
 

 

Voľnočasový priestor JAMA 
 

SO04-A_Servisný objekt 
(IIA. Etapa- Horná stavba) 

 
Tendrová dokumentácia 

/11/2016/ 
 
 

 

 
A - Sprievodná správa 

 

1. Identifikačné údaje územia 

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a prevádzku 

3. Prehľad východiskových podkladov 

4. Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory 

5. Charakteristika územia, časové väzby a termíny výstavby 

 
B1 - Technická správa  

/časť ARCHITEKTÚRA/ 
 

1. Identifikačné údaje stavby 

2. Urbanistické, architektonicko-dispozičné a konštrukčno-technické riešenie 

3. Stavebno – konštrukčné riešenie 

 



 

 

 
 

 
A – Sprievodná správa 
 
 
1. Identifikačné údaje 
 
Názov stavby:           Voľnočasový priestor JAMA 
  SO04-A_Servisný objekt 
  (IIA.etapa- Horná stavba) 
 
Miesto stavby: Ul. Odbojárov a Kalinčiakova /Tehelné pole/, Bratislava - Nové Mesto 
                                        p.č.: 11280/1,34,35,46,48,54,55,56,57, k.ú. Nové Mesto 
Investor:                               Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 
Zhotoviteľ projektu: Ateliér BAAR s.r.o., Istrijská 117, 841 07 Bratislava 
Zodp.projektant / HIP: Ing. Mgr. Art. Daniel Šubín /1759 AA/, Istrijská 117, 841 07 Bratislava 
 
Autori:  Ing. Arch. Martin Berežný 
  Ing. Arch. Katarína Boháčová, PhD. 
  Ing. Mgr. Art. Daniel Šubín 
 
Stupeň projektu:   Tendrová dokumentácia 
 
Zodpovední projektanti za dané profesie : 
 
Architektonické riešenie:    Ing. arch. Martin Berežný 
   Ing. arch. Katarína Boháčová, PhD. 
   Ing. Mgr. art. Daniel Šubín 
 
Stavebné a konštrukčné riešenie: Ing. Lukáš Roller 
   Ing.arch. Vanda Holeščáková 
    
Statika stavebných konštrukcií:                                       Ing. Tomáš Duba / Ing. M. Michlík 
Zdravotechnika, Plynoinštalácia, Vykurovanie: Ing. Ladislav Horváth 
Umelé osvetlenie a silno-slaboprúdové rozvody:   Ing. Juraj Gall / Ing. R.Kačík, Ing. J.Januška 
Projekt protipožiarneho zabezpečenia:                            Ing. Silvia Vámošová  
Plán organizácie výstavby:  Ing. Stanislav Komár 
 
 
2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a prevádzku 
 
Zámerom investora je výstavba voľnočasového priestoru "JAMA" na pozemkoch parc. č. 11280/1, 
11280/34, 11280/35, 11280/46, 11280/48, 11280/54, 11280/55, 11280/56, 11280/57, v území 
vymedzenom ulicami Odbojárov a Kalinčiakovou, v susedstve s objektmi NTC a areálom tenis. klubu 
Slovan, v lokalite Tehelné pole, Bratislava – Nové Mesto. Pozemky sú v správe MČ Bratislava - Nové 
Mesto. Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy z r.2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje pre 
dané územie funkčné využitie: šport, telovýchova a voľný čas, číslo funkcie 401, s prípustnými funkciami 
mestskej a parkovej zelene. Predmetom PD je rozpracovanie víťazného súťažného návrhu /Berežný – 
Boháčová - Šubín/ na architektonickú úpravu predmetného územia, s dôrazom na revitalizáciu dnes už 
nevyužívanej a zanedbanej plochy bývalého cyklistického štadiónu v lokalite Tehelné pole. Sučasťou 
areálu Jama bude Servisný objekt, slúžiaci ako kaviareň s ext. sedením, amfiteáterom a hygienickým 
zázemím s technickou vybavenosťou pre areál a komerčným, skladovým priestorom. 
 
