2009),  
21. Štúdia na ochranu intravilánu Mestskej časti Bratislava – Rača pred záplavami, STU Bratislava 

SvF, 2008, 
22. Letecké fotografie, Miestny úrad Bratislava – Rača 
23. Štatistické údaje (sčítanie obyvateľov bytov a domov 2001, 2011) 
24. Metodika pre vypracovanie Územného plánu zóny, Urbion 

Zdroje informácií 

• www.shmu.sk 
• www.geology.sk 
• geoportal.gov.sk 
• www.enviroportal.sk/sk/eia 
• www.katasterportal.sk  
• www.bratislava.sk 
• www.raca.sk 
• www.statistics.sk 
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2 VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA 
Riešené územie (RÚ) rovnako aj územie pre riešenie širších vzťahov (ŠV) sa nachádzajú v okrese Brati-
slava 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 a Kadnárová,  
• zo severovýchodu ulicou Černockého,  
• 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 prie-
store Černockého ulice zanedbateľnou mierou zasahuje aj urbanistické obvody č. 229 Sídlisko Expe-
rimentálka a č. 180 Rača. 

Tabuľka 1 Základné bilančné údaje riešeného územia zóny 
Celková výmera riešeného územia 41,05 ha 

Počet obyvateľov 4233 

Počet bytov 2327 

Počet zamestnancov 669 

Počet žiakov 1760 
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Schéma 1 Vymedzenie riešeného územia a územia pre riešenie širších vzťahov2

  

 

                                                           
2 Podkladová mapa: ZBGIS®, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
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Schéma 2 Vymedzenie riešeného územia na podklade katastrálnej mapy a ortofotomapy3

 

 

 

Obrázok 1 Vymedzenie riešeného územia4

 

 

  

                                                           
3 Zdroj: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
4 Fotografia: Miestny úrad Bratislava – Rača 
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3 PRIESKUMY A ROZBORY PRÍRODNÝCH 
PODMIENOK 

3.1 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 2 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.  

3.2 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 – Po-
dunajská nížina a rajóna P – rajón proluviálnych sedimentov s prevažne štrkovitými zeminami. 

3.3 Klimatické pomery 
Podľa klimatického členenia Slovenska (Lapin, M., Faško, P., Melo, M., Šťastný, P., Tomlain, J., In: 
Atlas krajiny SR, 2002) patrí riešené 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 zrá-
žok: 600 – 800 mm). 

V priemere posledných 3 rokov boli najteplejšími mesiacmi júl, august a jún a najchladnejšími me-
siacmi február, január a december. Podľa pozorovaní za posledné 3 roky sa priemerná ročná teplota 
vzduchu sa pohybuje okolo 10,9 °C. 

Tabuľka 3 Priemerné mesačné a priemerné ročné teploty vzduchu v °C v Bratislave za rok 2010 - 2012 

Rok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 

2010 -2,6 0,5 6,0 11,1 15,3 19,7 23,2 19,9 14,5 8,1 7,4 -2,4 10,0 

2011 0,1 -0,2 6,7 13,4 16,4 20,4 19,9 21,4 18,5 10,4 2,9 3,2 11,1 

2012 2,1 -1,9 8,6 11,6 17,3 21,3 22,8 22,5 17,7 10,6 7,0 -0,7 11,6 
Zdroj: Ročenka klimatologických pozorovaní 2010 -  2012, stanica Bratislava - letisko , SHMÚ 

Priemerné ročné úhrny zrážok v Bratislave za roky 2010 - 2012 roky , ktoré sa pohybujú na úrovni 
476,1 - 794,9 mm, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.   



ÚPN-Z KRASŇANY – PRIESKUMY A ROZBORY  15 

Tabuľka 4 Priemerné mesačné a priemerné ročné úhrny zrážok (mm) za r. 2010 – 2012 

Rok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 

2010 60,8 16,9 9,9 78,6 139,9 62,3 92,3 139,1 83,4 25,4 48,2 38,1 794,9 

2011 25,0 11,3 36,1 51,2 36,1 127,8 83,0 42,5 13,4 30,6 0,0 19,1 476,1 

2012 77,1 34,5 8,8 18,2 92,5 36,6 85,9 30,9 25,3 79,6 28,4 49,5 567,3 

Zdroj: Ročenka klimatologických pozorovaní 2010 - 2012, stanica Bratislava - letisko , SHMÚ 

Bratislava patrí k najveternejším mestám strednej Európy, čo spôsobuje prítomnosť Devínskej a La-
mačskej 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 Podu-
najskej roviny a Malý Karpát, ktoré ovplyvňujú veterné pomery v území.  

3.4 Pôdne pomery 
Z hľadiska pôdneho typu potenciálnych prirodzených pôd by sa v hodnotenom území a jeho širšom 
okolí tvorili prevažne kambizeme modálne a kultizemné nasýtené až kyslé, sprievodné rankre a kam-
bizeme pseudoglejové zo stredne ťažkých až ľahších skeletnatých zvetralín nekarbonátových hornín. 
Z hľadiska zrnitosti pôdy prevažujú pôdy hlinito-piesčité, neskeletnaté až slabo kamenité (0 – 20 %) 
(Šály, Šurina, Atlas krajiny SR, 2002). 

Prakticky celé dotknuté územie je prekryté polohou recentných návažok, a to pomerne premennej 
mocnosti. Recentné návažky dosahujú mocnosť od cca 0,30m až do 1,5 m. 

Vzhľadom na vyššie uvedené môžeme konštatovať, že v dotknutom území sa vyskytujú antropické 
pôdy s prevládajúcim degradačným pôdotvorným procesom. Z hľadiska pôdneho typu ide o antro-
zeme, ktoré sú charakteristické dominantným antrozemným Ad-horizontom bez ďalších diagnostic-
kých znakov, prevláda subtyp antrozem modálna. Z hľadiska pôdneho druhu ide o stredne ťažké a 
kamenisté pôdy na fluviálnych sedimentoch. 

3.5 Hydrologické pomery 
Z hľadiska hydrologického členenia riešené územie patrí do oblasti povodia Váhu, čiastkového povo-
dia 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. 

Povrchové vody 
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 
vinohradov do intravilánu Krasňan je na ňom vybudovaná sedimentačná nádrž na zachytávanie spla-
venín 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 
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priamo, v priestore medzi hranicou lesa a intravilánom aj odvodňovacími rigolmi a záchytnými prie-
kopami vo vinohradoch a v záhradách. 

Tabuľka 5 Priemerné mesačné prietoky na toku Račiansky potok v roku 2010 (m3.s-1) 
5180 Stanica: Vajnory Tok: Račiansky potok Staničenie: 1,60 Plocha: 21,00 

Mesiac I.  II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 

Qm 0,413 0,348 0,408 0,688 0,876 0,545 0,330 0,255 0,344 0,348 0,356 0,487 0,450 

Zdroj: Hydrologická ročenka – Povrchové vody 2010, SHMÚ, 2011 

Podzemné vody 
Hodnotené územie a jeho širšie okolie leží v hydrogeologickom rajóne - MG055 Kryštalinikum a me-
zozoikum 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 kvartér-
neho útvaru SK1000300P je viac-menej paralelný s priebehom hlavného toku.  

Chemické zloženie podzemných vôd vykazuje značnú variabilitu so známkami antropogénneho 
ovplyvnenia. Z katiónov a aniónov sa najviac prejavuje Ca2+ a HCO3

-. Vyššie obsahy SO4
2-, Cl- a Na+ sa 

prejavujú najmä v husto osídlených častiach útvaru v Bratislave a okolí Bratislavy. Podľa Palmer – 
Gazdovej klasifikácie sú podzemné vody v útvare SK 1000300P najčastejšie základného výrazného až 
nevýrazného Ca-HCO3 typu, výnimku tvorí objekt 270790 Za Dynamitkou, kde sú podzemné vody 
základného nevýrazného Na-HCO3 typu. Podzemné vody tohto útvaru radíme medzi stredne až vyso-
ko mineralizované.  

3.6 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 sva-
hovitá 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 geologickú ma-
pu.  
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Obrázok 2 Účelová geologická mapa záujmového územia podľa podkladov Pristaša et al. (1992) 

 

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 (pleisto-
cén - 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 sva-
hov Malých Karpát.  

V záujmovom území a jeho širšom okolí bolo vykonaných viacero podrobných  inžinierskogeologic-
kých a hydrogeologických prieskumov (E. Blažo 2001,2003), (J. Antal 2003, 2007), (L. Obert 
2004,2005), (J. Danko,1996,1999,2004) (I.Vlasko 2007), (P. Mikuš, 2013), na základe nich  možno 
charakterizovať geologickú stavbu územia nasledovne:  

• 0,0 – 0,5m delúvialne hliny, hnedosivej farby s úlomkami zvetrealých granitov 
• 0,5 – 1,8m svahové hliny  - silit s úlomkami hornín  
• 1,8 – 2,5m zvetralý granit, granodiorit – pegmatit  (R-4) 
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• 2,5 – 5,0m slabo zvetraný granit (R-3) 

Z hydrogeologického hľadiska je predmetné územie komplikované pestrým vývojom geologickej 
stavby. Režim a obeh podzemnej vody je determinovaný interakciou jednak geomorfologických, kli-
matických, geologických pomerov a jednak antropogénnych vplyvov. Územie sa čiastočne nachádza 
v zóne vplyvu prestupu podzemných vôd z Malých Karpát a úplne odlišným režimom nížiny, kde sú 
podzemné vody dotované brehovou infiltráciou z povrchových tokov.  

Podľa hydrogeologického členenia Slovenska sa hodnotená lokalita nachádza  v hydrogeologickom 
rajóne: „MG 055 Kryštalinikum a mezozoikum juhovýchodnej  časti Pezinských Karát s využiteľným 
množstvom podzemných vôd do 100 l.s-1.km2. 

Podľa hydrogeologickej mapy Slovenskej republiky možno hydrogeologické pomery  v dotknutom 
území charakterizovať tak, že v dotknutom území sa nachádzajú menej významné zvodnence 
s medzizrnovým alebo puklinovým typom priepustnosti.  

Súvrstvie kvartérnych sedimentov menších mocností sa vyznačuje pórovou priepustnosťou a voľnou 
hladinou podzemnej vody. Charakteristickou vlastnosťou delúviálnych súvrství je vrstevná heteroge-
nita, podmienená častým striedaním priepustnejších a menej priepustných vrstiev, spojená s vlastnou 
anizotropiou danou orientáciou sedimentárnych zŕn. Priepustnosť je smerovo variabilná, lokálne 
veľmi rozdielna. Vo všeobecnosti komplex kvartérnych sedimentov má nižší stupeň prietočnosti 
s hodnotami v intervale 1×10-3 ~ 1×10-5 m2s-1. 

V podloží kvartérnych sedimentov sa nachádzajú silne zvetralé polohy kryštalinika , ktoré majú pukli-
ny tesne pod povrchom skalného podložia vyplnené produktmi zvetrávania s rôznou mierou priepus-
tnosti.  Zvetralinový plášť a svahové sedimenty sú kolektorom podzemnej vody. Keďže priepustné 
horniny majú nepravidelné  rozšírenie, poskytujú malú možnosť cirkulácie podzemnej vody, ktorá 
nevytvára na všetkých miestach posudzovaného územia súvislú hladinu podzemných vôd.  

Podľa archívnych podkladov je hladina podzemnej vody v kvartérnych sedimentoch a najvrchnejších 
polohách zvetralinového plášťa podložných skalných hornín je nestála a môže sa pohybovať v úrovni 
od 2,8 do 6m pod úrovňou terénu. V podložných skalných horninách kryštalinika sú významnejšie 
kolektory viazané na systém tektonických porúch a ich bezprostredne porušených zón. Na základe 
archívnych podkladov z existujúcich vrtov a pramenných záchytov je ich výdatnosť značne premenlivá 
a kolíše v intervale od 0,1 – 3,0 l/s.  

V svahovitom území sa súvislá hladina podzemnej vody nepredpokladá, no napriek tomu často exis-
tuje možnosť lokálnych priesakov podzemnej vody stekajúcej po menej priepustnom zvetralom skal-
nom podloží (hlavne v obdobiach topenia snehov a veľkých prívalových dažďov). 

Smer prúdenia podzemnej vody je zo svahom Malých Karpát do kotliny – kolmo na vrstevnice úze-
mia. 

Morfologicky členitý terén južných svahov Malých Karpát vytvára vzhľadom na svahovitosť územia 
počas extrémnych zrážok „ideálne podmienky“ na vznik lokálnych prívalových povodňových vĺn.  
S cieľom zabránenia takýmto nežiaducim vplyvom bol v minulosti na celom území vybudovaný sys-
tém ochranných odvodňovacích drénov a menších retenčných – akumulačných nádrží – v priestore 
južných svahov vinohradov. Uvedený systém sa síce nenachádza bezprostredne v posudzovanom 
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území, ale na jeho severozápadnom ako aj severovýchodnom okraji v blízkosti styku svahovitých častí 
bývalých vinohradov so zastavaným intravilánom Krásňan. 

Svahovitý terén je silne náchylný v morfologicky členitom území na vodnú eróziu vplyvom prívalových 
dažďových vôd. V posudzovanom území je predmetný nežiaduci potenciál eliminovaný vybudovaným 
systémom spevnených plôch, komunikácii a chodníkov s centrálnym kanalizačným systémom odvod-
nenia.  

Z pohľadu zabezpečenia ochrany posudzovaného územia pred prívalovými zrážkami sa ako mierne 
rizikové javia severozápadné časti územia, ktoré sú v bezprostrednom kontakte s morfologicky členi-
tejšími útvarmi okraja svahov Malých Karpát. V takomto území si podzemná voda vytvorila určitú sieť 
„privilegovaných ciest“ pomocou ktorých infiltruje do podložia. S rovnakým miernym rizikom možno 
hodnotiť aj SZ okraj posudzovaného územia kde okrem prirodzeného kontaktu so svahovitými kop-
cami susedných vinohradov vytvára aj určité riziko „vyliatia“ Račianskeho potoka pri prietoku sto-
ročnej vody. Račiansky potok v SZ okraji posudzovaného územia tvorí prirodzený odvodňovací kanála, 
ktorý v zmysle záverov vypracovanej štúdie STÚ Bratislava – „Štúdia na ochranu intravilánu mestskej 
časti Rača“ (3/2008) modelovým riešením znázorňuje stav odvodnenia územia pomocou jestvujúcej 
siete potokov a rigolov. 

Obrázok 3 Integrovaný model zaplavovania povodňou Q100 na Račianskom potoku5

 

 

                                                           
5 Zdroj: Štúdia na ochranu intravilánu Mestskej časti Bratislava – Rača pred záplavami, str. 76, prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. 
a kol., STU Bratislava SvF, 2008 
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V severozápadnej ako aj juhozápadnej časti územia je z uvedených dôvodov nutné problematike 
ochrany územia pred prívalovými vodami venovať zvýšenú pozornosť a pri každom novom navrho-
vanom stavebnom objekte je nutné zakomponovať aj ochranu stavby a okolitého územia pred 
spomínanými prívalovými vodami.  

Z pohľadu posúdenia ochrany predmetného územia pred prívalovými zrážkovými vodami je nutné 
pre každú novú stavbu riešiť v prípade narušenia jestvujúceho ekosystému aj z pohľadu dobudovanie 
nových vhodných prvkov pre odvodnenie územia. V praxi to znamená vybudovania nových umelých 
privilegovaných ciest pre lepší záchyt prívalových dažďových vôd, alebo zmenou svahovitosti terénu 
do viacerých terás so samostatným lokálnym systémom odvodnenia a podobne.  

Každú stavbu je nutné vzhľadom na pestrosť a rozmanitosť morfologicky členitého terénu riešiť indi-
viduálne, zohľadňujúc špecifiká danej stavby ako aj územia do ktorého je včlenená.  

3.7 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. Prie-
skumy a rozbory zelene a ochrany prírody a krajiny. 

Živočíšstvo 
Zoograficky z hľadiska limnického biocyklu patrí živočíšstvo riešeného územia do pontokaspickej pro-
vincie, podunajského okresu a západoslovenskej časti. Z hľadiska terestrického biocyklu patrí živočíš-
stvo 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 živo-
číchov 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 (Auchenorrhyn-
cha), 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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4 PRIESKUMY A ROZBORY PRIESTOROVÉ-
HO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VY-
UŽÍVANIA ÚZEMIA  

4.1 Širšie vzťahy 
Pre riešené územie, vrátane územia vymedzeného ako širšie vzťahy zóny Krasňany, vyplývajú zo zá-
väznej časti ÚPN hl. mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov nasledovné princípy a regulácie: 

• v rozvoji mestskej štruktúry rešpektovať severovýchodný rozvojový smer, ktorého súčasťou 
je MČ Rača, s ťažiskovými priestormi urbanistickej koncepcie a kompozície: 

o  Kadnárová – Kubačova s uzlovými priestormi Pekná cesta – Kadnárová a Detvianska 
– Kubačova, 

• rešpektovať severovýchodnú rozvojovú radiálu Bratislavy, sceliť jej stavebnú štruktúru, do-
budovaním uzlových mestotvorných priestorov a centier občianskej vybavenosti hlavne 
v priestoroch kríženia Račianskej ulice s Peknou cestou a Detvianskou ulicou, 

• rozvíjať nové zóny bývania (Ohňavy, Malé Krasňany) s vytvorením vlastných centier občian-
skej vybavenosti lokálneho charakteru s potrebou prepojenia na ostatné identifikované cen-
trá riešeného územia, 

• v lokalite Úžiny – Rinzle identifikačný uzlový priestor rozvíjať ťažiskové funkčné využitie ob-
čianska vybavenosť celomestského a lokálneho charakteru, viacpodlažná a malopodlažná by-
tová zástavba s návrhom zelene pozdĺž toku Račianskeho potoka. 

Z hľadiska dopravných väzieb: 

• v zmysle záväznej časti ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, v znení zmien a doplnkov rezervovať ko-
ridor pre výstavbu základného komunikačného systému: 

o  vonkajšieho dopravného polookruhu v úseku Lamač – tunel pod Karpatmi – Bojnická 
– Galvaniho, vrátane MÚK, 

• predpokladané vytvorenie novej komunikácie FT C1 , vedenej paralelne s Račianskou ulicou, 
s možným predĺžením až na Alstrovu ulicu, s cieľom odľahčenia budúceho dopravného zaťa-
ženia z rozvojových území na Peknej ulice, 

• nové trasovanie Račianskej ulice s prepojením na Nobelovu ulicu s podjazdom popod želez-
ničnú trať. 

Ostatné väzby vyplývajúce z územného plánu hl. mesta SR Bratislavy a ostatných relevantných pod-
kladov, ktoré sa týkajú územia pre riešenie širších vzťahov, sú vyhodnotené v samostatnej kapitole č. 
15 (Zhodnotenie záväzných, smerných a ostatných relevantných podkladov). 
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Schéma 3 Vymedzenie hranice širších vzťahov na podklade územného plánu Bratislavy6

 

 

                                                           
6 Regulačný výkres vrátane zmien a doplnkov 
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4.2 Urbanistický rozbor 

4.2.1 Väzby vyplývajúce zo záväznej časti ÚPN hl. mesta SR Bratislavy 
Schéma 4 Vymedzenie hranice riešeného územia na podklade územného plánu Bratislavy7

 

 

V rámci riešeného územia sú územným plánom hl. mesta SR Bratislavy v rozsahu grafickej časti (viď. 
predchádzajúca schéma) definované nasledovné záväzné regulatívy: 

Tabuľka 6 Funkčná a priestorová regulácia územného plánu Bratislavy v riešenom území8 
Kód Funkčné územie Funkčné využitie  Regulatív IPP IZP KZ 

101 OBYTNÉ ÚZEMIA viacpodlažná zástavba obytného územia SÚ     

102 OBYTNÉ ÚZEMIA málopodlažná zástavba obytného územia SÚ     

201 ÚZEMIA OBČIANSKEJ 
VYBAVENOSTI 

občianska vybavenosť celomestského a 
nadmestského významu 

SÚ     

201 ÚZEMIA OBČIANSKEJ 
VYBAVENOSTI 

občianska vybavenosť celomestského a 
nadmestského významu 

RÚ E 1,1 0,55 0,1 

202 ÚZEMIA OBČIANSKEJ 
VYBAVENOSTI 

občianska vybavenosť lokálneho významu SÚ     

401 ÚZEMIA ŠPORTU šport, telovýchova a voľný čas SÚ     

501 ZMIEŠANÉ ÚZEMIA zmiešané územia bývania a občianskej 
vybavenosti 

RÚ F 1,4 0,28 0,25 

602 ÚZEMIA TECHNICKEJ 
VYBAVENOSTI 

energetika a telekomunikácie SÚ     

1110 ÚZEMIA MESTSKEJ 
ZELENE 

parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy SÚ     

                                                           
7 Regulačný výkres vrátane zmien a doplnkov 
8 Ďalej v kapitole č. 15 (Zhodnotenie záväzných, smerných a ostatných relevantných podkladov) 
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4.2.2 Základné členenie riešeného územia 
Riešené územie je pre potreby urbanistického rozboru rozčlenené na dve základné úrovne: urbanis-
tické sektory a urbanistické bloky. Doplnkovou úrovňou sú urbanistické subbloky, ktoré umožňujú 
detailnejšie mapovanie urbanistických blokov.  