Plošná bilancia stavby:    
 
Celková plocha pozemku  17655 m2   
Zastavaná plocha / SO04-A /                        260,41 m2 /vrátane átria: 433,21 m2/ 
Športové spevnené plochy                          2447 m2 
Ostatné spevnené plochy  5769 m2 
Zelené plochy                               8561 m2   
Jazero    633 m2 



 

 

3. Prehľad východiskových podkladov 
 
Výrez katastrálnej mapy v digitálnom tvare,  
Výrez zamerania polohopisu a výškopisu v digitálnom tvare /Ing. Marian Voštinár – AGM, 09/2013/ 
Domeranie Ul. Odbojárov a Kalinčiaková /Ing. Peter Šuran, 06/2015/ 
Výrez z UPN hl. m. SR Bratislavy,  
Výrez zamerania sietí technickej infraštruktúry v digitálnom tvare, 
Výrez z ortofotomapy s vyznačenými stanovišťami fotozáberov,  
Výrez zo šikmého snímkovania,  
Fotografie zo stanovíšť 
Aktuálna územno-plánovacia informácia riešených parciel, 
Sociálno-prevádzková budova (parc. č. 11280/46,57) - pôdorys, rez  
Záverečná správa zo zapojenie verejnosti do plánovania 
Geologický prieskum /RNDr.Ľubomír Vančík, INGEVA, 05/2015/ 
Dendrologický prieskum /Doc. Ing. Gabriela Juhásová, CSc., 04/2015/ 
 
4. Členenie stavby na stavebné objekty 
 
SO 01 Chodníky a spevnené plochy 
SO 02 Prístupové a obslužné komunikácie 
SO 03  Drobná architektúra a mobiliár 
SO 04  Stavby a konštrukčné prvky /SO04-A_Servisný objekt/ 
SO 05  Krajinné a sadovnícke úpravy 
SO 06  Hracie a fitnes prvky 
SO 07  Verejné a parkové osvetlenie 
SO 08  Prvky funkčne využívajúce vodu 
SO 09  Vodozádržné opatrenia, manažment dažďových vôd 
 
SO 11  Vodovodná prípojka 
SO 12 Kanalizačná prípojka 
SO 13 Plynová prípojka 
SO 14 NN prípojka 
SO 15 Slaboprúdová prípojka 
 
5. Charakteristika územia, časové väzby a termíny výstavby 
 
5.1 Charakteristika územia stavby 
 
Stavebná parcela sa nachádza v k. ú. Bratislava – Nové Mesto, na parc. č. 399011280/1, 11280/34, 
11280/35, 11280/46, 11280/48, 11280/54, 11280/55, 11280/56, 11280/57. Je vymedzená  zo severu 
budovou NTC, areálom TK Slovan z juhovýchodu Kalinčiakovou ulicou ako aj priľahlým areálom 
kúpaliska Tehelné pole a zo strany juhozápadu Ulicou Odbojárov, lemovaná blokovou zástavbou 
bytových domov, s dostatočnou odstupovou vzdialenosťou uličných fasád od cestnej komunikácie. 
Územie je charakteristické viacerými športovými zariadeniami celomestského a nadmestského významu, 
s komplexnou občianskou vybavenosťou a funkciami bývania. Riešený pozemok je v dnešnej dobe 
nezastavaný, pokrytý trávovým a krovinatým porastom. Na pozemku sa nachádzajú pozostatky pôvodnej 
terénnej úpravy cyklodrómu s prevýšením medzi hornou a dolnou úrovňou pozemku cca. 3 m. 
Celková plocha stavebnej parcely je 17655 m2. Okrem daných regulatív a limít stanovených v ÚPN 
Bratislava – Nové mesto pozemok neobmedzuje žiadne ochranné pásmo, chránené územia či existujúca 
okolitá zástavba. Uvažovanou výstavbou na riešenom území nebudú dotknuté žiadne hodnotné porasty, 
avšak z dôvodu nevyhovujúceho stavu niektorých existujúcich stromov /podľa spracovaného 
dendrologického prieskumu - choroby, stabilita stromov atď./ bude riešený ich výrub. Daným 
navrhovaným architektonickým stvárnením nebudú spôsobené žiadne zatienenia okolitých objektov, či 
akékoľvek obmedzenia obývateľnosti susedných pozemkov. 
Zmienené širšie územie je miestom spoločenského a športového vyžitia v Bratislave a obľúbeným 
miestom rekreácie a voľnočasových aktivít. Je v dostupnej vzdialenosti od starého mesta cca. 20 minút, 
dobre napojený na mestskú hromadnú dopravu. Voľnočasový priestor "JAMA" je situovaný v priamom 
kontakte s obytnou zónou, takže je velmi dobre dostupný pešo resp. na bicykli. V okolí sa nachádzajú aj 
kapacity podzemných garáži zimného štadióna Ondreja Nepelu, existujúce podzemné parkovanie NTC 
resp. navrhované parkovanie v budúcom objekte Národného futbalového štadióna.  
 