Urbanistické sektory 
Urbanistické sektory reprezentujú primárnu funkčno-priestorovú skladbu riešeného územia. Riešené 
územie pozostáva z troch urbanistických sektorov, ktorých hranice boli vymedzené na základe histo-
rické ho kontextu – etapovej výstavby sídliska (Staré a Nové Krasňany), existujúcich urbanistických 
obvodov (Meopta a Krasňany) a súčasného stavu priestorového usporiadania urbanistickej štruktúry. 
V princípe pokrývajú sektory Nové Krasňany 1 a 2 územie urbanistického obvodu č. 178 Meopta 
a sektor Staré Krasňany urbanistický obvod č. 179 Krasňany. 

Schéma 5 Vymedzenie urbanistických sektorov 

 

Tabuľka 7 Urbanistické sektory – bilancie 
Sektor 
ID 

Sektor názov Výmera 
(ha) 

Počet 
bytov 

Počet 
obyvate-
ľov 

Podiel 
obyvate-
ľov 

Počet 
lôžok 
ubytov. 

Počet 
zamest-
nancov 

Počet 
žiakov 

NK1 Nové Krasňany 1 8,84 680 1173 27,7% 0 115 0 

NK2 Nové Krasňany 2 10,51 696 1377 32,5% 148 111 214 

SK Staré Krasňany 21,69 951 1683 39,8% 357 443 1546 

SPOLU 41,05 2327 4233 100,0% 505 669 1760 

 
Z uvedenej bilancie vyplýva, že najdominantnejším sektorom z hľadiska výmery a ďalších ukazovate-
ľov je sektor Staré Krasňany, s výrazným podielom funkcií obytných a občianskeho vybavenia. Sektory 
Nové Krasňany 1 a 2 majú v pomere k sektoru Staré Krasňany približne polovičnú výmeru aj nižší po-
čet obyvateľov, prevažujúca funkcia je obytná s doplnkovou občianskou vybavenosťou umiestnenou 
prevažne v parteri obytných polyfunkčných budov. 
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Urbanistické bloky a uličné priestranstvá 
Pre potreby detailného urbanistického rozboru je riešené územie zóny rozčlenené na urbanistické 
bloky a uličné priestranstvá (priestory). Hranica medzi blokom a uličným priestranstvom je vymedze-
ná uličnou čiarou, ktorá sa v niektorých prípadoch môže zhodovať aj so stavebnou čiarou. 

Urbanistické bloky 
Schéma 6 Vymedzenie urbanistických blokov 

 

Urbanistické bloky riešeného územia pozostávajú prevažne zo zástavby objektov v kombinácii s pri-
slúchajúcimi verejnými priestranstvami, areálmi s obmedzeným režimom prístupu verejnosti a súk-
romnými záhradami. V rámci urbanistických blokov musí byť zabezpečený prístup k jednotlivý po-
zemkom a priestupnosť územia pre pešiu a cyklistickú dopravu. 

Tabuľka 8 Vymedzenie urbanistických blokov 
Sektor Blok ID Výmera (ha) Vymedzenie urbanistického bloku 

Nové Krasňany 1 A 1,30 Račianska, Pekná cesta, Cyprichova, Hlinícka 

B 1,05 Hubeného, Pekná cesta, Cyprichova, Hlinícka 

C 1,21 Hubeného, Pekná cesta, Kadnárova, Hlinícka 

D 1,05 Hubeného, Pekná cesta, Kadnárova 

E 1,62 Pekná cesta, Kadnárova, hranica RÚ 

Nové Krasňany 2 F 2,93 Pekná cesta, Kadnárova, Hagarova, hranica RÚ 

G 5,71 Kadnárova, Hagarova, hranica RÚ 

Staré Krasňany H 4,15 Pekná cesta, Kadnárova, Hubeného, Vrbenského 

I 5,07 Kadnárova, Hubeného, Vrbenského, Černockého 

J 4,00 Pekná cesta, Hubeného, Cyprichova, Černockého 

K 5,19 Pekná cesta, Račianska, Cyprichova, Černockého 

SPOLU 33,28  
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Tabuľka 9 Urbanistické bloky – bilancie 
Sektor 
ID 

Blok ID Výmera 
(ha) 

Počet 
bytov 

Počet 
obyvate-
ľov 

Podiel 
obyvate-
ľov 

Počet 
lôžok 
ubytov. 

Počet 
zamest-
nancov 

Počet 
žiakov 

NK1 A 1,30 210 405 9,8% 0 34 0 

B 1,05 96 178 2,0% 0 48 0 

C 1,21 7 26 0,6% 0 0 0 

D 1,05 246 330 8,0% 0 33 0 

E 1,62 121 234 5,7% 0 0 0 

NK2 F 2,93 222 400 9,7% 148 57 214 

G 5,71 474 977 23,6% 0 54 0 

SK H 4,15 213 413 10,0% 357 155 410 

I 5,07 190 347 8,4% 0 130 1035 

J 4,00 246 379 9,2% 0 80 0 

K 5,19 302 544 13,1% 0 78 101 

SPOLU 33,28 2327 4233 100,0% 505 669 1760 

 

Uličné priestranstvá 
Schéma 7 Vymedzenie uličných priestranstiev 

 

Uličné priestranstvá sú vymedzené uličnými čiarami a predstavujú časť resp. podmnožinu verejných 
priestranstiev9

 

 určených na zabezpečenie primárnej dopravnej obsluhy územia, prístupu k jednotlivý 
pozemkom a priestupnosti územia pre pešiu a cyklistickú dopravu. 

                                                           
9 Pražské stavební předpisy, §12 ods. 1, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2014 
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Tabuľka 10 Vymedzenie uličných priestranstiev 
Sektor ID Uličný priestor ID Výmera (ha) Ulica 

Nové Krasňany 1 PEK1 1,27 Pekná cesta 

PEK2 0,13 Pekná cesta 

CYP1 0,34 Cyprichova 

HLI 0,36 Hlinícka 

HUB1 0,27 Hubeného 

KAD1 0,26 Kadnárova 

Nové Krasňany 2 KAD2 1,63 Kadnárova 

HAG 0,24 Hagarova 

Staré Krasňany CYP2 0,61 Cyprichova 

HUB2 0,68 Hubeného 

VRB 0,18 Vrbenského 

ČER 0,68 Černockého 

RAČ 1,12 Račianska 

SPOLU 7,77  

 

Urbanistické subbloky 
Urbanistické bloky, vymedzené na základe tejto metódy majú z hľadiska funkčnej náplne aj priestoro-
vého usporiadania heterogénny charakter. Z  tohto dôvodu, ako aj z dôvodu možnosti lepšej charak-
teristiky a následnej regulácie blokov sú jednotlivé urbanistické bloky rozdelené na menšie homo-
génne jednotky – urbanistické subbloky. 

Schéma 8 Celkové urbanistické členenie riešeného územia 
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4.2.3 Novodobý urbanisticko-architektonický vývoj zóny 
Historický vývoj lokality je zmapovaný v kapitole 7 (Prieskumy a rozbory kultúrnych a historických 
hodnôt). 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 štruk-
túry bez výrazného narušenia charakteru okolitej zástavby alebo zvyšovania intenzity využitia územia. 
V ťažiskových osiach dopĺňajú a skvalitňujú funkčnú náplň zóny. Z hľadiska kvality urbanistickej štruk-
túry je problematickým objekt LIDL (133) s dominantným parkoviskom, ktoré predstavuje nevhodný 
prvok v ťažiskovom priestore zóny (iný spôsob využitia pozemku je ale problematický z dôvodu bez-
pečnostného pásma podzemnej trasy plynovodu). Objekt LIDL predstavuje z urbanisticko-
architektonického hľadiska priestorovú bariéru.  

Obrázok 4 Katedrála sv. Šebastiána s farou 

 

Obrázok 5 Obchodný dom LIDL s parkoviskom 

 

Sektor Nové Krasňany 1 
V sektore Nové Krasňany 1 pribudol jeden polyfunkčný bytový dom (24), ktorý pri zachovaní uličnej 
a stavebnej čiary skvalitňuje architektonickým výrazom priestor, zároveň však výrazne zvyšuje inten-
zitu zástavby v urbanistickom bloku B. Novostavba objektu (71) s charakterom rodinného domu 
v urbanistickom bloku E je taktiež problematickým zásahom do pôvodnej urbanistickej štruktúry 
z dôvodu rozdielneho funkčného využitia, ale najmä charakteru a spôsobu zástavby. 

Obrázok 6 Polyfunkčný dom na Hliníckej ul. (24) 

 

Obrázok 7 Objekt na Hornej ulici (71) 
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Sektor Nové Krasňany 2 
V sektore Nové Krasňany 2 pribudol po roku 2000 jeden bytový dom (23 Slnečný dom), ktorý 
z Kadnárovej ulice rešpektuje uličnú a stavebnú čiaru pričom využíva pôvodnú prieluku, svojim archi-
tektonickým výrazom však pôsobí v existujúcej zástavbe nesúrodo tak z urbanistického ako aj archi-
tektonického hľadiska. 

Obrázok 8 Bytový dom na Kadnárovej ulici 

 

 
 

Zmeny stavieb 
Nadstavby objektov a stavebné úpravy v riešenom území majú rôznorodý charakter. Kvalita architek-
tonického 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 9 Zmeny stavieb na Peknej ceste 

 

Obrázok 10 Nadstavba na Kadnárovej ul. 

 

Pozitívne zásahy (príklady) 
Obrázok 11 Stavebné úpravy na Kadnárovej ul. 

 

Obrázok 12 Nadstavba na Kadnárovej ul. 
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4.2.4 Urbanistická kompozícia 
V rámci riešeného územia je jasne identifikovateľná kompozičná kostra pozostávajúca z centrálneho 
priestoru, ťažiskových priestorov, hlavných a vedľajších kompozičných osí. Hlavnú kompozičnú os 
predstavuje Račianska ulica a Pekná cesta, v ktorá má v rámci riešeného územia zóny centrálny cha-
rakter. Hlavné ťažiskové verejné priestory sú lokalizované pri Katedrále sv. Šebastiána a v predpolí 
obchodného domu Terno. Významným prvkom v riešenom území sú podružné (vnútroblokové) ve-
rejné priestory a potenciálny ťažiskový priestor na Hagarovej ulici, ktoré je potrebné rešpektovať.  

Bariérový charakter majú v území uzatvorené areály občianskej vybavenosti, stavebné monobloky 
(objekt Lidl) a rady garáží na severe RÚ, ktoré čiastočne, alebo úplne zabraňujú priestupnosti územia 
pre pešiu a cyklistickú dopravu.  

Schéma 9 Urbanistická kompozícia 

 

Výškové členenie územia 
V riešenom území zóny sa dá pre jednotlivé sektory identifikovať charakteristická výšková hladina. 
V sektore Staré Krasňany prevažuje zástavba 3-4 podlažných bytových domov. Výnimkou je 8 po-
dlažný objekt ubytovne situovaný na Peknej ceste, 8 podlažný bytový dom pri Račianskej ulici a 5 
podlažná novostavba na Černockého ulici. V sektoroch Nové Krasňany prevažuje zástavba 5-7 po-
dlažných bytových domov. Výnimkou je 9 podlažný bytový dom s nadstavbou na Hornej ulici 1. 

Z analýzy výškovej hladiny zóny vyplýva požiadavka udržať identifikovanú prevažujúcu podlažnosť pre 
jednotlivé sektory v prípade stavebných zmien objektov resp. novostavieb z dôvodu potreby zacho-
vania charakteru originálnej urbanistickej štruktúry, hmotovej skladby, samotného architektonického 
výrazu objektov a najmä priestorovej identity zóny Krasňany. 
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Schéma 10 Vývoj urbanistickej štruktúry 
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Schéma 11 Výšková mapa objektov v riešenom území 
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4.2.5 Intenzita využitia územia 
Analýza miery využitia územia dokumentuje bohatý podiel plôch zelene v urbanistických blokoch 
v riešenom území (56 %). Naopak pri uličných priestoroch sú plochy prevažne líniovej zelene v men-
šom pomere (21 %), prevažuje podiel spevnených plôch (79 %). Intenzita zástavby kolíše pri väčšine 
blokov v intervale 20-30 %, výnimkou je blok D z indexom zastavanosti až 43 %. Urbanistické bloky J 
a K majú najnižšiu mieru zastavanosti objektmi (15 a 18 %). 

Tabuľka 11 Stav intenzity využitia územia podľa urbanistických blokov 
Sektor 
ID 

Blok ID Výmera 
(ha) 

Zastavaná 
plocha 
(ha) 

Spevnená 
plocha 
(ha) 

Plocha 
zelene10

IZP
 

(ha) 

11 ISP 12 KZ 13

NK1 

 

A 1,30 0,32 0,29 0,69 24,8% 22,3% 52,8% 

B 1,05 0,25 0,25 0,55 24,0% 23,5% 52,5% 

C 1,21 0,35 0,33 0,52 29,1% 27,6% 43,3% 

D 1,05 0,45 0,17 0,42 43,4% 15,9% 40,6% 

E 1,62 0,35 0,31 0,96 21,7% 19,1% 59,1% 

NK2 F 2,93 0,77 0,81 1,36 26,2% 27,6% 46,3% 

G 5,71 1,29 1,56 2,86 22,6% 27,4% 50,0% 

SK H 4,15 0,94 0,93 2,29 22,6% 22,3% 55,1% 

I 5,07 1,04 1,05 2,99 20,5% 20,6% 58,9% 

J 4,00 0,70 0,84 2,46 17,5% 21,0% 61,5% 

K 5,19 0,78 1,00 3,42 15,0% 19,2% 65,8% 

SPOLU 33,28 7,25 7,53 18,50 21,8% 22,6% 55,6% 

 

Graf 1 Porovnanie intenzity využitia územia jednotlivých urbanistických blokov 

 

                                                           
10 Vrátane vodných plôch 
11 Index zastavaných plôch 
12 Index spevnených plôch 
13 Koeficient zelene 
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Schéma 12 Intenzita využitia územia podľa urbanistických blokov 

 

 

Tabuľka 12 Intenzita využitia územia uličných priestranstiev 
Sektor 
ID 

Uličný priestor ID Výmera 
(ha) 

Zastavaná 
plocha 
(ha) 

Spevnená 
plocha 
(ha) 

Plocha 
zelene 
(ha) 

IZP ISP KZ 

NK1 PEK1 1,27 0,01 0,97 0,30 0,4% 76,1% 23,4% 

PEK2 0,13 0,00 0,13 0,00 0,0% 100,0% 0,0% 

CYP1 0,34 0,00 0,28 0,06 0,0% 83,2% 16,8% 

HLI 0,36 0,00 0,30 0,06 0,0% 83,3% 16,7% 

HUB1 0,27 0,00 0,24 0,03 0,0% 90,2% 9,8% 

KAD1 0,26 0,00 0,22 0,04 0,0% 84,8% 15,2% 

NK2 KAD2 1,63 0,00 1,13 0,50 0,0% 69,6% 30,4% 

HAG 0,24 0,00 0,24 0,00 0,0% 100,0% 0,0% 

SK CYP2 0,61 0,00 0,61 0,00 0,0% 100,0% 0,0% 

HUB2 0,68 0,00 0,65 0,03 0,0% 95,1% 4,9% 

VRB 0,18 0,00 0,16 0,02 1,0% 89,6% 9,4% 

ČER 0,68 0,00 0,53 0,15 0,0% 78,0% 22,0% 

RAČ 1,12 0,00 0,67 0,45 0,4% 59,5% 40,1% 

SPOLU 7,77 0,01 6,13 1,62 0,1% 79,0% 20,9% 
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4.2.6 Spôsob zástavby 
Schéma 13 Spôsob zástavby v riešenom území zónu pre urbanistické subbloky  
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5 PRIESKUMY A ROZBORY DEMOGRAFIC-
KÉHO POTENCIÁLU 

Mestská časť Rača má rozlohu 2359,69 ha. V rámci MČ Rača je vymedzených 20 urbanistických obvo-
dov (ďalej len UO). Širšie riešené územie ako aj samotné riešené územie zóny patria do UO Úžiny, 
Hojné - vinice, Krasňany - vozovňa, Meopta, Krasňany, Rača, Sídlisko "Experimenmtálka", Žabí majer 
a UO Barónka. Riešené územie zóny sa nachádza v UO Krasňany a UO Meopta.  

V mestskej časti k 21.05.2011 trvalo bývalo 19 679 obyvateľov z toho 10 166 mužov a 11 344 žien, 
v cca 9 396 b.j. Hustota obyvateľov predstavuje 834 obyvateľov na km2.  

5.1 Analýza vývoja obyvateľstva 
Vo vymedzenom riešenom území zóny sa nachádza zastúpenie hromadnej obytnej zástavby s trvalo 
bývajúcim obyvateľstvom. V urbanistickom obvode Meopta prevláda hromadná bytová výstavba od 5 
do 7 NP s individuálnou bytovou výstavbou pozdĺž Račianskej ulice. V urbanistickom obvode Krasňany 
prevláda hromadná bytová výstavba s pôvodne 3 nadzemnými podlažiami a podkrovím, kde v súčas-
nosti riešia bytové domy rekonštrukciu objektov formou nadstavby. Do riešeného územia zasahuje 
časť UO Krasňany a časť UO Meopta.  

Tabuľka 13 Vývoj obyvateľstva v UO 2001 - 2015 (údaje zo sčítania 2001, 2011) 
Urbanistický 
obvod 

2001 2011 03/2015 Z toho počet obyvateľov 
v RÚ zóny (03/2015) 

muži ženy spolu muži ženy spolu spolu % podiel počet 

Meopta 1 260 1 553 2 813 1 381 1 579 2 960 2 765 92,2 2 550 

Krasňany  716 896 1 612 691 900 1 591 1 732 97,2 1 683 

Spolu 1 976 2 449 4 425 2 072 2 479 4 551 4 497 94,1 4 233 

Zdroj: ŠÚ SR, MÚ Rača 

Podľa výsledkov zo sčítania v roku 2011 sa v širšom území riešenej zóny nachádza celkom 4 551 trvalo 
bývajúcich obyvateľov, z čoho je 2 479 žien. Z hľadiska pohlavnej štruktúry obyvateľstva ženy tvoria 
z celkového počtu 54,47 %. Podiel žien je porovnateľný s ostatnými časťami Bratislavy, kde tiež pre-
važujú ženy. Počet obyvateľov v riešenom území bol k 03/2015 4 329 obyvateľov (96,26% z UO Me-
opta a Krasňany).  

Analýza súčasného stavu 
Tabuľka 14 Vývoj obyvateľov v MČ Rača14 
Rok Celkom Muži Ženy Podiel žien 

1991 20 784 9 953 10 831 52,11 

2001 20 172 9 541 10 631 52,70 

2011 19 679 9 233 10 446 53,08 

2012 20 945 9 865 11 080 52,90 

2013 21 197 10 002 11 195 52,81 

                                                           
14 Zdroj: ŠÚ SR 
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Rok Celkom Muži Ženy Podiel žien 

2014 21 455 10 133 11 322 52,77 

2015 21 510 10 166 11 344 52,74 

 

Graf 2 Vývoj počtu obyvateľov v MČ Rača 

 

V mestskej časti má vývoj obyvateľstva v posledných 4 rokoch stúpajúcu tendenciu. V intercenzálnom 
období 1991 - 2001 sa prejavilo zníženie počtu obyvateľov (o 612). Z hľadiska pohlaví prevláda v roku 
2015 počet žien v pomere 52,74 % žien k 47,26 % mužom.  

Tabuľka 15 Vývoj prirodzených prírastkov a migrácia obyvateľov v MČ Rača 
Rok Celkom Prir. 

prírasto
k 

 Saldo 
Migrácia 

Celkový 
prírastok Narode

ní 
Zomrelí Prisť. Odsťahov. 

2003 143 204 -61 441 436 5 -56 

2004 163 221 -58 505 396 109 51 

2005 170 197 -27 541 444 97 70 

2006 166 173 -7 663 569 94 87 

2007 199 205 -6 529 529 0 -6 

2008 213 258 -45 617 529 88 43 

2009 197 210 -13 523 443 80 67 

2010 236 252 -16 629 501 128 112 

2011 230 209 21 563 449 114 135 

2012 235 215 20 737 503 234 254 

2013 229 233 -4 651 464 187 183 

2014 256 201 55 784 558 226 281 

Zdroj: ŠÚ SR 

Z hľadiska hodnotenia prirodzených prírastok za obdobie štyroch rokov, MČ má relatívne priaznivý 
vývoj. Migračné saldo má kolísavý vývoj (rok 2009 mínusová hodnota -16). 
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Aktuálny stav obyvateľstva v riešenom území 
Schéma 14 Hustota obyvateľov na hektár 

 

 
Schéma 15 Podiel obyvateľov pre jednotlivé bloky z celkového počtu obyvateľov v rámci riešeného 
územia zóny 
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5.2 Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva 
Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva MČ Rača je za posledných 20 rokov veľmi rozdielny. Napríklad 
podiel obyvateľov v predproduktívnom veku sa znížil z 21,12 % o 9,1 % čo predstavuje skoro polovicu, 
podiel obyvateľov v poproduktívnom veku vzrástol z 11,36 % o 6,19 %.  

Tabuľka 16 Vývoj obyvateľstva v MČ Rača za posledných 20 rokov 
Kategória 1991 2001 2011 Rozdiel 2001 - 2011 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

0-14 4 390 21,12 2 638 13,48 2 364 12,02 -274 -1,46 

15-64 14 032 67,51 13 862 70,81 13 852 70,43 -10 -0,38 

65 a viac 2 362 11,36 3 076 15,71 3 451 17,55 375 1,84 

Spolu: 20 784 100,00 19 576 100,00 19 667 100,00   

Zdroj: ŠÚ SR 

Z hľadiska veku bolo v roku 2011 územie charakterizované vekovo dynamickou populáciou prevažu-
júcou v produktívnom veku so 70,43 %. V dôchodkovom veku bolo 17,55 % populácie. Z hľadiska 
vekovej štruktúry je v MČ nepriaznivá v kategórii predproduktívny vek, kde v priebehu 20 rokov došlo 
k poklesu počtu obyvateľov v tejto kategórii.  

Opatrenia a predpoklady 

Na zlepšenie vekovej štruktúry je potrebné zvýšiť podiel obyvateľstva v území mladších vekových 
skupín. 

5.3 Domový a bytový fond 
Podľa výsledkov zo sčítania v roku 2011 bol v MČ Rača evidovaný nasledovný počet obývaných bytov 
podľa jednotlivých ubanistických obvodov: 

Tabuľka 17 Obývané byty podľa typu domu v ZSJ pre mestskú časť Bratislava - Rača, SODB 2011 
ZSJ ID ZSJ Typ domu Spolu 

nezistený rodinný 
dom 

bytový dom ostatné typy 
domov 

2057700 Bukovec 0 0 0 0 0 

2057880 Kopanice 3 196 37 1 237 

2057960 Úžiny 1 6 0 1 8 

2058000 Hojné - vinice 0 0 0 0 0 

2058180 Krasňany - vozovňa 0 5 68 1 74 

2058260 Meopta 5 54 1526 14 1599 

2058340 Krasňany 32 4 798 6 840 

2058420 Rača 32 637 133 14 816 

2058510 Komisárky 21 24 1634 5 1684 

2058690 Stará Rača 24 562 80 171 837 

2058770 Technomat 0 4 13 1 18 

2058850 Stanica Rača 0 0 0 0 0 
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ZSJ ID ZSJ Typ domu Spolu 

nezistený rodinný 
dom 

bytový dom ostatné typy 
domov 

2058930 Mäsokombinát 1 7 25 7 40 

2059070 Pri Šajbách 0 1 36 2 39 

2059150 Dopravná ulica 3 40 554 1 598 

2059230 Zriaďovacia stanica I 0 0 6 0 6 

2059310 Žabí majer 0 0 0 1 1 

2794710 Sídlisko Experimentálka 1 3 336 39 379 

2794800 Horné Šajby 0 0 557 2 559 

2799270 Barónka 43 79 1318 2 1442 

 SPOLU 166 1622 7121 268 9177 

 

Tabuľka 18 Obývané domy podľa typu domu v ZSJ pre mestskú časť Bratislava - Rača, SODB 2011 
ZSJ ID ZSJ Typ domu Spolu 

nezistený rodinný 
dom 

bytový dom ostatné typy 
domov 

2057700 Bukovec 0 0 0 0 0 

2057880 Kopanice 3 180 5 1 189 

2057960 Úžiny 1 6 0 1 8 

2058000 Hojné - vinice 0 0 0 0 0 

2058180 Krasňany - vozovňa 0 2 1 1 4 

2058260 Meopta 5 46 75 4 130 

2058340 Krasňany 4 2 120 5 131 

2058420 Rača 29 574 8 6 617 

2058510 Komisárky 3 19 94 5 121 

2058690 Stará Rača 24 526 4 6 560 

2058770 Technomat 0 4 1 1 6 

2058850 Stanica Rača 0 0 0 0 0 

2058930 Mäsokombinát 1 3 3 1 8 

2059070 Pri Šajbách 0 1 1 1 3 

2059150 Dopravná ulica 3 35 39 1 78 

2059230 Zriaďovacia stanica I 0 0 1 0 1 

2059310 Žabí majer 0 0 0 1 1 

2794710 Sídlisko >Experimentálka< 1 2 15 4 22 

2794800 Horné Šajby 0 0 18 1 19 

2799270 Barónka 8 65 68 1 142 

 SPOLU 82 1465 453 40 2040 

 

 



ÚPN-Z KRASŇANY –PRIESKUMY A ROZBORY  41 

Tabuľka 19 Prehľad neobývaných bytov za MČ Rača podľa SODB 2011 
MČ Neobývané byty s nezistenou obývanos-

ťou  Rača spolu  podľa dôvodov neobývanosti 

v tom 

 zmena 
vlastníkov 

určené na 
rekreáciu 

nespôsobilé na 
bývanie 

z iných dôvodov 

 215 0 43 35 137 0 

 

Tabuľka 20 Prehľad neobývaných domov za MČ Rača podľa SODB 2011 
Domy 

neobývané  s neziste-
nou obý-
vanosťou spo-

lu 
podľa dôvodov neobývanosti podľa obdobia výstavby 

v tom v tom 

zmena  
vlastní-
kov  

určené  
na rekre-
áciu 

uvoľnené  
na pre-
stavbu 

nespô-
sobilé  
na 
bývanie 

z iných  
dôvodov 

do roku  
1945 

  1946 - 
1990  
  

  1991 - 
2000  
  

2001 
a 
neskôr  

nezis-
tené 
  

116 0 34 14 30 38 8 8 3 4 93 1 

 

5.3.1 Stav domového a bytového fondu v riešenom území 
Po roku 2000 bolo v riešenom území doplnených 5 novostavieb obytných budov, z toho dva poly-
funkčné 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 24 
zmien stavieb formou nadstavieb bytových domov a 5 stavebných úprav. V sektoroch Nové Krasňany 
1 a 2 boli realizované 2 nadstavby a 17 stavebných úprav bytových domov. 

Aktuálny počet bytových budov v riešenom území je nasledovný: 

• 70 bytových domov (z toho 11 polyfunkčných) 
• 8 rodinných domov 
• 1 ostatná budova na bývanie – školský internát 

Je možné konštatovať, že z pôvodného počtu viac ako 2/3 bytových budov je v riešenom území ob-
novených, čím je zlepšená aj energetická efektívnosť bytového fondu. V sektore Staré Krasňany je 
obnovených 69 % bytových domov, v pôvodnom stavebno-technickom stave ostáva 13. V sektore 
Nové Krasňany 1 je obnovených 77 % bytového fondu, 3 bytové domy sú v pôvodnom stave. 
V sektore Nové Krasňany 2 je obnovených 75 % bytového fondu, 3 bytové domy sú v pôvodnom sta-
ve. 

Rezervy v oblasti rozvoja domového a bytového fondu predstavuje najmä 13 existujúcich malopod-
lažných bytových domov (v pôvodnom stave) v sektore Staré Krasňany s možnosťou realizácie nad-
stavby a využitia podkrovia pre vybudovanie nových bytov. Problémom je však stav technickej infra-
štruktúry (kanalizácie) a nedostatku parkovacích miest, ktoré výrazne limitujú možný rozvoj zóny. 
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Tabuľka 21 Vývoj a stav domového a bytového fondu 
Objekt 
ID 

Bytová budova Ulica a orientačné číslo Obdobie 
výstavby 

Stav/zmena 
stavby 

Dátum 
zmeny 

Poznámka názov 

1 Bytový dom Horná 1 1957-1962 Nadstavba 1999  

2 Bytový dom Horná 3 1957-1962 Stavebné úpravy   

3 Bytový dom Horná 5 1957-1962 Pôvodný stav   

4 Bytový dom Jozefa Hagaru 1 1957-1962 Stavebné úpravy   

5 Bytový dom Jozefa Hagaru 3 1957-1962 Stavebné úpravy   

6 Bytový dom Jozefa Hagaru 5 1957-1962 Stavebné úpravy   

7 Bytový dom Jozefa Hagaru 11 1957-1962 Stavebné úpravy   

8 Bytový dom Jozefa Hagaru 13 1957-1962 Pôvodný stav   

9 Bytový dom Jozefa Hagaru 15 1957-1962 Stavebné úpravy   

10 Bytový dom Jozefa Hagaru 17 1957-1962 Pôvodný stav   

11 Bytový dom Jozefa Hagaru 19 1957-1962 Stavebné úpravy   

12 Bytový dom Jozefa Hagaru 21 1957-1962 Stavebné úpravy   

13 Bytový dom Račianska 157 1957-1962 Stavebné úpravy   

14 Bytový dom Račianska 159 1957-1962 Stavebné úpravy   

15 Bytový dom Račianska 161 1957-1962 Stavebné úpravy   

16 Bytový dom 
polyfunkčný 

Kadnárova 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 21, 23, 25 

1957-1962 Pôvodný stav   

17 Bytový dom 
polyfunkčný 

Kadnárova 27, 29, 31, 
33, 35, 37, 39, 41, 43 

1957-1962 Stavebné úpravy   

18 Bytový dom 
polyfunkčný 

Kadnárova 45, 47, 49, 
51, 53, 55, 57, 59, 61 

1957-1962 Stavebné úpravy   

19 Bytový dom 
polyfunkčný 

Kadnárova 2, 4 1957-1962 Pôvodný stav   

20 Bytový dom 
polyfunkčný 

Pekná cesta 9, 11 1957-1962 Stavebné úpravy   

21 Bytový dom 
polyfunkčný 

Pekná cesta 3, 5 1957-1962 Stavebné úpravy   

22 Bytový dom Kadnárova 1, 1A koniec 60-
tych rokov 

Stavebné úpravy   

23 Bytový dom Jozefa Hagaru 2, 4, 6 2001 Novostavba  Slnečný dom 

24 Bytový dom 
polyfunkčný 

Hlinícka 2A, 2B 2008 Novostavba   

25 Bytový dom 
polyfunkčný 

Cyprichova 1, 3 1957-1962 Nadstavba   

26 Bytový dom 
polyfunkčný 

Černockého 5A 2014 Novostavba   

27 Bytový dom 
polyfunkčný 

Cyprichova 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 18 

1957-1962 Pôvodný stav   

28 Bytový dom Kadnárova 12, 14, 16 1955-1957 Pôvodný stav   

29 Bytový dom Kadnárova 24, 26, 28 1955-1957 Nadstavba 2010  

30 Bytový dom Kadnárova 30, 32, 34 1955-1957 Stavebné úpravy   

31 Bytový dom Kadnárova 36, 38, 40 1955-1957 Nadstavba 2008  

32 Bytový dom Kadnárova 84, 86, 88 1955-1957 Stavebné úpravy   

33 Bytový dom Kadnárova 18, 20, 22 1955-1957 Nadstavba 2006  
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Objekt 
ID 

Bytová budova Ulica a orientačné číslo Obdobie 
výstavby 

Stav/zmena 
stavby 

Dátum 
zmeny 

Poznámka názov 

34 Bytový dom Hubeného 9, 11, 13 1955-1957 Pôvodný stav   

35 Bytový dom Hubeného 15, 17, 19 1955-1957 Nadstavba 2008  

36 Bytový dom Hubeného 4, 6, 8 1955-1957 Pôvodný stav   

37 Bytový dom Hubeného 10, 12, 14 1955-1957 Nadstavba 2007  

38 Bytový dom Hubeného 16, 18, 20 1955-1957 Nadstavba 2013  

39 Bytový dom Hubeného 34, 36, 38 1955-1957 Nadstavba 2005  

40 Bytový dom Hubeného 40, 42, 44 1955-1957 Nadstavba   

41 Bytový dom Hubeného 46, 48, 50 1955-1957 Nadstavba 2007  

42 Bytový dom Hubeného 52, 54, 56 1955-1957 Pôvodný stav   

43 Bytový dom Hubeného 58, 60, 62 1955-1957 Nadstavba 2006  

44 Bytový dom Cyprichova 24, 26, 28 1955-1957 Nadstavba 2008  

45 Bytový dom Cyprichova 30, 32, 34 1955-1957 Nadstavba 2014  

46 Bytový dom Cyprichova 36, 38, 40 1955-1957 Nadstavba 2012  

47 Bytový dom Cyprichova 44, 46, 48 1955-1957 Pôvodný stav   

48 Bytový dom Cyprichova 50, 52, 54 1955-1957 Nadstavba 2006  

49 Bytový dom Cyprichova 56, 58, 60 1955-1957 Pôvodný stav   

50 Bytový dom Cyprichova 62, 64, 66 1955-1957 Pôvodný stav   

51 Bytový dom Cyprichova 68, 70, 72 1955-1957 Nadstavba 2012  

52 Bytový dom Cyprichova 76, 78, 80 1955-1957 Pôvodný stav   

53 Bytový dom Cyprichova 82, 84, 86 1955-1957 Pôvodný stav   

54 Bytový dom Cyprichova 88, 90, 92 1955-1957 Nadstavba 2006  

55 Bytový dom Černockého 1, 3, 5 1955-1957 Nadstavba 2008  

56 Bytový dom Kadnárova 6, 8, 10 1955-1957 Nadstavba 2007  

57 Bytový dom Hubeného 1, 3, 5 1955-1957 Nadstavba 2007  

58 Bytový dom Kadnárova 42, 44, 46 1955-1957 Pôvodný stav   

59 Bytový dom Kadnárova 48, 50, 52 1955-1957 Pôvodný stav   

60 Bytový dom Kadnárova 54, 56, 58 1955-1957 Pôvodný stav   

61 Bytový dom Kadnárova 60, 62, 64 1955-1957 Nadstavba 2008  

62 Bytový dom Kadnárova 66, 68, 70 1955-1957 Nadstavba 2008  

63 Bytový dom Kadnárova 72, 74, 76 1955-1957 Nadstavba   

64 Bytový dom Kadnárova 78, 80, 82 1955-1957 Pôvodný stav   

65 Bytový dom Černockého 13, 15, 17 1955-1957 Nadstavba 2011  

66 Bytový dom Černockého 7, 9, 11 1955-1957 Nadstavba 2012  

67 Bytový dom 
polyfunkčný 

Hubeného 22, 24, 26 1955-1957 Stavebné úpravy  Obvodné oddelenie 
PZ Rača 

68 Bytový dom Hubeného 28, 30, 32 1955-1957 Stavebné úpravy   

69 Bytový dom Cyprichova 20,  22 koniec 60-
tych rokov 

Stavebné úpravy   

70 Bytový dom Kadnárova 63, 65, 67  Stavebné úpravy   

71 Rodinný dom Horná  Novostavba   

72 Rodinný dom Hlinícka 14  Pôvodný stav   

73 Rodinný dom Hlinícka 12  Nadstavba   
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Objekt 
ID 

Bytová budova Ulica a orientačné číslo Obdobie 
výstavby 

Stav/zmena 
stavby 

Dátum 
zmeny 

Poznámka názov 

74 Rodinný dom Hlinícka 10 2014 Novostavba   

75 Rodinný dom Hlinícka 8  Nadstavba   

76 Rodinný dom Hlinícka 6  Stavebné úpravy   

77 Rodinný dom Hlinícka 4  Stavebné úpravy   

78 Rodinný dom Hlinícka 2  Nadstavba   

119 Ostatná budo-
va na bývanie 

Pekná cesta 4  Pôvodný stav  Krupa DM - školský 
internát 
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Schéma 16 Stavebno-technický stav domového a bytového fondu 
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5.3.2 Skladba bytov v riešenom území 
V riešenom území prevažuje skladba 2 izbových bytov, 3 a viac izbové byty majú v zóne malý podiel. 
Skladba je doplnená o dvojgarsónky najmä v blokoch B a D, ktoré sú vyhodnotené v analýze ako 1 
izbové byty. Aktuálny stav vychádza z historicky založeného konceptu zóny. V súčasnosti nie sú výni-
močné zmeny vnútorných dispozícií bytových domov, čo však nie je v rámci prieskumov a rozborov 
vyhodnotiteľné, preto sa analýze vychádzalo zo štandardných dispozičných modelov. 

Tabuľka 22 Vývoj skladby bytov v riešenom území zóny 
Sektor 
ID 

Blok ID Pôvodná skladba bytov  Prírastok bytov pri zmene stavieb 

garsón-
ka 

1 izbo-
vý byt 

2 izbo-
vý byt 

3 izbo-
vý byt 

4+ izb. 
byt 

1 izbo-
vý byt 

2 izbo-
vý byt 

3 izbo-
vý byt 

4+ izb. 
byt 

NK1 A 18 8 134 50 0 0 0 0 0 

B 8 52 3 7 8 2 12 4 0 

C 0 0 0 0 7 0 0 0 0 

D 14 232 0 0 0 0 0 0 0 

E 18 0 42 54 1 0 2 3 1 

NK2 F 18 8 138 58 0 0 0 0 0 

G 0 58 293 86 37 0 0 0 0 

SK H 0 0 180 0 0 0 15 18 0 

I 0 0 162 0 0 0 21 6 1 

J 0 0 196 17 0 3 16 13 1 

K 0 14 223 21 0 8 22 6 8 

SPOLU 76 372 1371 293 53 13 88 50 11 

 

Tabuľka 23 Aktuálna skladba bytov v riešenom území 
Sektor 
ID 

Blok ID garsónka 1 izbový byt 2 izbový byt 3 izbový byt 4+ izb. byt byty spolu 

NK1 A 18 8 134 50 0 210 

B 8 54 15 11 8 96 

C 0 0 0 0 7 7 

D 14 232 0 0 0 246 

E 18 0 44 57 2 121 

NK2 F 18 8 138 58 0 222 

G 0 58 293 86 37 474 

SK H 0 0 195 18 0 213 

I 0 0 183 6 1 190 

J 0 3 212 30 1 246 

K 0 22 245 27 8 302 

SPOLU 76 385 1459 343 64 2327 
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Schéma 17 Aktuálna skladba bytov v riešenom území 

 

 
Graf 3 Skladba bytov v rámci urbanistických blokov 
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6 PRIESKUMY A ROZBORY SOCIÁLNEJ IN-
FRAŠTRUKTÚRY 

Riešené územie zóny Krasňany charakterizujú nasledovné zariadenia občianskej vybavenosti a slu-
žieb: 

Tabuľka 24 Prehľad zariadení občianskej vybavenosti a služieb  
Ob-
jekt 
ID 

Objekt typ Ulica Názov Počet 
za-
mest. 