 
 



 

 

Hlavný vstup do voľnočasového priestoru je situovaný v priesečníku Kalinčiakovej ulice a ul. Odbojárov v 
nárožnej polohe. Vstupný priestor je dimenzovaný ako veľkorysý rozptylový priestor, ktorý  vyúsťuje do 
vykonzolovaného móla orientovaného do parkovej časti. V kontakte s hlavným vstupom bude v 1.etape 
zrealizovaná základová doska pre servisný objekt, ktorého „Horná časť - stavba“ bude súčasťou  2. etapy 
/z ekonomicky-prevádzkových dôvodov rozdelenej ešte do etapy IIA a IIB s kompletnou technológiou 
resp. vybavenim kaviarne. IIB.etapa bude predmetom samostatnej PD/. Hmota objektu je prevažne 
jednopodlažná, v zadnej časti objektu sa bude nachádzať malý amfiteáter /pódium/, ktorý bude v priamej 
väzbe na átrium priľahlej kaviarne situovanej v objekte s vyhliadkovou vežou /t.j. ustúpené podlažie na 
menej ako 50% podlažnej plochy kaviarne/. Cieľom návrhu servis.objektu je podpora plnohodnotného 
verejného priestoru v „predpolí“ parku, kt. bude zabezpečovať okrem zákl. pevádzkových potrieb /tech. a 
hygien. vybavenosť, kaviareň - sedenie/, najmä benefit „vyhliadky“ do blízkeho okolia a dôležitú funkciu 
„urbánneho pútača“ pre navrhovaný areál Jamy. Vyhl. box bude voľne prístupný celoročne, počas celého 
dňa, ale jeho „zámerná“ provizórnosť v podobe jednoduchej drev.nadstavby s ploykarbonát. opláštením 
ho bude skôr predurčovať na využitie mimo extrémnych teplôt. Okrem jeho primárnej funkcie – vyhliadky 
do parku, v prechodných obdobiach je možnosť s ním pre komunitné využitie resp. ako doplnkový relax. 
priestor pre kaviareň. 
 
5.2 Údaje o prieskumoch 
 
Na základe investičného zámeru bola vykonaná obhliadka terénu projektantmi dotknutých profesií, a po 
naštudovaní mapových a geodetických podkladov a architektonického návrhu boli vyhotovené vstupné 
technické údaje na vypracovanie projektovej dokumentácie. Na riešenom území bol vykonaný aj 
hydrogeologický prieskum /RNDr.Ľubomír Vančík, INGEVA, 05/2015/ a dendrologický prieskum /Doc. 
Ing. Gabriela Juhásová, CSc., 04/2015/. 
 
5.3 Prehľad mapových a geodetických podkladov 
 
Ako základný mapový a geodetický podklad bolo použité polohopisno-výškopisné zameranie stavebnej 
parcely a priľahlých komunikácií, s údajmi o polohách verejných inž sietí, dodané MČ - Nové Mesto /Ing. 
Marian Voštinár-AGM, 09/2013/ a aktuálne domeranie Ul.Odbojárov a Kalinčiakova /Ing. Peter Šuran, 
06/2015/ 
 
5.4 Príprava územia 
 
Pozemok 
 
Územie je tvorené parcelami č. 11280/1, 11280/34, 11280/35, 11280/46, 11280/48, 11280/54, 11280/55, 
11280/56, 11280/57, vymedzené ulicami Odbojárov a Kalinčiakovou, v susedstve s objektmi NTC 
a areálom tenis. klubu Slovan, v lokalite Tehelné pole, Bratislava – Nové Mesto. Terén v danej lokalite je 
2-úrovňový, s prevýšením cca. 3m medzi hornou a dolnou časťou pozemku. V súčasnej dobe už nie je 
zastavaný, iba pokrytý trávovým a náletovým krovinatým porastom. V blízkosti riešeného územia sa 
nachádza potrebná technická infraštruktúra.  
 