Počet 
žia-
kov 

Počet 
lôžok 

Počet 
návšt. 
/deň 

Plocha 
prevádzky 
(cca. m²) 

16 
 

Polyfunkč-
ný objekt 

Kadnárova 9, 
11, 13, 15, 17, 
19, 21, 23, 25 

Expreska, fitness ore ženy 
(kruhový tréning) 

4    108 

Psychologické a fyziatrické 
centrum 

5    108 

Krasnianska beseda, pravdepo-
dobne neaktívne 

1    216 

17 
 

Polyfunkč-
ný objekt 

Kadnárova 27, 
29, 31, 33, 35, 
37, 39, 41, 43 

Zmrzlinka, novinový stánok 2    36 

Potraviny 8    108 

Kozmetický salón 4    36 

Pizzéria Pirko 8    72 

Geodetická činnosť 3    36 

18 Polyfunkč-
ný objekt 

Kadnárova 45, 
47, 49, 51, 53, 
55, 57, 59, 61 

Kozmetický salón 4    36 

Odevy pre deti 2    36 

CAGGIATI, AKEMI, DANBIK, 
kamenárstvo (pomníky) 

2    72 

Pošta 6    126 

Potraviny 8    36 

19 Polyfunkč-
ný objekt 

Kadnárova 2, 4 Second hand 2    50 

Medicentrum a lekáreň 6    195 

20 Polyf. obj. Pekná cesta 9, 11 Rodinné centrum 2   30 130 

21 Polyfunkč-
ný objekt 

Pekná cesta 3, 5 Farby-laky 2    65 

Textil 2    49 

Papierníctvo, hračky 2    65 

Drogéria, Farby-laky 2    80 

ABC-záhrada 4    32 

Karpaty-Bike 2    50 

24 Polyfunkč-
ný objekt 

Hlinícka 2A, 2B Lekáreň 4    40 

Paracelsi 5    100 

25 Polyfunkč-
ný objekt 

Cyprichova 1, 3 Tipsport 2    18 

Slovenská sporitelňa 5    100 

PUB 6    85 

Saigon, ázijská reštaurácia 6    85 

26 Polyfunkč-
ný objekt 

Černockého 5A CERAGEM, masáže a relax 4   30 72 



ÚPN-Z KRASŇANY –PRIESKUMY A ROZBORY  49 

Ob-
jekt 
ID 

Objekt typ Ulica Názov Počet 
za-
mest. 

Počet 
žia-
kov 

Počet 
lôžok 

Počet 
návšt. 
/deň 

Plocha 
prevádzky 
(cca. m²) 

27 Polyfunkč-
ný objekt 

Cyprichova 2, 4, 
6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18 

Stolárstvo 2    32 

Čistiareň 4    32 

Vinotéka 1    32 

Autodiely 2    32 

HI-FI 2    16 

Kvety 2    32 

Kozmetický salón 4    64 

Tonnery 2    16 

Komandor, interiérové štúdio 2    16 

Kuchyne, interiéry 2    16 

Autoškola 8    32 

Obuv 3    32 

Dom tanca 5    400 

Pizzéria 3   12 st. 100 

67 Polyfunkč-
ný objekt 

Hubeného 22, 
24, 26 

Obvodné oddelenie PZ Rača 45    375 

113 Monof. obj. Pekná cesta 13 Piváreň 4    80 

115 Monof. obj. Pekná cesta 7 Achberger (mäsiarstvo) 5    100 

117 Monof. obj. Hubeného 2 Zdravotné stredisko 20    430 

118 Monof. obj. Kadnárova 7 Stredná odborná škola mas-
médiálnych a informačných 
štúdií 

37 214    

119 Monof. obj. Pekná cesta 4 Krupa DM - školský internát 10  148   

125 Monof. obj. Vrbenského Meopta, správa a údržba bytov 7    215 

132 Monof. obj. Pekná cesta 2 Ubytovňa Univerzitnej nemoc-
nice 

98  357   

Vlasové štúdio 4    50 

133 Monof. obj. Pekná cesta 2/Č Lidl 10   230 1050 

134 Monof. obj. Pekná cesta 2/A Terno 23   1500 600 

136 Monof. obj. Pekná cesta  Katedrála sv.Šebastiána s farou 3    1000 

137 Monof. obj. Hubeného 7 Administratívna budova 12    670 

138 Monof. obj. Vrbenského 1 Základná umelecká škola 31 410    

139 Monof. obj. Hubeného 21 Herňa     44 

Piváreň     100 

Krasňanská kúria     120 

141 Monof. obj. Hubeného 23 Gymnázium Hubeného 23 48 368    

142 Monof. obj. Hubeného 25 Základná škola s materskou 
školou Jána A. Komenského 

82 667    

144 Monof. obj. Cyprichova 42 Výskumný ústav detskej psy-
chológie a patopsychológie 

59 15    

145 Monof. obj. Cyprichova 74 Materská škola 16 86    

SPOLU 669 1760 505   
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Schéma 18 Objekty občianskeho vybavenia v riešenom území 
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6.1 Školstvo 

6.1.1 Materské školy 
Zriaďovateľom materských škôl je mestská časť Bratislava Rača. V rámci vymedzeného riešeného 
územia  sa nachádzajú nasledovné MŠ: 

Tabuľka 25 Materské školy: počet tried a detí v materských školách 
Zariadenie Rok 2010/2011 Rok 2011/2012 Rok 2012/2013 Rok 2013/2014 

Počet 
tried 

Počet detí Počet 
tried 

Počet detí Počet 
tried 

Počet detí Počet 
tried 

Počet detí 

ZŠ s MŠ Jána 
Amosa Komen-
ského 

5 106 5 105 5 99 5 99 

MŠ Cyprichova 74       4 86 

Zdroj: Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského 
          https://zskomenskehoba.edupage.org/ 

6.1.2 Základné školy 
Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského bola založená v roku  1971. Od apríla 
2004 súčasťou ZŠ stala MŠ. Od januára 1978 v škole pôsobí pedagogicko–psychologická poradňa. 
Zriaďovateľom školy je Mestská časť Bratislava - Rača. 

Tabuľka 26 Počet tried a detí v základnej škole 
Zariadenie Rok 2010/2011 Rok 2011/2012 Rok 2012/2013 Rok 2013/2014 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Počet žiakov 
/trieda 

ZŠ s MŠ Jána 
Amosa Komen-
ského 

21 462 22 498 22 518 24 568 23,6 

Zdroj: Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského 
          https://zskomenskehoba.edupage.org/ 

Základná umelecká škola 
Do vymedzeného územia patrí Základná umelecká škola, ktorá poskytuje vzdelanie v jednotlivých 
umeleckých odboroch: hudobný, tanečný, výtvarný. Zriaďovateľom školy je Hlavné mesto Slovenskej 
republiky Bratislava. 

Tabuľka 27 Počet tried a detí v základnej umeleckej škole 
Zariadenie Rok 2010/2011 Rok 2011/2012 Rok 2012/2013 Rok 2013/2014 

Počet 
dborov 

Počet 
žiakov 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

  

Základná umelec-
ká škola  

3 525 3 534 3 452 3 410 
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6.1.3 Stredné školy 

Stredná odborná škola masmédiálnych a informačných štúdií 
Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave (SOŠMIŠ) realizuje stredo-
školské odborné vzdelávanie zamerané na prípravu informačných a mediálnych pracovníkov schop-
ných uplatniť sa vo všetkých typoch informačných inštitúcií a médiách. Na potreby a aktuálne trendy 
informačnej spoločnosti reaguje moderným typom informačného vzdelávania, ktoré spĺňa požiadav-
ky európskej informačnej praxe. Zriaďovateľom školy je Bratislavský kraj. 

Gymnázium Hubeného 23 
Gymnázium na Hubeného ul. č 23 bolo zriadené 01.09.1972, na škole začínalo študovať 270 žia-
kov. V roku 1976 bola zriadená prvá trieda so zameraním na telesnú výchovu – basketbal. V roku 
1993 zaradilo MŠ SR gymnázium do siete 8-ročných gymnázií. 

Žiaci študujú v dvoch formách štúdia - osemročnej a štvorročnej so zameraním na cudzie jazyky. V 
štvorročnej forme štúdia školský vzdelávací program v jednej triede v   každom ročníku umožňuje 
zameranie na telesnú výchovu - basketbal. Zriaďovateľom školy je Bratislavský kraj.  

6.2 Zdravotníctvo 
Do vymedzeného riešeného územia zóny Krasňany patria nasledovné zariadenia:15

• Zdravotné stredisko 

 

• Medicentrum a lekáreň – Pekná cesta 
• Lekáreň Hlinická 

6.2.1 Zdravotné strediská a ambulancie 
Zdravotné stredisko Hubeného poskytuje nasledovné služby 

• Stomatológ      4 lekári 
• Praktický lekár pre dospelých  2 lekári 
• Pediater   2 lekár 

Ambulancie: 

• Pekná cesta 15   novozriadená stomatologická ambulancia 1 lekár 
• Pekná cesta 13    gynekológ – pôrodník 
• Pekná cesta 6   1 x stomatológ 
• Pekná cesta 6   1 x ambulancia praktického lekára pre dospelých 
• Hlinícka 2/A   dermatovenerologická ambulancia, 
• Cyprichova 20    1x stomatológ, 

6.3 Sociálne služby 
V rámci riešeného územia zóny Krasňany sa zariadenia sociálnych služieb nenachádzajú. 

                                                           
15 http://www.raca.sk/obcan/lekari-v-raci/ 
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7 PRIESKUMY A ROZBORY KULTÚRNYCH 
A HISTORICKÝCH HODNÔT 

7.1 Vývoj územia 
Vývoj štruktúry osídlenia na riešenom území, resp. v širších súvislostiach je exaktne dokumentovaný  
na vojenským mapovaniach. Obidve mapovania II. a III. (z rokov 1806-1869 a 1920-1934) dokumentu-
jú a poukazujú na skutočnosť, že územie pôvodnej samostatnej obce Rača sa prakticky zásadne ne-
menilo. Obec mala charakter vinohradníckej obce na úpätí Malých Karpát, až do povojnových rokov 
minulého storočia. 

Schéma 19 Riešené územie na podklade historickej mapy z rokov 1806-1869 (II. vojenské 
mapovanie)16

 

 

Na II. mapovaní je už jasne čitateľná dopravná kostra, tvoriaca železničnú a cestnú sieť, ktorá založila 
impulz pre ďalší rozvoj územia. Dopravná sieť prakticky „obchádza“ pôvodnú obec, čo spôsobilo vy-
tváranie nových satelitných osídlení vo väzbe na železničnú trať (evidentné na III. mapovaní). Priestor 
riešeného územia (Krasňany) je v obidvoch mapovaniach bez urbanistických zásahov.  

 

                                                           
16 Zdroj: Národný geoportál, geoportal.gov.sk 
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Schéma 20 Riešené územie na podklade historickej mapy z rokov 1920-1934 (III. vojenské mapovanie 
reambulované)17

 

 

Schéma 21 Riešené územie na podklade historickej mapy z rokov 1952-1957 (vojenská topografická 
mapa v mierke 1:25 000)18

 

 

                                                           
17 Zdroj: Národný geoportál, geoportal.gov.sk 
18 Zdroj: Národný geoportál, geoportal.gov.sk 
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Mapovanie z roku 1952 – 1957 a 1957 - 1971 dokumentuje výrazné zmeny vo vývoji, ktoré sa prejavili 
hlavne z administratívno-politicko-spoločenskej úrovne, so zásadným dopadom na územie. V roku 
1946 (01.04) došlo k pričleneiu pôvodnej obce Rača k mestu Bratislava, čím sa stala súčasťou mesta 
(obvodu Bratislava 4 – Nové Mesto).  

Z  hľadiska celomestských rozvojových koncepcií predstavovalo územie Rače severovýchodný smer 
rozvoja mesta s následnou lokalizáciou významných dopravných, industriálnych a hospodársko-
spoločenských zariadení, ktoré zabezpečovali podmienky pre prácu a bývanie z pohľadu celého mesta 
Bratislava.  

Schéma 22 Riešené územie na podklade historickej mapy z rokov 1957-1971 (vojenská topografická 
mapa v mierke 1:10 000)19

 

 

 

  

                                                           
19 Zdroj: Národný geoportál, geoportal.gov.sk 



ÚPN-Z KRASŇANY –PRIESKUMY A ROZBORY  56 

7.2 História urbanistického a architektonického vývoja20

Krasňany sú najstarším bratislavským sídliskom, na ktorom boli uplatnené princípy povojnovej byto-
vej výstavby. Sídlisko bolo vybudované v dvoch etapách: I. etapa Staré Krasňany, kde bola použitá 
tradičná technológia a II. etapa Nové Krasňany s panelovou technológiou. Urbanistické riešenie vy-
chádzalo z princípov satelitného mesta ako relatívne uzavretý samostatný obytný útvar s riedkou 
riadkovou zástavbou a základnou občianskou vybavenosťou sústredenou na obvode. 

 

Sídlisko bolo postavené na zamokrenej, poľnohospodársky nevyužívanej pôde, tesne za hranicou 
hygienického ochranného pásma Chemických závodov Juraja Dimitrova (v súčasnosti Istrochem). 

Obrázok 13 Letecká snímka sídliska Krasňany (60-te roky 20. storočia)21

 

 

Na základe podkladov získaných z Archívu hlavného mesta SR Bratislavy, viažucich sa na II. etapu 
projektovej prípravy – Nové Krasňany je možné konštatovať, že realizácia urbanistickej štruktúry 
sčasti nekorešponduje s pôvodným investičným zámerom II. etapy.  

Individuálna rodinná zástavba bola realizovaná v plánovanej lokalite v redukovanej podobe. Bytové 
domy boli zrealizované takmer bez zmeny podľa pôvodného plánu, avšak objekt Strednej školy kni-
hovníctva sa nezrealizoval podľa pôvodného konceptu, ale podľa projektu od autorov Dedeček, Mi-
ňovský. Objekt domu kultúry, pôvodne plánovaný na mieste dnešného obchodného domu v Starých 
Krasňanoch, nebol vôbec realizovaný. Projekt II. etapy zároveň doplnil v Starých Krasňanoch 8 po-
dlažný obytný dom pri Račianskej ulici a objekty občianskej vybavenosti: objekt materskej školy, ob-
jekt základnej školy a športový areál. 

                                                           
20 Zdroj: Bratislava atlas sídlisk, str. 68-69, Henrieta Moravčíková a kol., Slovart 2011 
21 Zdroj: Bratislava atlas sídlisk, str. 72, Henrieta Moravčíková a kol., Slovart 2011 
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Obrázok 14 Projektová dokumentácia II. etapy – Nové Krasňany – situácia22

 

 

 

                                                           
22 Zdroj: Projektová dokumentácia Nové Krasňany (Archív hlavného mesta SR Bratislavy) 
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7.2.1 Staré Krasňany 
Staré Krasňany predstavujú prvú etapu výstavby sídliska, ktorá pozostávala z poloblokovej a solitér-
nej zástavby typových bytových domov T11, T12, T13 a T15 s takmer identickým vonkajším architek-
tonickým výrazom (odlišujú sa typom strechy – sedlová a valbová a variáciami fasády), jednotnou 
podlažnosťou (3 NP) a skladbou bytov s 2 izbovými bytmi. Pre výstavbu jednotlivých objektov boli 
vzhľadom na svahovitý terén v rámci blokov vytvorené „terasy“. Funkcie v území boli priestorovo 
jasne segregované. Monofunkčnú urbanistickú štruktúru dopĺňali objekty verejnej občianskej vyba-
venosti (školské zariadenia). 

Obrázok 15 Pôdorys sekcie typového bytového domu T1123

  

 

Obrázok 16 Pôdorys sekcie typového bytového domu T1224

 

 

Obrázok 17 Pôdorys sekcie typového bytového domu T1325

 

 

                                                           
23 Zdroj: Ing. arch. Milan Andráš, PhD. 
24 Zdroj: http://pasik4a.blog.cz/1001/k-panelovemu-domu 
25 Zdroj: http://pasik4a.blog.cz/1001/k-panelovemu-domu 
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Obrázok 18 Pohľad na Staré Krasňany z Račianskej ulice26

 

 

Obrázok 19 Staré Krasňany – pohľad z poľa za Račianskou ulicou (v zábere aj )27

 

 

                                                           
26 Zdroj: Archív hlavného mesta SR Bratislavy 
27 Zdroj: Archív hlavného mesta SR Bratislavy 
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Obrázok 20 Staré Krasňany – pohľad z vnútrobloku28

 

 

Obrázok 21 Staré Krasňany – pohľad na Černockého ulicu29

 

 

                                                           
28 Zdroj: Archív hlavného mesta SR Bratislavy 
29 Zdroj: Archív hlavného mesta SR Bratislavy 
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7.2.2 Nové Krasňany 
Urbanistická štruktúra II. etapy krasňanského sídliska pozostáva z polyfunkčných celkov bývania 
a vstavanej občianskej vybavenosti, nachádzajúcej sa v parteri bytových domov. Druhovosť typových 
domov je možné deliť na 3 typy bytových domov, ktoré sú viacnásobne použité v území Nových Kras-
ňan. Prevádzky občianskej vybavenosti sa nachádzajú v parteri uličnej zástavby bytových domov a v 
monofunkčných jednopodlažných objektoch služieb a obchodu dotvárajúcich blokovú štruktúru ulice 
Pekná cesta. 

Obrázok 22 Projektová dokumentácia polyfunkčného bloku na Peknej ceste – situácia30

 

 

Obrázok 23 Projektová dokumentácia polyfunkčného bloku na Peknej ceste – pohľad31

 

 

                                                           
30 Zdroj: Archív hlavného mesta SR Bratislavy 
31 Zdroj: Archív hlavného mesta SR Bratislavy 
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Obrázok 24 Projektová dokumentácia obytného bloku na Kadnárovej ulici – situácia32

 

 

 

Obrázok 25 Projektová dokumentácia polyfunkčného bloku na Peknej ceste – perspektívny pohľad33

 

 

 

                                                           
32 Zdroj: Archív hlavného mesta SR Bratislavy 
33 Zdroj: Archív hlavného mesta SR Bratislavy 
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7.3 Pamiatková ochrana v riešenom území 
V riešenom území sa v zmysle zákona o ochrane pamiatkového fondu34

Sochy a výtvarné diela 

 nenachádzajú žiadne pamiat-
ky, ktoré sú evidované v ÚZPF SR. V rámci riešeného územia, sa nachádzajú nasledovné pamätihod-
nosti, ktoré sú evidované v Mestskom ústave ochrany pamiatok Bratislava: 

• Pekná cesta – budova Slovenskej grafie – mozaika (Milan Mravec 1972) 

Fontány 

• Fontána „Vlna“ Pekná cesta ( T.Bartfay,J.Uhlíř,1976) 

Sakrálne diela 

• Pekná cesta – kríž v balvane 

Pamätné tabule 

• pamätná tab. Viliama Hubeného – Hubeného ul. 
• pamätná tab. Ondreja Cypricha – Cyprichova ul. 
• pamätná tab. Antona Kadnára – Kadnárova ul. 
• pamätná tab. PTP – Pekná cesta - kostol 
• pamätná tab. založenia kostola – Pekná cesta – kostol 

  

                                                           
34 Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien 
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8 PRIESKUMY A ROZBORY REKREÁCIE 
A CESTOVNÉHO RUCHU 

8.1 Charakteristika súčasného stavu 
Ťažiskom športovej a rekreačnej činnosti v MČ Rača sú v súčasnosti telovýchovné a športové plochy 
organizovanej telovýchovy.  

Rozvoj rekreačných plôch sa viaže na tradičné lokality v masíve Malých Karpát nad Račou s nástupom 
na Peknej ceste a Popolnej ulici, s plochami rekreácie v zeleni, s minimalizáciou urbanizácie lokalít, 
s preferovaním prechádzkových trás a s riešením vybavenosti v nástupných priestoroch lesoparku. 

8.1.1 Športové zariadenia35

Športoviská v MČ Rača 

 

Zoznam športových zariadení na území Mestskej časti: 

• Viacúčelové ihrisko na Tbiliskej ulici – futbal, basketbal, volejbal, 
• Športový areál na Púchovskej ulici - tenis, basketbal, petang, 
• Športový areál Sklabinská – tenis, detské ihrisko, basketbal, volejbal, futbal, 
• MŠ Cyprichova – tenisový kurt, 
• Areál školy Plickova – pozemný hokej, 
• Areál Černockého – futbal, stolný tenis, bikros, 
• Kúpalisko Krasňany, Kúpalisko Rača Zbojnička, 
• Posilňovne – na Černockého ulici, MŠ Gelnická, Dopravná 27, 
• Centrum voľného času, 
• Futbalový štadión FK Rača, 
• Krytá plaváreň – hotel Barónka, 
• Krytá plaváreň – Policajná akadémia, 
• Spartans, 
• Športové ihrisko Východné. 

Športové kluby s pôsobnosťou v MČ Rača 
• FK Rača - futbalový klub založený v roku 1925 sa venuje výchove seniorov, a dôraz kladie 

najmä na prácu s mládežou, 
• Faighting kick-box klub - pôsobí v areáli FK Rača. Združuje mladých nadšencov bojových špor-

tov a má cca 40 členov, 
• Karate Rapid - Bratislava - pracuje v priestoroch CVČ na Hliníckej ulici 
• Športový klub Rača - stolnotenisový klub MOSTEX Rača sa venuje práci s mládežou, výchove 

talentov a reprezentantov Slovenska 
• Cross Country Club Rača – zaoberá sa širokou vrstvou  výkonnostných, rekreačných 

a začínajúcich stúpencov kondično-vytrvalostných aktivít.  
                                                           
35 Prevzaté z http://www.raca.sk/navstevnik/vo-nocasove-aktivity/ 
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• Slovenský Skauting 96. Malokarpatský zbor  
• BMX klub Rača - venuje sa rozvoju športovej činnosti talentovanej mládeže.  
• Klub pozemného hokeja KPH – organizuje medzinárodný turnaj Pohára európskych majstrov 

v pozemnom hokeji,  
• Marathon Atletic Club Rača – venuje sa najmä voľnočasovým aktivitám so zameraním na rizi-

kové skupiny mládeže.  
• B.S.C. Bratislava - Basketbalový klub B.S.C Bratislava na Gymnáziu Hubeného 
• Športový klub  karate  SEIWA pôsobí v MČ Bratislava od r. 1989 a zameriava sa najmä na prá-

cu s mládežou. Pôsobí v telocvičniach ZŠ Tbiliská. 
• Športový hokejbalový klub Račistorf - združuje športovcov so zámerom využívaniam voľného 

času každého jednotlivca s cieľom reprezentácie. 
• OLYMP RAČA - hokejbalový klub,  
• VK ZK IMA Bratislava – Rača -volejbalový klub pri ZŠ Tbiliská.  

8.1.2 Turistika a aktívny oddych 
Výhodná poloha MČ Rača na svahoch Malých Karpát poskytuje široké možnosti pre športové vyžitie a 
rekreačné aktivity (okrem vinohradníctva a vinárstva). Vzhľadom na dobré dopravné prepojenie na 
centrum Bratislavy, Rača slúži ako nástup na turistické trasy do Malých Karpát. Má vhodné podmien-
ky aj pre zimné športy - bežecké podmienky.  

8.1.3 Cykloturistika 
V  regióne sú vytvorené výborné podmienky pre rozvoj cykloturistiky a to po trasách pozdĺž vodných 
tokov, v miernom horskom teréne a aj v nížinnej sídelnej a lesnej krajiny. Vyznačená cyklotrasa vedie 
cez MČ Rača od Železničnej  stanice Vinohrady cez historické centrum až po konečnú stanicu elektri-
čiek, kde by mohla nadväzovať na cyklochodník. Cyklotrasa je vedená výlučne po mestských komuni-
káciách a chodníkoch.  Spája vinohradnícke mestá Malých Karpát s medzinárodnou Dunajskou cyklo-
magistrálou. 

Od konečnej stanice električiek (Komisárky) sa pripravuje v spolupráci  MČ Rača, s MČ Vajnory, Svä-
tým Jurom Malokarpatsko – Šúrska cyklomagistrála, ktorá spojí sieť cyklistických chodníkov MČ Rača 
s MČ Vajnory, okolo Šúrskej rezervácie so Svätým Jurom. Podmienkou realizácie a financovania cyk-
lomagistrály z Operačného programu Cezhraničná spolupráca je majetkoprávne vysporiadanie časti 
pozemkov pod trasou navrhovanej cyklotrasy. 

Cez MČ Bratislava Rača prechádzajú tieto cyklotrasy: 

• Račianska radiála, cyklotrasa č. 5005, dĺžka 5,8 km, trasa: Bratislava Vinohrady - Rača, nám. 
Andreja Hlinku. 

• Karpatská cesta, cyklotrasa č. 5004, dĺžka 14,6 km, trasa: Vojenská nemocnica - Biely kríž. 
• cyklotrasa č. 2009, dĺžka 9,8 km, trasa: Bratislava, Pekná cesta - Marianka 
• cyklotrasa č. 2010, dĺžka 4,5 km, trasa: Rača, nám. A. Hlinku - Biely kríž 
• cyklotrasa č. 8013, dĺžka 4,6 km, trasa: horáreň Pekná cesta - Slalomka 
• po hraniciach katastra ide i cyklotrasa Green bike Tour,  
• cyklotrasa č. 5003, dĺžka 34 km, trasa: Železná studienka, Malý Slavín, Biely kríž, U Slivu, Kam-

zík, Železná studienka 

http://www.raca.sk/navstevnik/vo-nocasove-aktivity/turisticke-chodniky/�
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Podľa dokumentu „Územný generel športu a rekreácie Hlavného mesta SR Bratislavy“ bol špecifikova-
ný nasledovný návrh pre:   

Mestskú časť  Bratislava – Rača 

Návrh v stabilizovaných územiach 

V stabilizovaných územiach sa navrhuje intenzifikácia jestvujúcich telovýchovných zariadení a areálov 
organizovanej a neorganizovanej telovýchovy a ich dobudovanie. Návrh uvažuje aj s územnou stabili-
záciou a zachovaním jestvujúcich zariadení v rámci školských zariadení v štruktúre školských zariadení 
základného, stredného, vysokého školstva a ich ubytovacích zariadení. 

Návrh v rozvojových územiach 

Navrhované športové areály sú lokalizované v nadväznosti na rozvojové územia: 

• lokality - Horné Šajby, Kozliny (UO 230, 165, 185), 
• lokalita Kadnárova – Hečkova - návrh funkcie šport. 
• lokalita vo väzbe na Vajnorské letisko - plocha športu ako ponuková plocha pre Národný fut-

balový štadión. 

Koncepcia rozvoja športu a rekreácie v mestskej časti: 

Návrh Koncepcie obnovy, rozvoja a údržby detských ihrísk v mestskej časti Bratislava-Rača v r. 2008 s 
výhľadom do r. 2010 

• V zmysle tejto koncepcie je zámerom  vytvoriť 5 „centrálnych ihrísk „ a tzv. okrajové ihriská, 
ktoré by mali byť postupne riešené  formou obnovy s tým, že: 

• centrálne detské ihriská v lokalitách: Hubeného, Kadnárova 66, Kafendova, Karpatské nám. 
Sklabinska by mali byť  dobudované ako univerzálne pre všetky vekové kategórie. 
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9 PRIESKUMY A ROZBORY ZÁUJMOV OB-
RANY A CIVILNEJ A POŽIARNEJ OCHRA-
NY 

9.1 Prieskumy a rozbory záujmov obrany 
V rámci prípravnej etapy na spracovaní ÚPN Z Krasňany - začatie obstarávania ÚPN Z, MO SR listom č. 
j. ASM – 90 – 584/2014 zo dňa 27.03.2014 oznámilo, že vojenská správa v riešnom území nemá 
zvláčtne územné požiadavky. 

MV SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti listom č. SITB-OT4-2014/000523 zo dňa 
04.04.2014 informovalo, že nemá žiadne vlastné telekomunikačné siete. V rámci MČ Bratislava - Rača 
sa nachádzajú kábelovody na uliciach: Račianska, Hlinická, Cyprichova, Hubeného, Kadnárová, Heč-
kova, Sedmejilská, ktorých správcom je spoločnosť SLOVAK TELECOM a.s.. 

9.2 Prieskumy a rozbory civilnej ochrany 
Pri územnom rozvoji riešeného územia rešpektovať: 

• zákon č. 444/2006 Z. z o civilnej ochrane obyvateľstva, 
• s vyhláškou MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických 

požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany. 
• s vyhláškou MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie technických 

a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany. 
• spracovať doložku civilnej ochrany (záväzná časť územného plánu zóny) ako účinného nástro-

ja ochrany života, zdravia a majetku obyvateľstva ako aj zníženia rizika jeho ohrozenia. Pri 
spracovaní doložky vychádzať z materiálu: „Analýza územia obvodu BRATISLAVA z hľadiska 
možných mimoriadnych udalostí“ (Okresný úrad Bratislava Odbor krízového riadenia, 2014) 

9.3 Prieskumy a rozbory požiarnej ochrany 
Z hľadiska záujmov požiarnej ochrany je potrebné: 

• pri zmene funkčného využívania územia riešiť požiadavky vyplývajúce zo záujmov požiarnej 
ochrany v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a súvisiacimi 
predpismi, 

• zásobovanie obce požiarnou vodou zabezpečiť v súlade s koncepciou zásobovania obyvateľstva 
obce. Pre potrebu zabezpečenia množstva požiarnej vody vychádzať z platnej STN 73 0873. 

• v návrhu komunikačného systému ciest vytvárať možnosť dopravnej obsluhy a teda aj prístupu 
požiarnej techniky do všetkých častí obce. 
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10 PRIESKUMY A ROZBORY TECHNICKÉ-
HO VYBAVENIA 

10.1 Vodné hospodárstvo 

10.1.1 Zásobovanie vodou 
Riešené územie ako súčasť Mestskej časti Rača patrí z hľadiska výškového usporiadania do 1. tlako-
vého pásma Bratislavského vodovodného systému. Ide o stabilizované územie s prevažujúcou funk-
ciou bývania. 

Územím sú trasované nadradené výtlačné potrubia DN1200 a DN800, ktoré zásobujú vodojemy Ko-
ziarka 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. 

10.1.2 Odvádzanie odpadových vôd  
V riešenom území patriacom do povodia zberača D je prevažne jednotná sústava odvádzania odpa-
dových vôd., Odpadové vody  sú odvádzané gravitačnými uličnými stokami DN300-DN800. 

Prevádzkové problémy na dolnom úseku zberača D boli odstránené vybudovaním nového úseku zbe-
rača DN1800 so zaústením do zberača E1. 

10.1.3 Záver 
Záverom je možné konštatovať, že pokiaľ nedôjde k významnejšiemu nárastu potreby vody a produk-
cie odpadových vôd oproti súčasnému stavu, kapacita jestvujúcich verejných vodovodov a verejných  
kanalizácií je dostatočná, v budúcnosti bude potrebné uvažovať s ich rekonštrukciami s cieľom zabez-
pečenia dobrého technického a prevádzkového stavu. 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. ako vlastník a prevádzkovateľ verejnej kanalizácie v rieše-
nom území dala vypracovať štúdiu povodia kanalizačného zberača E (v tom aj zberače F a D). Podľa 
výsledkov tejto štúdie kapacitu verejnej kanalizácie záujmového územia bude potrebné zvýšiť aj bez 
ohľadu na to, že sa neplánuje zvýšená produkcia odpadových vôd z daného územia v budúcnosti – 
konkrétne na DN 800 a 1000 v úsekoch (vyznačené v grafickej časti – problémový výkres). 

10.1.4 Ochrana intravilánu proti cudzím vodám 
Uvedenú problematiku rieši Štúdia na ochranu intravilánu Mestskej časti Bratislava – Rača pred zá-
plavami (Bratislava, marec 2008, SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, Stavebná fakul-
ta). 
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S cieľom zníženia hydraulického zaťaženia kanalizačného systému zrážkovými vodami 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.  

Zo záverov štúdie vyplýva, že súčasný stav kanalizačnej siete nevyhovuje platným predpisom a nie je 
možné uvažovať s pripájaním akýchkoľvek vôd (aj splaškových ) do súčasnej kanalizačnej siete. 

10.2 Zásobovanie elektrickou energiou 

10.2.1 Prenosová sústava 
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 prenoso-
vej sústavy(energetické uzly, rozvodne a transformovne).  

10.2.2 Distribučná sústava 

Rozvodne a elektrické vedenia 110kV (VVN) 
rozvod z hlavných napájacích bodov PS do centier odberov 

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. 

Elektrické vedenia vysokého napätia 22kV (VN) 
rozvod z rozvodní k distribučným transformovniam VN/NN 

Lokalita je zásobovaná 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 

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. 
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Transformačné stanice 22/0,4 kV 
Tabuľka 28 Prehľad trafostaníc 
p.č. číslo ts názov ts typ ts vlastník výkon počet  vedenie 

1 0272-000 Krasňany murovaná ZSE 2x400 2 477 

2 0957-000 Obch.dom murovaná NIE ZSE 630 1 477 

3 0269-000 Krasňany 2 murovaná ZSE 2x400 2 477, 490 

4 0268-000 Meniareň DPMB murovaná NIE ZSE 100 1 477, 419 

5 0786-000 Internát murovaná ZSE 630 1 490 

6 0717-000 Garáže murovaná ZSE 630 1 419 

 
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. 

Elektrické vedenia nízkeho napätia (NN)  
Z transformačných staníc 22/0,4 kV, je elektrická energia distribuovaná k odberateľom resp. spotrebi-
teľom prostredníctvom elektrického vedenia nízkeho napätia (NN)  

10.2.3 Stratégie a zámery 
SEPS ani EZ v krátkodobom ani dlhodobom výhľade neuvažuje s rekonštrukciou a ani s výstavbou 
nových rozvodov a technologických celkov prenosovej sústavy. 

10.2.4 Ochranné pásma 
Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma.  

Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia 
Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po 
oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. 
Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov v závislosti od napätia. 

Tabuľka 29 Ochranné pásmo nadzemné, v zmysle zákona č. 251/2012, o energetike a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov je definované: 
Paragraf, 
odsek 

Napätie Ochranné pásmo 

§43 ods.2 a) od 1 kV do 35 kV vrátane 1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m, na 
každú stranu od krajných vodičov 

  2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 
m, na každú stranu od krajných vodičov 

  3. pre zavesené káblové vedenie 1 m, na každú stranu od krajných vodičov 

§43 ods.2 b) od 35 kV do 110 kV 
vrátane  

15 m, na každú stranu od krajných vodičov 

§43 ods.2 zavesené káblové vedenia s 
napätím od 35 kV do 110 
kV vrátane 

2 m, na každú stranu od krajných vodičov 
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Obmedzenia v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod 
ním 
V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je 
zakázané: 

a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, 
b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, 
c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od kraj-

ného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou, 
d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, 
e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, 
f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sús-

tavy. 

Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od 
krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde 
nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia. 

V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je 
okrem iného zakázané: 

• vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, 
• vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od kraj-

ného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou. 

Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia 
Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po 
oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie 
od krajného kábla. 

Tabuľka 30 Ochranné pásmo podzemné, v zmysle zákona č. 251/2012, o energetike a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov je definované: 
Paragraf, 
odsek 

Napätie Ochranné pásmo 

§43 ods.7 a) pri napätí do 110 kV 1 m vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky 

§43 ods.7 b) pri napätí nad 110 kV 3 m  

Obmedzenia v ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia 
V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem 
prípadov podľa odseku 14 zakázané: 

a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké me-
chanizmy, 

b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce 
a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádz-
ky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu 
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Ochranné pásmo elektrickej stanice 
Tabuľka 31 Ochranné pásmo elektrickej stanice, v zmysle zákona č. 251/2012, o energetike a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov je definované: 
Paragraf, 
odsek 

Napätie Ochranné pásmo 

§43 ods.9 b) vonkajšieho vyhotovenia s 
napätím do 110 kV 

je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdia-
lenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej 
stanice 

§43 ods.9 c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektric-
kej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice 
na výmenu technologických zariadení 

Obmedzenia v ochrannom pásme elektrickej stanice 
V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v odseku a) a b) je zakázané vykonávať činnosti, 
pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej 
stanice 

10.3 Zásobovanie plynom 

10.3.1 Širšie vzťahy 
Súčasné zásobovanie riešenej časti Bratislavy zemným plynom sa zabezpečuje VTL plynárenskou sús-
tavou,  

• Zo severnej časti Bratislavy - VTL plynovodom Brodské - Malacky  - Bratislava – Šaľa, DN 500 - 
oceľ, PN 4,0 MPa.  

• Z východnej časti Bratislavy VTL plynovodom Boleráz - Modra - Pezinok – Bratislava, DN 150, 
PN 2,5 MPa  

• Z východnej časti Bratislavy VTL plynovodom Trnava - Senec – Bratislava, DN 300, PN 2,5 MPa  

Základnými zásobovacími zdrojmi severnej sústavy je prepúšťacia stanica Šaľa, ktorou sú riadené 
dodávky zemného plynu z MŠP a domáce zdroje z oblasti Záhoria.  

10.3.2 Distribučná sieť  
Distribučnú sieť t.j. diaľkové VTL plynovody prechádzajúce katastrálnym územím predstavujú doleu-
vedené plynovody, ktoré vstupujú na územie mesta zo: 

severnej časti Bratislavy  

• VTL plynovod Brodské – Šaľa, DN 500, PN 4,0 MPa prechádza Malými Karpatmi a cez Krasňa-
ny vstupuje do MĆ Rača. Zásobuje ORS na Peknej ceste, ďalej ORS na Starej Vajnorskej a po-
pri Seneckej ceste vedie ďalej k Ivanke pri Dunaji. 

východnej časti Bratislavy  

• Severná vetva VTL plynovodu Boleráz - Modra - Pezinok – Bratislava, DN 150, PN 2,5 MPa, 
ktorá zásobuje RS Komisárky, RS Barónka, 

• Južná vetva VTL plynovodu Boleráz - Modra - Pezinok – Bratislava, DN 150, PN 2,5 MP, ktorá 
zásobuje RS Zdroj,  
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• VTL prepojovací plynovod DN 150, PN 2,5 MPa, ako prepojenie južnej vetvy VTL plynovodu 
Boleráz - Modra - Pezinok – Bratislava, DN 150, PN 2,5 MP s VTL plynovodom Trnava - Senec 
– Bratislava, DN 300, PN 2,5 MPa, ktorý zásobuje RS Východné nádražie I., RS Východné ná-
dražie II., 

Tabuľka 32 Distribučná sieť 
P. č. Distribučná sieť  Počet x di-

menzie 
Prepravné 
kapacity 
(m3/h/d/r); 
 

Prevádzkový, 
konštrukčný, 
pretlak  
(MPa) 

Dĺžky 
(m) 

Poznámka 
 

 Diaľkový VTL plynovod Brod-
ské - Malacky - Bratislava – 
Šaľa,  

1xDN 500 
 

 4,0  oceľ 

Technologické zariadenia 

Regulačné stanice  
Technologické zariadenia, t.j. regulačné stanice plynu, predstavujú doleuvedené stanice. 

Tabuľka 33 Odovzdávacie regulačné stanice (ORS) – zásobované zo severnej časti Bratislavy VTL ply-
novodom DN 500, PN 4,0 MPa 
P. č. MČ  

Lokalita  
Regulačná 
stanica 

Výkon 
(m3/h) 

Vstupný tlak 
(MPa) 

Výstupný 
tlak 
(kPa) 

Vyťaženosť  
(%) 

 ORS Pekná cesta: ORS  20 000 4,0   

 Spolu      

 
ORS na Peknej ceste zásobuje STL plynovod DN 200 s prevádzkovým tlakom 0,3 MPa pozdĺž Račian-
skej 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 No-
vého Mesta. 

Tabuľka 34 Regulačné stanice plynu VTL a STL lokálne  zásobované zo severnej časti Bratislavy VTL 
plynovodom DN 500, PN 4,0 MPa, 
P. č. Regulačné stanice lokálne 

závod - firma, lokalita 
Regulačná 
stanica 

Výkon 
(m3/h) 

Vstupný tlak 
(MPa) 

Výstupný 
tlak (kPa) 

Vyťaženosť  
(%) 

 RS - Slovenská Grafia, RS      

 RS - Elektrovod Rača,  RS      

 RS - Bytový podnik Rača,  RS     

 RS - VŠ Policajného zboru RS     

 Spolu      

 
Tabuľka 35 Regulačné stanice plynu VTL a STL, zásobované zo východnej časti Bratislavy severnou 
časťou vetvy VTL plynovodu DN 150, PN 2,5 
P. č. MČ  

Lokalita 
Regulačná 
stanica 

Výkon 
(m3/h) 

Vstupný tlak 
(MPa) 

Výstupný 
tlak 
(kPa) 

Vyťaženosť  
(%) 

 RS - Komisárky RS  6 000    



ÚPN-Z KRASŇANY –PRIESKUMY A ROZBORY  74 

 RS - Barónka. RS  4 000    

 Spolu      

 
Tabuľka 36 Regulačné stanice plynu VTL a STL, zásobované zo východnej časti Bratislavy VTL južnou 
časťou vetvy plynovodu DN 150, PN 2,5 v predĺžení prostredníctvom VTL prepojovacieho plynovodu 
DN 150, PN 2,5 MPa, s východnou vetvou VTL plynovodu Trnava - Senec – Bratislava, DN 300, PN 2,5 
MPa 
P. č. MČ  

Lokalita 
Regulačná 
stanica 

Výkon 
(m3/h) 

Vstupný tlak 
(MPa) 

Výstupný 
tlak 
(kPa) 

Vyťaženosť  
(%) 

 RS - Zdroj RS  1 200    

 RS - Východné nádrežie I  RS 1 200    

 RS - Východné nádrežie II. RS  1 200    

 Spolu      

 
Tabuľka 37 Doregulačné stanice plynu STL - NTL, zásobované zo západnej časti Bratislavy STL plyno-
vodom DN 150, PN  
P. č. MČ  

Lokalita 
Regulačná 
stanica 

Výkon 
(m3/h) 

Vstupný tlak 
(MPa) 

Výstupný 
tlak 
(kPa) 

Vyťaženosť  
(%) 

 DRS - Hrušková DRS  1 200    

 Spolu      

Technologická a technická vybavenosť na trase 
Predstavuje štandardnú vybavenosť v zmysle požiadaviek STN a TPP 

10.3.3 Distribučná sieť lokálna  

Distribučná sieť lokálna  
MČ Rača je zásobovaná plynom stredotlakovými a nízkotlakovými plynovými rozvodmi, ktoré sú zá-
sobované z RS Barónka a RS Komisárky. MČ Rača - Stará časť (pod cestou) je zásobovaná nízkotlako-
vými plynovými rozvodmi z DRS, STL – NTL, na Hruškovej ul. MČ Rača - Krasňany je zásobovaná ply-
nom stredotlakovými a nízkotlakovými plynovými rozvodmi, ktoré sú zásobované z ORS Pekná cesta. 
MČ Rača – „Rendez“- Východné nádražie je zásobovaná plynom stredotlakovými a nízkotlakovými 
plynovými rozvodmi, ktoré sú zásobované z RS – Zdroj, RS Východné nádrežie I a RS Východné nádre-
žie II. 

Z uvedených regulačných staníc plynu sú zásobované systémy lokálnych distribučných plynovodov s 
tlakom STL 0,3 MPa a NTL. V novšej zástavbe, t. j. prevažne vo východnej a severnej časti je potreba 
plynu zabezpečovaná STL plynovodmi s PN 0,1 MPa. V lokalite Východné nádražie je z RS vybudovaná 
STL a na východe NTL plynovodná sieť.  

Lokálnu distribučnú plynovodnú sieť tvorí sústava plynovodov s rôznymi tlakovými hladinami, VTL, 
STL, NTL, ktoré sú na niektorých miestach vzájomne prepojené a určité časti tvoria izolované, navzá-
jom nezávislé systémy. Plynovody sú vzájomne prepojené prostredníctvom regulačných staníc plynu. 
Sústava miestnych STL a NTL plynovodov je tvorená viacerými izolovanými celkami, pripojenými cez 
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RS na VTL plynovodnú sieť. STL a NTL rozvody plynu vybudované v mestskej časti sú zrejmé z grafickej 
časti.  

Pripojovacie plynovody, odberné plynové zariadenia 
Odberné plynové zariadenia sú pripojené cez distribučné a pripojovacie plynovody, regulačné 
a doregulačné stanice STL, NTL a prípojky plynu  

Odberné plynové zariadenia, spotreby plynu 
Odberné plynové zariadenia a spotreby plynu v členení podľa kategórie odberateľov, obyvateľstvo, 
maloodber, veľkoodber 

Tlakové hladiny 
Tlaková hladina STL plynovodov je do 400 kPa a tlaková hladina NTL plynovodov je do 5 kPa. Mestské 
časti a tvoria vzájomne zokruhovanú sieť, plyn je do tejto siete dodávaný cez regulačné stanice plynu, 
pričom tlakové pomery v plynovodnej sieti sú štandardné. 

Materiál 
Po materiálovej stránke je staršia plynovodná sieť realizovaná z rúr oceľových bezošvých s izoláciou 
do zeme a časť novších plynovodov je realizovaná z rúr PE.  

10.3.4 Bilancie spotrieb  

Bilancie spotrieb hlavných odberateľov pre zásobovanie plynom CZT: 
Bilancie spotrieb, stav, podklady od fa Račianska teplárenská a.s. 

Tabuľka 38 Kapacity kotolne K1 
Č. Názov Výkon Spotreba plynu m3/rok 

1 Kotolňa K1 11,660 MW 1 140 815 

Bilancie spotrieb pre zásobovanie plynom lokálnych odberateľov, spotrebičov: 
Pre množstvo a rôznorodosť správcov bytového fondu a embargo na dodávanie informácií o spotrebe 
plynu od SPP sú prakticky nezmapovateľné. 

Poznámka:  
Stratégia, zámery rozvoja SPP z pohľadu strednodobých a dlhodobých, výhľadových, koncepcie v 
území, popis. 

SPP – distribúcia, a.s. v súčasnosti, resp. v najbližšom období plánuje investície do obnovy jestvujú-
cich plynárenských zariadení v nasledujúcich lokalitách: 

• Rozšírenie distribučnej siete pri ORS Pekná cesta, plynovod DN 200 

10.3.5 Ochranné a bezpečnostné pásma 
Ochranné pásma sa zriaďujú na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov. 

Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu alebo plynárenského 
zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu 
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technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdo-
rysu technologickej časti plynárenského zariadenia. 

Tabuľka 39 Ochranné pásmo, v zmysle zákona č. 251/2012, o energetike a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov je definované: 
Paragraf, 
odsek 

Ochranné pásmo Svetlosť potrubia 

§79 ods.2 a) 4 m na každú stranu od osi pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm 

§79 ods.2 b) 8 m na každú stranu od osi pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 do 500 mm 

§79 ods.2 c) 12 m na každú stranu od osi pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 do 700 mm 

§79 ods.2 d) 50 m na každú stranu od osi pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm 

§79 ods.2 e) 1 m na každú stranu od osi pre plynovod v zastavanom území s prevádzkovaným tlakom nižším 
ako 0,4 MPa, 

§79 ods.2 f) 8 m pre technologické objekty 

Obmedzenia v ochrannom pásme  
Zriaďovať stavby v ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno iba po predchádzajúcom 
súhlase prevádzkovateľa siete. Súhlas prevádzkovateľa siete na zriadenie stavby v ochrannom pásme 
plynárenského zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie. 

Vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia môžu osoby iba so súhlasom pre-
vádzkovateľa siete a za podmienok určených prevádzkovateľom siete 

Bezpečnostné pásmo 
Bezpečnostné pásmo je určené na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských zariadeniach 
alebo na zmiernenie ich dopadov a na ochranu života, zdravia a majetku osôb. 

Bezpečnostným pásmom na účely tohto zákona sa rozumie priestor vymedzený vodorovnou vzdiale-
nosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia meraný kolmo na os alebo na 
pôdorys. 

Tabuľka 40 Bezpečnostné pásmo, v zmysle zákona č. 251/2012, o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov je definované: 
Paragraf, 
odsek 

Bezpečnostné pásmo Prevádzkový tlak 

§80 ods.2 a) 10 m na každú stranu od osi pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na 
voľnom priestranstve a na nezastavanom území, 

§80 ods.2 b) 20 m na každú stranu od osi pri plynovodoch s tlakom od 0,4 do 4 MPa s menovitou svetlosťou 
do 350 mm 

§80 ods.2 c) 50 m na každú stranu od osi pri plynovodoch s tlakom od 0,4 do 4 MPa s menovitou svetlosťou 
nad 350 mm 

§80 ods.2 d) 50 m na každú stranu od osi pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 
mm 

§80 ods.2 e) 100 m na každú stranu od osi pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 300 
mm 

§80 ods.2 f) 150 m na každú stranu od osi pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 
mm 

§80 ods.2 g) 200 m na každú stranu od osi pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 
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Paragraf, 
odsek 

Bezpečnostné pásmo Prevádzkový tlak 

500 mm 

§80 ods.2 h) 50 m pri regulačných staniciach plynu, filtračných staniciach, armatúrnych 
uzloch 

§80 ods.3 prevádzkovateľ distribučnej siete 
určí bezpečnostné pásma v súlade 
s technickými požiadavkami  

pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa ak sa nimi rozvádza 
plyn v súvislej zástavbe 

Obmedzenia v bezpečnostnom pásme  
Zriaďovať stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia možno iba po predchádzajúcom 
súhlase prevádzkovateľa siete 

10.4 Zásobovanie teplom 

10.4.1 Zdroje tepla  

Hlavným zdrojom tepla v riešenom území časti „Nové Krasňany“, je plynová kotolňa (PK) K1 na Kad-
nárovej 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 te-
pelného 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.  

10.4.2 Tepelný rozvod 

Pozostáva z plynovej kotolne K1 na Kadnárovej ulici č.3 z ktorej sú vedené hlavné zásobovacie potru-
bia DN125-250 z ktorých sú vyvedené odbočky DN50 k jednotlivým OST. V jednotlivých OST sa voda 
upravuje na parametre požadované vykurovacím systémom a systémom prípravy teplej vody. 

Zdroj tepla je horúca voda o parametroch: 

• vo vykurovacom období 90/70 
• v letnom období  75/55 

10.4.3 Prevádzka 

Začiatok a koniec vykurovacej sezóny je regulovaný a upravený Vyhláškou Ministerstva hospodárstva 
SR o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa č.152/2005. 

• Určený čas dodávky tepla na vykurovanie (ďalej len „vykurovacie obdobie“) sa začína spravid-
la 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendár-
neho roka. 

• Teplo na vykurovanie začne dodávateľ tepla dodávať, ak vonkajšia priemerná denná teplota 
vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 °C a 
podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej 
teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu. 

Dodávka tepla je plne automatizovaná a riadi ho autonómny riadiaci systém OST podľa vonkajšej 
teploty a požiadaviek odberu. 
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10.4.4 Bilancie systému zásobovania teplom 

Tabuľka 41 Kapacity kotolne K1 
Č. Názov Výkon Spotreba plynu m3/rok 

1 Kotolňa K1 11,660 MW 1 140 815 

 
Tabuľka 42 Zoznam OST 
Č. Názov Odber tepla v kWh Počet  odberateľov 

1 Horná 1 290 139 1 

2 Horná 3 163 875 1 

3 Kadnárová 4 546 472 1 

4 Pekná cesta 9-11 406 142 1 

5 Pekná cesta 3c 444 853 1 

6 Cyprichova 1-3 300 883 1 

7 Cyprichova 20 207 925 1 

8 Cyprichova 14 324 683 1 

9 Cyprichova 10 285 144 1 

10 Cyprichova 4 298 592 1 

11 Račianska 161 198 353 1 

12 Račianska 159 181 928 1 

13 Račianska 157 Domová kotolňa 1 

14 Hlinická 2/B 191 758 1 

15 Hubeného 2 73 978 1 

16 Kadnárová 7 436 714 1 

17 Kadnárová 11 281 228 1 

18 Kadnárová 17 294 078 1 

19 Kadnárová 23 321 650 1 

20 Kadnárová 29 206 472 1 

21 Kadnárová 35 235 894 1 

22 Kadnárová 41 229 086 1 

23 Kadnárová 47 248077 1 

24 Kadnárová 53 227 300 1 

25 Kadnárová 59 322 000 1 

26 Kadnárová 67 210 869 1 

27 Hagarova 3 193 475 1 

28 Hagarova 5 221703 1 

29 Hagarova 7 Areál Meopta 1 

30 Hagarova 11 199 617 1 

31 Hagarova 13 222 856 1 

32 Hagarova 15 171 200 1 

33 Hagarova 17 254 872 1 

34 Hagarova 19 173 314 1 

35 Hagarova 21 219 783 1 

 Spolu 8 821 138  
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Tabuľka 43 Spotreba tepla v zimnom a letnom období 
Č. Obdobie Spotreba tepla 

1 Letné obdobie 2 039 759 

2 Zimné obdobie 6 781 379 

10.4.5 Ochranné pásma 

Na ochranu sústavy tepelných zariadení sa zriaďujú ochranné pásma. 

Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti tepelného zariadenia, ktorý je určený na za-
bezpečenie jeho spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života, zdravia osôb a 
majetku. Ochranné pásmo zariadení na výrobu alebo rozvod tepla po odovzdávaciu stanicu tepla je 
vymedzené zvislými rovinami vedenými po jeho obidvoch stranách vo vodorovnej vzdialenosti mera-
nej kolmo na toto zariadenie.  

Tabuľka 44 Ochranné pásmo zariadení na výrobu alebo rozvod tepla po odovzdávaciu stanicu tepla, v 
zmysle zákona č. 657/2004, o tepelnej energetike je definované: 
Paragraf, 
odsek 

Ochranné pásmo Poloha 

§36 ods.3 a) 1 m na každú stranu od tohoto zariadenia v zastavanom území 

§36 ods.3 b) 3 m na jednú stranu od tohoto zariadenia 
1 m na druhú stranu od tohoto zariadenia 

mimo zastavaného územia, 
podľa určenia držiteľa povolenia na rozvod tepla 

Ochranné pásmo odovzdávacej stanice tepla je vymedzené zvislými rovinami vedenými vo vodorov-
nej vzdialenosti 3 m kolmo na oplotenú alebo na obmurovanú hranicu objektu stanice; odovzdávacou 
stanicou sa rozumie časť sústavy tepelných zariadení, ktorá slúži na zmenu parametrov (najmä tlaku a 
teploty) odovzdanej teplonosnej látky, na hodnoty a účely potrebné na jeho ďalšie využitie (najmä 
distribúciu, prípravu teplej úžitkovej vody a na technologické účely) 

Tabuľka 45 Ochranné pásmo odovzdávacej stanice tepla, v zmysle zákona č. 657/2004, o tepelnej 
energetike je definované: 
Paragraf, 
odsek 

Ochranné pásmo Poloha 

§36 ods.4 3 m  kolmo na oplotenú alebo na obmurovanú hranicu 
objektu stanice 

Ochranné pásmo rozvodu tepla za odovzdávacou stanicou je vymedzené zvislými rovinami vedenými 
po jeho obidvoch stranách vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto zariadenie len v prípa-
de, že by mohlo dôjsť k ohrozeniu plynulosti dodávky tepla a bezpečnosti prevádzky zariadenia, a to 
najviac 

Tabuľka 46 Ochranné pásmo rozvodu tepla za odovzdávacou stanicu tepla, v zmysle zákona č. 
657/2004, o tepelnej energetike je definované: 
Paragraf, 
odsek 

Ochranné pásmo Poloha 

§36 ods.5 a) 1 m na každú stranu od tohoto zariadenia v zastavanom území 

§36 ods.5 b) 3 m na jednú stranu od tohoto zariadenia 
1 m na druhú stranu od tohoto zariadenia 

mimo zastavaného územia, 
podľa určenia držiteľa povolenia na rozvod tepla 
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Ak sú zariadenia rozvodu tepla vedené v technickom suteréne budov alebo v kolektore inžinierskych 
sietí alebo ak je odovzdávacia stanica tepla umiestnená priamo v budove, ochranné pásmo sa nevy-
medzuje. 

Obmedzenia v ochrannom pásme 
V ochranných pásmach je bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa povolenia na rozvod 
tepla zakázané vykonávať 

a) činnosti, ktoré by mohli ohroziť sústavu tepelných zariadení, plynulosť a bezpečnosť jej pre-
vádzky a údržby alebo pri ktorých by mohla byť ohrozená bezpečnosť osôb, život alebo zdra-
vie osôb a majetok (najmä práce s horľavinami a výbušninami alebo ich uskladňovanie, pre-
jazdy ťažkých mechanizmov), 

b) stavebné práce a výsadbu trvalých porastov. 

10.5 Elektronické komunikácie 

Telekomunikačná a dátová infraštruktúra  
Oblasť telekomunikačných služieb v rámci MČ je zabezpečovaná nasledovnými subjektmi – poskyto-
vateľmi, resp. operátormi: 

• Slovak Telekom a.s. 
• Orange Slovensko a.s. 
• SWAN, a.s.  
• UPC BROADBAND SLOVAKIA 
• MV SR 
• ASR 
• DIGISLOVAKIA 
• DVB-T (26 kanál) Bratislava a okolie od 01.06.2015) 

Slovak Telekom a.s. 
Oblasť telekomunikačných služieb v rámci MČ Bratislava Rača, je zabezpečovaná fa Slovak Telekom 
a.s.  

Orange Slovensko a.s. 
Oblasť telekomunikačných služieb v rámci riešeného územia je zabezpečovaná fa Orange Slovensko 
a.s. 
nasledovnými základňovými stanicami: 

• ORANGE základňová stanica je umiestnená na bytovom dome Hagarova 11 
• ORANGE základňová stanica je umiestnená na bytovom dome Račianska 157 

SWAN, a.s.  
Podzemné telekomunikačné vedenie podľa vyjadrenia spoločnosti sa nachádzajú na hranici riešeného 
územia 

UPC BROADBAND SLOVAKIA 
K pokrytiu lokality svojimi telekomunikačnými službami v rámci MČ sa spoločnosť nevyjadrila 
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MV SR 
V záujmovom území, lokalita Bratislava Krasňany, nemá MV SR žiadne vlastné telekomunikačné siete 

ASR 
Oblasť špeciálnych služieb spojárskej techniky ozbrojených síl SR sa nevyjadrila k pokrytiu komuni-
kačných a informačných systémov v riešenej lokalite 

10.5.1.1 Telekomunikačná a dátová sieť 
Podrobnejšie údaje v oblasti telekomunikačnej a dátovej siete na území MČ, nám neboli od uvede-
ných operátorov v podrobnejšej miere poskytnuté. 

10.5.1.2 Informačný systém VS, Televízia, Rozhlas, WEB stránka 

TELEVÍZIA BRATISLAVA 
Mestská časť má svoju pravidelnú reláciu v Televízii Bratislava, s názvom Račiansky magazín.  
http://www.tvba.sk/relacie/raciansky-magazin/raciansky-magazin-2-2015/ 

ROZHLAS 
Mestská časť má od januára 2013 nový rozhlas, ktorého úlohou je zefektívniť prácu zamestnancov pri 
príprave, spracovaní a následnom odvysielaní informácií. 

WEB STRÁNKA 
Hlavná lišta web stránky  
je venovaná najčerstvejším aktualitám o dianí v obci, pozvánkam na podujatia a iným potrebným 
informáciám samosprávy, stránka s prehľadne zverejňovanými zmluvami, faktúrami a objednávkami 
prostredníctvom prepojenia s "egov". 

Web stránka má štyri podstránky a to: 
1. Podstránka Mestská časť 

obsahuje základné informácie o Rači, jej histórii, miestnych volených orgánoch obce a roz-
počte mestskej časti.  

2. Podstránka Občan 
obsahuje pomocné informácie čo, kde a kedy vybaviť, nájdete tu aj tlačivá ktoré potrebujete 
pri vybavovaní žiadostí na jednotlivých oddeleniach. 

3. Podstránka Návštevník 
obsahujem predovšetkým informácie zamerané na kultúrno - spoločnenské dianie v mestskej 
časti.  

4. Podstránka Podnikateľ 
obsahuje prehľad podnikov a firiem nachádzajúcich sa na území mestskej časti, priestor ve-
novaný pracovným príležitostiam na území Rače, s prepojením na Úrad práce a vybrané pra-
covné agentúry ako aj sekciu venovanú verejnému obstarávaniu a verejným obchodným sú-
ťažiam vyhlasovaných mestskou časťou. 

10.5.1.3 Stratégie a zámery 
Podrobnejšie údaje v oblasti telekomunikačných služieb na území MČ, ako aj údaje o rozvojových 
zámeroch nám neboli od uvedených operátorov v podrobnejšej miere poskytnuté. 
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10.5.1.4 Ochranné pásmo 
Na ochranu telekomunikačného zariadenia alebo vedenia verejnej telekomunikačnej siete možno 
zriadiť ochranné pásmo. Na zriaďovanie ochranných pásem sa vzťahuje osobitný predpis, ak ďalej nie 
je ustanovené inak. 
Tabuľka 47 Ochranné pásmo, v zmysle zákona č. 195/2000 o telekomunikáciách je definované: 
Paragraf, 
odsek 

Ochranné pásmo Druh siete 

§47 ods.2 1 m na každú stranu od osi 
 

telekomunikačného zariadenia alebo vedenia verejnej telekomu-
nikačnej siete 

§47 ods.2 1,5 m na každú stranu od osi telekomunikačného zariadenia alebo vedenia verejnej telekomu-
nikačnej siete, v niektorých bodoch trasy sa môže ochranné 
pásmo rozširovať 

§47 ods.2 Hĺbka a výška ochranného pásma je 2 
m od úrovne zeme 

ak ide o podzemné vedenie 

§47 ods.2 Hĺbka a výška ochranného pásma je 
v okruhu 2 m 

ak ide o nadzemné vedenie 

Obmedzenia v ochrannom pásme 
V ochrannom pásme nemožno:  
a) umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, ani vykonávať 
zemné práce, ktoré by mohli ohroziť telekomunikačné zariadenie alebo vedenie verejnej 
telekomunikačnej siete, alebo ich plynulú a bezpečnú prevádzku, 
b) vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia prevádzku 
telekomunikačných zariadení alebo poskytovanie verejných telekomunikačných služieb. 

Ochrana proti rušeniu 
Telekomunikačné zariadenia a telekomunikačné siete sa zriaďujú a prevádzkujú tak, aby sa predchá-
dzalo rušeniu, ktoré by neprijateľne zhoršovalo, opakovane prerušovalo alebo inak ohrozovalo pre-
vádzku iných telekomunikačných zariadení a verejných telekomunikačných sietí. 
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11 PRIESKUMY A ROZBORY DOPRAVNÉ-
HO VYBAVENIA 

11.1 Charakteristika dopravnej polohy územia, širšie dopravné 
vzťahy 

Charakteristiky dopravnej polohy riešeného  územia  KRASŇANY v mestskej časti Rača  definujú vzťa-
hy územia k prvkom nadradenej komunikačnej sústavy. Dopravné systémy, ktorých priemet presahu-
je celomestskú úroveň sa  viaže v riešenom  a prevádzkovo súvisiacom území na systémy cestnej a 
železničnej  dopravy. Koncentrické dopravné vzťahy odvodené z najširšej  územnej  úrovne, vychá-
dzajú z geomorfologických predpokladov  i zo sociálno-ekonomických väzieb  gravitujúcich k jadru  
sídelnoregionálnej aglomerácie. Vzhľadom  k súčasnému usporiadaniu prvkov týchto dopravných 
systémov  dochádza ku agregácii mestských a regionálnych dopravných vzťahov  s priemetom i do 
dotknutého územia lokality KRASŇANY. 

Základný komunikačný systém mesta je postavený na princípe rádialno-okružného usporiadania jej 
základných prvkov. Tieto tvoria  dopravné radiály a okruhy. Skelet tejto siete vytvára 5 dopravných 
radiál  koncentricky  smerujúcich do centrálnych štruktúr mesta. Dopravné okruhy plnia funkciu za-
chytávania dopravných vzťahov radiálne smerujúcich do centrálnej mestskej oblasti. Základný komu-
nikačný systém (ZÁKOS) rozlišuje 3 územno-funkčné úrovne dopravných okruhov (vnútorný dopravný 
okruh VDO, stredný dopravný okruh SDO, vonkajší polookruh). 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 súčas-
ťou tzv. vybranej komunikačnej siete.  Miestne komunikácie III. a IV. triedy tvoria tzv. doplnkovú ko-
munikačnú sieť.  

Priemet regionálnych vzťahov automobilovej dopravy do riešeného územia sa viaže na  jeden zo šies-
tich základných dopravných vstupov do mesta. Tento  korešponduje s vedením cesty II/502, prechá-
dzajúcej tangenciálne riešeným územím po Račianskej ulici.  V systéme základnej komunikačnej  
štruktúry celomestského významu plní cesta II/502 funkciu  radiálnej komunikácie, ktorá okrem za-
bezpečovania nadregionálnych  dopravno-urbanistických väzieb podkarpatskej časti regiónu  zabez-
pečuje i rozvádzanie vnútromestskej dopravy, gravitujúcej  k jadrovému priestoru bratislavskej aglo-
merácie. Komunikácia je súčasťou radiálno-okružného usporiadania prvkov  celomestského doprav-
ného systému (ZÁKOS), ktorý prechádza postupne  vývojovou transformáciou a ktorého rozvoj len 
veľmi pomaly dobieha  stále viac narastajúce dopravné nároky. Pre riešené územie má Račianska 
radiála  význam z pohľadu situovania hlavných nástupových bodov. Tieto sú identifikované v polo-
hách úrovňových križovaní Račianska-Pekná cesta a Račianska-Černockého.  

Trendy rozvoja územia vymedzeného jeho hranicou úzko súvisia s charakterom prostredia s prevláda-
júcou obytnou funkciou. Z pohľadu výhľadových  zámerov viazaných na dobudovanie nadradenej 
dopravnej infraštruktúry možno priamo riešené územie charakterizovať ako stabilizované. V území 
možno očakávať  postupné dobudovávanie  dopravnej infraštruktúry miestneho a lokálneho výz-
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namu, 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 komuniká-
ciách. Narastanie intenzity dopravy vo  všeobecnosti sleduje nárast hybnosti, čo je dôsledok zmien  
ekonomického prostredia, zmien v ponuke systému  mestskej hromadnej dopravy a  zvyšovania 
stupňa automobilizácie. Aktuálny i výhľadový stupeň automobilizácie (1:2) je rozhodujúci pre defino-
vanie spôsobov a kapacitných nárokov statickej dopravy v riešenom území.   

Zhodnotenie dopravno-urbanistických  a technických  nárokov územia vychádza z definovania  miery 
úrovne  vybavenia územia dopravnou infraštruktúrou.  Základnú dopravnú infraštruktúru v území 
reprezentujú dopravné plochy dynamickej, statickej a upokojenej, resp.nemotorovej dopravy a vyba-
venie hromadnej dopravy (električková trať, zastávky autobusovej HD).  

11.2 Rozbor dopravnej sústavy riešeného územia 

11.2.1 Komunikačný systém 
Komunikačný systém v riešenom území reprezentujú miestne komunikácie rozdielnej dopravno-
urbanistickej úrovne. Najvyššiu úroveň predstavuje komunikácia vedená  okrajom riešeného územia 
po Račianskej ulici (základný komunikačný systém ZÁKOS). V systéme hodnotenia dopravno-
urbanistického významu patrí táto do skupiny zberných komunikácii najvyššej funkčnej triedy B1. 
Šírkové usporiadanie vychádza z typu štvorpruhovej smerovo rozdelenej komunikácie základnej nor-
movej 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 nadra-
dené 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 vyme-
dzeného územia novo urbanizovaných a potenciálnych rozvojových  území. Dopravno-urbanistická 
úroveň komunikácie je odvodená zo skupiny obslužných komunikácii funkčnej triedy C1. Šírkové 
usporiadanie sa viaže na normovú kategóriu dvojpruhovej  komunikácie s núdzovým/parkovacím 
pruhom MO10,5/40. 

Druhý dopravný vstup do riešeného územia je orientovaný do križovatkového uzla Račianska ulica-
Černockého ulica. Dopravno-urbanistický význam komunikácie vychádza z úrovne obslužnej komuni-
kácie funkčnej triedy C2. Komunikácia plní funkciu prevádzania medziobvodových dopravných vzťa-
hov. Šírkové usporiadanie sa viaže na normovú kategóriu dvojpruhovej komunikácie MO8,5/40.  

Sieť miestne nadradeného komunikačného systému, resp.vybranej komunikačnej siete dopĺňa po-
zdĺžne 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 MO8/30. Doprava na Kadnárovej ulici je v súčasnosti organizo-
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vaná 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 prieč-
nych vnútrozonálnych komunikácii je čiastočne podporený smerovým vychýlením priameho doprav-
ného 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 zahŕ-
ňajú i účelové dopravné plochy s univerzálnym využitím pre statickú, dynamickú hromadnú a indivi-
duálnu dopravu a nemotorovú dopravu. 

11.2.2 Komunikačný systém – 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 zo zariadeniami vyššej občianskej 
vybavenosti, kde je predpoklad väčšej  koncentrácie osôb.  

Systém upokojených komunikácii tvorí v súčasnosti založená sieť pozdĺžnych, priečnych a diagonál-
nych peších chodníkov a prepojení v úrovni nemotorových komunikácii funkčných tried D1 a D3. Pre-
pojenia zohľadňujú  nároky územia na prevádzkový komfort umožňujúci efektívny pohyb pešej a do-
pravne upokojenej, resp.nemotorovej   dopravy.  Upokojené komunikácie v riešenom území rešpek-
tujú prirodzené smery vychádzajúce z väzieb  základných urbanistických prvkov (zastávky HD , vyba-
venosť, bývanie). 

Podiel bicyklovej 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 do-
pravy (10 - 20%-ný podiel na celkovej dopravnej  práci). Štruktúra cyklistických trás vychádza zo zá-
kladného členenia na hlavné, vedľajšie a doplnkové trasy. Riešeným územím lokality Krasňany a zá-
ujmovým územím prechádza hlavná cyklistická trasa Račianska radiála R13 (súčasť skupiny východ-
ných radiál Račianska, Ružinovská, Malý Dunaj). Radiálna cyklotrasa je vedená po Kadnárovej ulici, 
Černockej ulici, Hubeného ulici a Hliníckej ulici. Celková trasa Račianskej radiály R13 je 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. 

11.2.3 Hromadná doprava 
Relatívne vysoké nároky na systém hromadnej dopravy riešeného územia sú vyvolané jej štruktúrou 
definovanou  v prevažnej miere funkciou 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 
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Račianskej ulici. Zastávky električkových liniek 3,5 sú orientované do križovatkových priestorov Ra-
čianska-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 oboj-
stranná zastávka školského autobusu. Izochróna dostupnosti zastávok HD nepresahuje v riešenom 
území hodnotu 5-7 min. 

11.2.4 Statická doprava 
Riešenie statickej dopravy v lokalite Krasňany zahŕňa riešenie uspokojovania nárokov na parkovanie a 
odstavovanie individuálnych motorových vozidiel. Rozbor systému statickej dopravy spočíva v bilan-
covaní nárokov a kapacít riešeného územia. Spôsoby riešenia spočívajú vo využívaní sústredených 
plôch statickej dopravy a vo využívaní dopravného priestoru zonálnych komunikácii. Územie je špeci-
fické nižším stupňom automobilizácie. Výpočet nárokov statickej dopravy sa viaže na výhľadový stu-
peň 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 
• parkovanie a odstavovanie vozidiel v rámci miestnych komunikácií na vozovke a na  chodní-

kovej časti 

Prevažujúca časť nárokov na odstavovanie a parkovanie je riešená na exteriérový sústredených orga-
nizovaných plochách. Podiel takto uspokojovaných nárokov statickej dopravy v rámci celkovej kapaci-
ty 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%. 

Súčasťou rozboru systému statickej dopravy je výpočet nárokov statickej dopravy celého bilancova-
ného územia. Bilančnou jednotkou výpočtu nárokov je urbanistický blok. Územie je účelovo rozčle-
nené na 11 blokov (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K). Nároky vychádzajú z o smernej obytnej plochy bytových 
jednotiek a odbytovej plochy polyfunkčných objektov.   

Pri stanovení celkových nárokov na statickú dopravu návrh  vychádzal z STN 73 6110 (Z2). Výpočet 
nárokov reprezentuje hodnoty vychádzajúce z predpokladu optimálneho koeficientu deľby dopravnej 
práce koeficientu mestskej polohy (širšie centrum mesta). Účelovou jednotkou na výpočet nárokov 
odstavných a parkovacích miest bytovej funkcie  je počet bytových / ubytovacích jednotiek a  izbovi-
tosť spolu s obytnou plochou. Pre vybavenosť je účelovou jednotkou počet zamestnancov, odbytová 
plocha a počet návštevníkov.   

V zmysle  článku 16.3.10 (STN 73 6110/Z2)  boli stanovené redukčné súčinitele: 
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• kmp =  0,8 širšie centrum mesta            

• kd =  1,0 deľba dopravnej práce IAD/ostatné 40:60   

• N = 1,1 x Oo + 1,1 x Po  x  kmp  x  kd   

Parametre nárokov (odstavné, dlhodobé a krátkodobé parkovacie miesta) sú súčasťou tabuľky 1-11. 
Celkové nároky na statickú dopravu pri plnom stupni, resp. saturácii stupňa automobilizácie je 3.182 
parkovacích miest. V porovnaní s hodnotou aktuálnej kapacity územia 1.505 parkovacích miest mož-
no konštatovať mieru uspokojenia nárokov na statickú dopravu 47,3%-tami (pri predpoklade plného 
využitia radových garáži).   

Územný potenciál je determinovaný  limitmi viazanými na životné prostredie. Deficit výhľadových 
nárokov statickej dopravy je pri zachovaní územných a enviromentálnych limitov  potrebné riešiť 
inými spôsobmi. Jedným zo spôsobov je uspokojenie časti nárokov v hromadných garážach v prijateľ-
nej pešej dostupnosti. 

11.2.5 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 rozvo-
jové projekty spracované v koncepčných dokumentáciach: 

• UŠ VINOHRADY, BRATISLAVA-MČ NOVÉ MESTO (Aurex,2010) 
• UŠ Z BRATISLAVA-RINZLE (MAX-ART s.r.o., Bratislava, 02/2005)  
• 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 vyús-
tením na račiansku radiálu. Rozvojové územia vo vzťahu k riešenému územiu nevytvárajú dopravné 
bloky. Dopravná výkonnosť komunikácii riešeného územia je determinovaná priepustnosťou križo-
vatkových uzlov Pekná cesta- Račianska a Pekná cesta - Černockého.  Dopravno-inžinierske posúdenie 
vplyvu rozvojových zámerov na riešenie územie sa dotýka širšie vymedzeného územia a rozsahom 
presahuje možnosti územnoplánovacej dokumentácie zóny Krasňany.   

11.2.6 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 štandartnej letovej prevádzky v 
súčasnosti využívajú na pristátie RWY 31 a 22 a na vzlety RWY 04 a13. Negatívne vplyvy prevádzky 
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letiska M.R.Štefánika sa týkajú priamych obmedzení z titulu ochranných pásiem a obmedzení  ne-
priamych, 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 rieše-
nom území v polohe  iba teoretickej a týkajú sa väčšiny základných prekážkových plôch: 

•  prekážkovej roviny vzletového a približovacieho priestoru   
•  kužeľovej 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 úze-
mia je daný smerovaním trajektórii  vzletových a pristávacích letov. Riešené územie priamo nadväzu-
je na kurz  31-13 vzletového a pristávacieho priestoru. Súčasťou tohto kurzu  je priamočiara a zakri-
vená  letová trajektória. 

Hluková záťaž z leteckej prevádzky je hodnotená dvoma deskriptormi. Je to denná ekvivalentná hla-
dina hluku L A,eq,d  (od 6.00-22.00 hod) a maximálna denná hladina hluku  L A,max,d. V zmysle Vy-
hlášky č.14/1977Zb.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 rám-
ci grafických príloh. Z porovnania oboch hodnôt  vo všeobecnosti vyplýva, že maximálna hladina zvu-
ku z leteckej prevádzky je v súčasnosti prekračovaná na oveľa väčšej ploche územia ako ekvivalentná 
hladina zvuku.  Vysvetlenie spočíva v počte pohybov na letisku a v prevádzkovaní starších  typov lie-
tadiel, 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  pro-
stredie.  

Hluková záťaž je funkciou využitia letiskovej dopravy (počet pohybov)  a jej smerovania (vzlety a pri-
stánia). 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). 

Tabuľka 48 Prehľad počtu pohybov (vzlety a pristávania) 
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 dvoj-
dráhového systému. 
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11.3 Bilancie statickej dopravy 
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   

11.3.1 Bilancia nárokov statickej dopravy 

Urbanistické bloky 
Tabuľka 49 Blok A – bilancia nárokov statickej dopravy 

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 50 Blok B – bilancia nárokov statickej dopravy 

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 

V 117 

ZDRAVOTNÉ STREDISKO 

POČET ZAMESTNANCOV 

ÚŽITKOVÁ PLOCHA ( m2) 

20 

430 

- 

5 

4 

- 

V 24 

OBCHODY 

POČET ZAMESTNANCOV 

ODBYTOVÁ PLOCHA ( m2) 

9 

140 

- 

4,5 

1,8 

- 

V 25 

OBCHODY 

POČET ZAMESTNANCOV 

ODBYTOVÁ PLOCHA ( m2) 

19 

288 

- 

9,2 

3,8 

- 

krátkodobé a dlhodobé nároky statickej dopravy     CELKOM                  29,65 119,1 

S P O L U 148,75=149 PM 
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Tabuľka 51 Blok C – bilancia nárokov statickej dopravy 

FUNKCIA ÚČELOVÁ JEDNOTKA MNOŽSTVO               NÁROKY  SD 

KRÁTKODOBÉ DLHODOBÉ 

BLOK  C 

RODINNÝ DOM 72-78 POČET BYTOVÝCH JEDNOTIEK  7 1,4 14 

krátkodobé a dlhodobé nároky statickej dopravy     CELKOM                  1,4 14 

S P O L U 15,4=16 PM 

 

Tabuľka 52 Blok D – bilancia nárokov statickej dopravy 

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 

ODBYTOVÁ  PLOCHA  (m2) 

10 

275 

- 

8,8 

2 

- 

OV 19 

OBCHODY 

POČET ZAMESTNANCOV 

ODBYTOVÁ  PLOCHA  (m2) 

2 

50 

- 

1,6 

0,4 

- 

OV 20 

OBCHODY 

POČET ZAM./ NÁVŠ. 

ODBYTOVÁ  PLOCHA  (m2) 

2 / 30 

130 

- 

7,2 

0,4 

- 

OV 115 

OBCHODY 

POČET ZAMESTNANCOV 

ODBYTOVÁ  PLOCHA  (m2) 

5 

100 

- 

3,2 

1 

- 

OV 21 

OBCHODY 

POČET ZAMESTNANCOV 

ODBYTOVÁ  PLOCHA  (m2) 

14 

341 

- 

10,9 

2,8 

- 

krátkodobé a dlhodobé nároky statickej dopravy     CELKOM                  56,3 252,6 

S P O L U 308,9=309 PM 

 

Tabuľka 53 Blok E – bilancia nárokov statickej dopravy 

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  - 1b.j. 

POČET BYTOVÝCH JEDNOTIEK  120  

6,2 

8,55 

0,2 

 

62 

85,5 

2 

krátkodobé a dlhodobé nároky statickej dopravy     CELKOM                  14,95 149,5 

S P O L U 164,45=165 PM 

 

 



ÚPN-Z KRASŇANY –PRIESKUMY A ROZBORY  91 

Tabuľka 54 Blok F – bilancia nárokov statickej dopravy 

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 

- 

krátkodobé a dlhodobé nároky statickej dopravy     CELKOM                  35,1 258,9 

S P O L U 294=295 PM 

 

Tabuľka 55 Blok G – bilancia nárokov statickej dopravy 

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  - 37b.j. 

POČET BYTOVÝCH JEDNOTIEK  474  

35,1 

12,9 

7,4 

 

351 

129 

74 

V 125 

 ADMINISTRATÍVA  

POČET ZAMESTNANCOV 

ÚŽITKOVÁ PLOCHA   

7 

215 

- 

2,15 

1,4 

- 

V 131 

TRAMÍN 

POČET OBYVATEĽOV 

POČET ZAMESTNANCOV 

POČET NÁVŠTEVNÍKOV 

1 

(6) 

(50) 

0,1 

- 

5 

1 

1,2 

- 

krátkodobé a dlhodobé nároky statickej dopravy     CELKOM                  62,65 557,6 

S P O L U 620,25=621 PM 

 

Tabuľka 56 Blok H – bilancia nárokov statickej dopravy 

FUNKCIA ÚČELOVÁ JEDNOTKA MNOŽSTVO               NÁROKY  SD 

KRÁTKODOBÉ DLHODOBÉ 

BLOK  H 

BYTOVÝ DOM   

28-31,33,34,35,56,57 

BYTY -60m2 - 177b.j. 

BYTY 60-90 m2 - 18b.j. 

POČET BYTOVÝCH JEDNOTIEK  195  

 

17,7 

2,7 

 

 

177 

27 

V 132 

UBYTOVŇA UN 

POČET ZAMESTNANCOV 

POČET UBYTOVANÝCH  

98  

357 

19,6 

- 

- 

71,4 

V 133 

LIDL 

POČET ZAMESTNANCOV 

ODBYTOVÁ  PLOCHA  (m2) 

10 

1050 

- 

33,6 

2 

- 



ÚPN-Z KRASŇANY –PRIESKUMY A ROZBORY  92 

FUNKCIA ÚČELOVÁ JEDNOTKA MNOŽSTVO               NÁROKY  SD 

KRÁTKODOBÉ DLHODOBÉ 

V 139 

REŠTAURÁCIA KK 

POČET ZAMESTNANCOV 

ODBYTOVÁ  PLOCHA  (m2) 

(10) 

264 

- 

6 

2 

- 

V 138 

ZUŠ 

POČET ZAMESTNANCOV 

POČET ŽIAKOV 

31 

410 

- 

- 

3,6 

- 

krátkodobé a dlhodobé nároky statickej dopravy     CELKOM                  79,6 283 

S P O L U 362,6=263 PM 

 

Tabuľka 57 Blok I – bilancia nárokov statickej dopravy 

FUNKCIA ÚČELOVÁ JEDNOTKA MNOŽSTVO               NÁROKY  SD 

KRÁTKODOBÉ DLHODOBÉ 

BLOK  I 

BYTOVÝ DOM 58-66,32 

BYTY -60m2 - 201b.j. 

BYTY 60-90 m2 - 6b.j. 

BYTY 90+ m2  - 1b.j. 

POČET BYTOVÝCH JEDNOTIEK  208  

20,1 

0,9 

0,2 

 

201 

9 

2 

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                  21,6 230,9 

S P O L U 252,5=253 PM 

 

Tabuľka 58 Blok J – bilancia nárokov statickej dopravy 

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 

V-134 OBCHOD POČET ZAMESTNANCOV 

ÚŽITKOVÁ PLOCHA ( m2) 

31 

1100 

- 

35,2 

6,2 

- 

V-26 

OBCHOD 

POČET ZAMESTNANCOV 

ÚŽITKOVÁ PLOCHA ( m2) 

4 

72 

- 

2,3 

0,8 

- 

krátkodobé a dlhodobé nároky statickej dopravy     CELKOM                  63,7 269 

S P O L U 332,7=333 PM 
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Tabuľka 59 Blok K – bilancia nárokov statickej dopravy 

FUNKCIA ÚČELOVÁ JEDNOTKA MNOŽSTVO               NÁROKY  SD 

KRÁTKODOBÉ DLHODOBÉ 

BLOK  K 

BD 44-55, 69 

BYTY -60 m2 - 267b.j. 

BYTY 60-90 m2 - 27b.j. 

BYTY 90+ m2  - 8b.j. 

POČET BYTOVÝCH JEDNOTIEK  302  

26,7 

4,05 

1,2 

 

267 

40,5 

12 

V 135 

 OBCHOD 

POČET ZAMESTNANCOV 

ÚŽITKOVÁ PLOCHA ( m2) 

(04) 

(100) 

- 

3,2 

0,8 

- 

V 136 

KOSTOL 

POČET ZAMESTNANCOV 

ÚŽITKOVÁ PLOCHA ( m2) 

3 

1000 

- 

30 

0,6 

- 

V 144 

VÚDPAP 

POČET ZAMESTNANCOV 

POČET ŽIAKOV 

59 

15 

- 

- 

11,8 

- 

V 145 

MATERSKÁ ŠKOLA 

POČET ZAMESTNANCOV 

POČET ŽIAKOV 

16 

86 

- 

- 

3,2 

- 

krátkodobé a dlhodobé nároky statickej dopravy     CELKOM                  65,15 335,9 

S P O L U 401,05=402 PM 

 

Riešené územie 
Tabuľka 60 Bilancia nárokov statickej dopravy – riešené územie 
POLOHA ODSTAVNÉ /  PARKOVACIE MIESTA 

(BÝVANIE) 
KRÁTKODOBÉ / DLHODOBÉ MIESTA   
(VYBAVENOSŤ) 

SPOLU 
 

BLOK  A 259 18 277 

BLOK  B 121 28 149 

BLOK  C 16 - 16 

BLOK  D 271 38 309 

BLOK  E 165 - 165 

BLOK  F 276 18 294 

BLOK  G 609 12 621 

BLOK  H 224 139 363 

BLOK  I 233 20 253 

BLOK  J 288 45 333 

BLOK  K 351 51 402 

CELKOM 2.813 369 3.182 
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11.3.2 Prehľad kapacít statickej dopravy 
Tabuľka 61 Bilancia kapacít statickej dopravy – riešené územie 
POLOHA EXTERIÉROVÉ 

SÚSTREDENÉ 
EXTERIÉROVÉ 
KOMUNIKÁCIA 

INTEGROVANÉ 
 HG 

RADOVÉ HG SPOLU 

BLOK  A 42 - - - 42 

BLOK  B 20 - - - 20 

BLOK  C - - - 119 119 

BLOK  D 20 12 - 19 51 

BLOK  E 12 - - 35 47 

BLOK  F 91 - - 82 173 

BLOK  G 204 - 22 207 433 

BLOK  H 112 - - - 112 

BLOK  I 47 63 - - 110 

BLOK  J 81+87 90 - - 258 

BLOK  K 53 87 - - 140 

CELKOM 769 252 22 462 1.505 

% využitia 51,10 16,74 1,46 30,70 100 
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12 PRIESKUMY A ROZBORY ZLOŽIEK ŽI-
VOTNÉHO PROSTREDIA 

12.1.1 Znečistenie ovzdušia 
Ovzdušie je najvýraznejšie poškodenou zložkou životného prostredia. V Bratislave je kvalita ovzdušia 
ovplyvnená existujúcimi veľkými, strednými a malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia, automobilovou 
dopravou, ale aj prenosmi emisií zo vzdialených zdrojov.  

V zmysle Environmentálnej regionalizácie Slovenskej republiky (SAŽP, 2010) sa riešené územie na-
chádza Bratislavskej zaťaženej oblasti, v prostredí narušenom až silne narušenom. Napriek nepriazni-
vému stavu ovzdušia v Bratislave, možno skonštatovať, že kvalitu ovzdušia v riešenom území priazni-
vo ovplyvňujú veterné pomery, ktoré sú ovplyvnené svahmi Malých Karpát.  

Riešené územie, tak ako aj územie celej Bratislavy je zaradené medzi oblasti riadenia kvality ovzdušia 
- aglomerácia Bratislava v zmysle vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia 
a regionálneho rozvoja SR č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia a prílohy č. 17. Aglomerácia Bratislava 
je vymedzená územím mesta Bratislava za účelom hodnotenia kvality ovzdušia pre tuhé znečisťujúce 
látky (PM10).  

Hlavný podiel na znečisťovaní ovzdušia v Bratislave má chemický priemysel, energetika 
a automobilová doprava. Významným druhotným zdrojom znečistenia ovzdušia je sekundárna praš-
nosť, ktorej úroveň závisí od meteorologických činiteľov, zemných a poľnohospodárskych prác 
a charakteru povrchu. 

V roku 2013 bolo v okrese Bratislava III. evidovaných 206 prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania 
ovzdušia, ktoré prevádzkovali 348 zdrojov znečisťovania ovzdušia, z toho 19 veľkých a 329 stredných 
zdrojov znečisťovania ovzdušia. Najvýznamnejší prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania ovzdušia 
z hľadiska množstva emitovaných tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia v okrese Bratislava III. sú 
spoločnosti PPC POWER a s., Duslo, a.s. odštepný závod Istrochem, ZSE š. p., Technické služby Brati-
slava s. r. o., Slovenská Grafia a.s., Palma-Tumys a.s., Bratislavská teplárenská, a.s. a Bytový podnik 
MČ Rača. V blízkosti riešeného územia sa nachádza prevádzkovateľ zdrojov znečisťovania ovzdušia 
Slovenská grafia (1 veľký zdroj a 1 stredný zdroj znečisťovania). 

Tabuľka 62 Prehľad množstva emisií základných znečisťujúcich látok z najväčších zdrojov v okrese 
Bratislava III. 

Názov prevádzkovateľa Oxid siričitý Oxidy dusíka  Oxid uhoľnatý TZL Organické látky  

PPC Investment, a.s. 1,921 385,596 5,003 16,008 4,602 

Duslo, a.s. 180,148 1,211 5,297 0,484 0,074 

Bratislavská teplárenská, a.s. 0,145 26,521 8,891 1,206 1,13 

Slovenská Grafia, a.s. 0,007 10,055 11,538 0,165 1,477 

Račianska teplárenská, a. s. 0,038 6,138 2,479 0,315 0,413 

PALMA  a.s. Bratislava 0,006 1,114 0,374 0,051 0,047 
Zdroj: NEIS, 2015 
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Z vývoja množstva základných znečisťujúcich látok v okrese Bratislava III. v rokoch 2003 až 2013 (NE-
IS, 2015) vyplýva, že vývoj množstva znečisťujúcich látok v okrese Bratislava III. má priaznivý charak-
ter, nakoľko množstvo NO2  má klesajúcu tendenciu a množstvá ostatných základných znečisťujúcich 
látok stagnujú.  

Tabuľka 63 Množstvo emisií základných znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov znečistenia 
ovzdušia v okrese Bratislava III. v rokoch 2003 až 2013 (t/rok) 

Rok SO2 (t) NO2 (t) CO (t) TZL (t) TOC (t) 

2003 131,45 770,66 178,76 34,73 38,83 

2004 131,62 671,41 172,46 33,27 32,40 

2005 148,96 696,71 118,20 30,53 30,19 

2006 146,45 625,66 89,57 28,44 28,63 

2007 146,65 577,55 50,53 24,91 25,24 

2008 145,21 595,71 54,09 26,43 30,19 

2009 116,17 554,86 51,00 26,47 26,61 

2010 148,35 584,48 55,98 26,89 26,88 

2011 182,49 566,47 54,23 25,56 25,18 

2012 180,78 543,21 54,04 26,27 22,96 

2013 182,61 467,87 52,13 23,11 24,25 
Zdroj: NEIS, 2015 

Hlavným zdrojom produkcie tuhých znečisťujúcich látok sú priemyselné zdroje a zdroje vykurovania. 
V posledných rokoch došlo k poklesu emisií základných znečisťujúcich látok, čo súvisí s odstavením 
nevyhovujúcich prevádzok, plynofikáciou kotolní, ako aj investíciami do zavádzania čistejších a šetr-
nejších technológií. Pre hodnotenú mestskú časť je významné aj znečistenie viazané na automobilovú 
dopravu, ktorá významnou mierou zaťažuje prostredie produkciou oxidu uhoľnatého, oxidmi dusíka a 
uhľovodíkmi. Súvisí to s celkovým nárastom objemu automobilovej dopravy. Významná aj sekundár-
na prašnosť, ktorej úroveň je podmienená meteorologickými činiteľmi (najmä sucho a veternosť) 
a stavebnými povrchovými prácami. 

Graf 4 Vývoj množstva zákl. znečisťujúcich látok v okrese Bratislava III. v rokoch 2008 - 2013 (NEIS, 
2015)  
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12.1.2  Kvalita povrchových a podzemných vôd 

Hodnotenie kvality povrchovej vody 
Hodnotenie kvality povrchových vôd sa v súlade s § 4a, ods. 1 zákona 364/2004 Z. z. o vodách v znení 
neskorších predpisov vykonáva v povodiach, čiastkových povodiach a v útvaroch povrchových vôd. 
Porovnanie - súlad/nesúlad s hodnotami uvedenými v prílohe č. 1 alebo č. 2 k NV č. 269/2010 Z. z. 
hovorí o vyhovujúcej/nevyhovujúcej kvalite vody a v prípade negatívneho výsledku indikuje potrebu 
realizácie opatrení.  

Severnou časťou riešeného územia preteká Račiansky potok. Na Račianskom potoku sa nenachádza 
monitorovacie miesto. Kvalita vody v uvedenom potoku je ovplyvňovaná poľnohospodárskou činnos-
ťou vo viniciach, zrážkami, splachmi zo spevnených plôch a ostatnou činnosťou človeka. Ďalšími mož-
nými zdrojmi znečistenia vôd sú nelegálne skládky odpadov. 

Hodnotenie kvality podzemnej vody 
Doteraz používané rozdelenie monitorovacích objektov do 26 vodohospodársky významných oblastí 
sa v súlade s požiadavkami Rámcovej smernice o vodách nahradilo 75 vodnými útvarmi, pričom 16 je 
kvartérnych a 59 predkvartérnych. Hodnotenie kvality podzemných vôd sa vykonáva v zmysle Naria-
denia vlády 496/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa 
ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú 
spotrebu. 

SK100030P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Podunajskej panvy oblasti povodia 
Váh 

Riešené územie sa nachádza v severozápadnej časti tvaru SK100030P Medzizrnové podzemné vody 
kvartérnych náplavov Podunajskej panvy oblasti povodia Váh. Medzizrnové podzemné vody kvartér-
nych náplavov Podunajskej panvy oblasti povodia Váh sú ovplyvňované antropogénnou činnosťou. 
V riešenom území sa nenachádzajú monitorovacie objekty, preto údaje o kvalite podzemnej vody je 
potrebné považovať za orientačné. Najbližšie riešenému územiu a nachádzajú monitorovacie objekty 
č. 270390 (Šprinclov majer), 270790 (BA za Dynamitkou) a 144590 (BA Gaštanový hájik). 

V skupine terénnych ukazovateľov nebola dosiahnutá nariadením odporúčaná hodnota nasýtenia 
vody kyslíkom v 98 % vzoriek (130 z 132 meraní). V objekte 270790 Ba - Za Dynamitkou a 273190 
hodnota ukazovateľa vodivosť pri 25 °C prekročila indikačnú hodnotu pri májovom aj októbrovom 
odbere s hodnotami od 125,3 do 186,4 mS.m-1. Vplyv antropogénneho znečistenia na podzemné 
vody kvartérnych náplavov Podunajskej panvy oblasti povodia Váh sa prejavuje v celom útvare 
a dokumentujú ho nadlimitné hodnoty stopových prvkov As, Al a Pb (v objekte Za Dynamitkou), vše-
obecných organických látok TOC a NEL - uhľovodíkový index (objekty Za Dynamitkou a Gaštanový 
hájik) a špecifických organických látok. Práve v objekte Za Dynamitkou sú nadlimitné hodnoty 
v špecifických organických látkach - benzén, chlórbenzén, dichlórbenzény a naftalén.  
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Tabuľka 64 Ukazovatele prekračujúce prahové a limitné hodnoty v obj. útvaru SK1000300P v r. 2013 
a 2007 

Č. objektu Názov objektu Ukazovatele prekračujúce prahové 
a limitné hodnoty v r. 2012 

Ukazovatele prekračujúce prahové 
a limitné hodnoty v r. 2007 

Prahová hodnota Limitná hodnota Prahová hodnota Limitná hodnota 

270390 Šprinclov majer 1,2 EDC, As, CHSK-
Mn, Fe, Fe2+, 
Fenantrén, Mn, 
PCE 

1,2 EDC, CHSK-
Mn, Fe, Fe2+, 
Fenantrén, Mn, 
PCE 

As, Fe, Fe2+, Mn Fe, Fe2+, Mn 

270790 BA za Dynamitkou 1,2 DCB, 1,3 DCB, 
1,4 DCB, BZ, CB, 
CHSK-Mn, Cl-, Fe, 
Fe2+, Mn, NH4+, 
Na, RL105, SO4(2-
), TOC, VC, 
Vodivosť 25 terén 

1,2 DCB, 1,3 DCB, 
1,4 DCB, BZ, CB, 
CHSK-Mn, Fe, 
Fe2+, Mn, Na, 
RL105, SO4(2-), 
TOC, VC, Vodivosť 
25 terén 

BZ, CB, Cl-, ChSK-
Mn, DCB 1,2, 
DCB1,3 DCB 1,4, 
Fe, Fe2+, Mn, 
NH4

+, NO3
-, Na, 

naftalén, RL, 
SO4(2-), TOC, 
vodiv_25 

Al, BZ, CB, Cl-, 
ChSK-Mn, DCB 
1,2, DCB 1,3, DCB 
1,4, Fe, Fe2+, Mn, 
NO3

-, Na, 
naftalén, RL, 
SO4(2-), TOC, 
vodiv_25 

144590 BA Gaštanový hájik Chlóretén, Cl-, 
Mn, PCE 

Chlóretén, Mn, 
PCE 

Mn, NEL-index, 
NO3-, PCE 

Mn, NEL-index, 
NO3-, PCE 

Zdroj: Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2013, SHMÚ 2014, Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2007, SHMÚ 2009 

SK2001000P Medzizrnové podzemné vody Podunajskej panvy a jej výbežkov oblasti povodia Váh 

Riešené územie zasahuje do útvaru SK2001000P Medzizrnové podzemné vody Podunajskej panvy 
a jej výbežkov oblasti povodia Váh. V blízkosti riešeného územia sa nenachádza žiadny monitorovací 
objekt.  

12.1.3 Hluk a vibrácie 
Hluk a vibrácie patria k najvážnejším rizikovým faktorom zdravia človeka, avšak vplývajú aj na živočíš-
stvo. Negatívne pôsobia na zdravotný stav ľudí, vyvolávajú poruchy sluchu, psychiky a zapríčiňujú 
neurózy. Vibrácie sú aj poškodzujúcim faktorom stavieb a konštrukcií. Zdrojom hluku v riešenom 
obytnom území je v súčasnosti doliehajúci hluk z cestných komunikácií, električkovej a železničnej 
trate a hluk zo stacionárnych zdrojov. Zmierniť negatívne dopady hluku je možné riešiť budovaním 
pásov zmiešanej zelene pozdĺž dopravne exponovaných komunikácií a technickými opatreniami na 
obytných objektoch. 

12.1.4 Radónové riziko. 
Podľa mapy Prognóza radónového rizika (Čížek, P., a kol., In: Atlas krajiny SR, 2002) sa riešené územie 
nachádza v oblasti so stredným radónovým rizikom.  

12.1.5 Fyzikálna degradácia pôd 

Erózia pôdy 
Proces pôdnej erózie sa prejavuje najmä v oblastiach s väčším sklonom územia na plochách nepokry-
tých vegetačným krytom a na zrnitostne ľahších pôdach. Vzhľadom na prevažujúci zastavaný charak-
ter územia má riešené územie žiadnu alebo nepatrnú náchylnosť na vodnú a veternú eróziu. 

12.1.6 Chemická degradácia pôd 
Chemická degradácia pôd je spôsobená vplyvom rizikových látok anorganickej a organickej povahy z 
prírodných aj antropických zdrojov, ktoré v určitej koncentrácii pôsobia škodlivo na pôdu, vyvolávajú 
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zmeny jej fyzikálnych, chemických a biologických vlastnosti, negatívne ovplyvňujú produkčný poten-
ciál pôd, znižujú nutričnú, technologickú a senzorickú hodnotu dopestovaných plodín, alebo negatív-
ne vplývajú na vodu, atmosféru, ako aj zdravie zvierat a ľudí. Podľa Atlasu krajiny (2002) sa z hľadiska 
hodnotenia kontaminácie pôd v riešenom území nachádzajú nekontaminované pôdy resp. mierne 
kontaminované pôdy. 

12.1.7 Kontaminácia horninového prostredia 
Kontaminácia horninového prostredia úzko súvisí so znečistením odpadových vôd a v hodnotenom 
území nie sú evidované zdroje znečistenia vôd ani neboli identifikované environmentálne záťaže. 
Environmentálna záťaž je v zmysle geologického zákona zadefinovaná ako znečistenie územia spôso-
bené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové pro-
stredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody. Ide o široké spektrum území 
kontaminovaných priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou a poľnohospodárskou činnosťou, 
ale aj nesprávnym nakladaním s odpadom. Register environmentálnych záťaží SR predstavuje data-
bázu pravdepodobných environmentálnych záťaží, environmentálnych záťaží 
a sanovaných/rekultivovaných lokalít. V rámci Registra environmentálnych záťaží je v k. ú. Rača evi-
dovaných 7 environementálnych záťaží, z toho 1 pravdepodobná, 2 potvrdení a 4 sanované. 
V blízkosti riešeného územia sa nachádza potvrdená environmentálna záťaž B3 (006) / Bratislava - 
Rača - ČS PHM Krasňany (SK/EZ/B3/142). Dlhoročnou prevádzkou ČS PHM s jednoplášťovými nádr-
žami dochádzalo k únikom ropných látok do horninového podložia. V správe z roku 1994 je zmienka o 
generálnej oprave nádrží, avšak nie o sanácii. Táto EZ má strednú prioritou (K 35 - 65). 
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