Stavenisko 
 
V zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších 
predpisov, spracovateľ predmetnej časti dokumentácie ako stavenisko navrhuje:  
- vonkajší priestor (vonkajšie stavenisko), ktorý bude počas uskutočňovania výstavby určený na 
vykonávanie samotných stavebných prác, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných 
zariadení a na umiestnenie dočasných objektov navrhovaného ZS (zahŕňa výhradne stavebný pozemok 
v majetku investora stavby) 
- vnútorné priestory rozostavaného servisného objektu a skladových priestorov (vnútorné stavenisko) 
Zdôrazňujem, že vybraný dodávateľ stavby uskutoční všetky dostupné opatrenia, aby zriadené 
stavenisko (vonkajšie i vnútorné), navrhované v predmetnej časti projektovej dokumentácie, bolo  v plnej 
miere prístupné, pred zahájením výstavby uvoľnené,v prípade potreby urovnané, odvodnené a spevnené. 
 
Ochranné pásma 
 
V lokalite sa nenachádzajú objekty v zozname NKÚ. Potvrdzujeme, že ochranné pásma  jestvujúcich 
dočasných i trvalých nadzemných a podzemných IS a ich súvisiacich zariadení budú počas výstavby 
voľnočasového areálu rešpektované v rozsahu príslušnej legislatívy resp.bude s nimi nakladané v zmysle 
projektového riešenia. Zvláštne a osobitné opatrenia počas výstavby, v dotyku s  inžinierskymi sieťami, 
revíznymi šachtami a ostatnými objektmi a zariadeniami napr. v majetku SPP, a.s. Bratislava, ZSE, a.s. 



 

 

Bratislava resp. Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Bratislava budú upresnené v samostatných 
projektových riešeniach ďalšieho stupňa projektovej prípravy (napr. problematika trvalého prístupu 
majiteľov a správcov IS k objektom a zariadeniam počas výstavby, poloha dočasných objektov 
navrhovaného zariadenia staveniska voči ochranným pásmam týchto zariadení a pod.). 
 
5.5 Vecné a časové väzby na okolie a na súvisiace investície 
 
Predmetná výstavba voľnočasového areálu bude rozdelená do 2 etáp, pričom v 1.fáze sa zrealizujú 
hlavné časti voľčasového priestoru a v 2.etape servisný objekt resp. ďalšie sekundárne objekty /mólo 2-3, 
lez.stena atď/. Etapizácia výstavby nebude mať zásadný vplyv na okolitú zástavbu. Pred zahájením 
hlavnej stavebnej činnosti za účelom uvoľnenia riešeného územia pre plánovanú výstavbu je nutné 
zrealizovať činnosti (vyvolané investície): 

 prekládka el.skrine /Ul. Odbojárov/, cca.20m z dôvodu vjazdu na prístupovú cestu k NTC 
 prekládka el.skrine /Kalinčiakova/, cca.2m z dôvodu parkovania pred exist. objektom /p.č. 

11280/46/ 
 rozkopávky pre príslušné prípojky /vodovodná, kanalizačná, plynová, viď časť PD POV 

 
Projektant nepredpokladá potrebu uvádzania ktorejkoľvek časti stavby do predčasného užívania. Do 
predčasného užívania navrhujeme také objekty a zariadenia, ktoré zabezpečia základné a nevyhnutné 
podmienky pre plánovanú výstavbu. Tieto objekty budú zrealizované ako trvalé (v zmysle projektového 
riešenia)  v predstihu, ako súčasť budovania staveniska. Jedná sa o nasledujúce objekty : 
 
SO 11  Vodovodná prípojka /+ SO 21 Stavenisková prípojka vody/ 
SO 12 Kanalizačná prípojka 
SO 14 Prípojka NN /+ SO 24 Stavenisková  NN prípojka/ 
 
Objekt SO04-A Servisný objekt bude tiež rozčlenený na etapy. Vrámci ešte I.etapy budú už riešené 
základové pásy, základová doska aj s pripojeniami inžinierskych sietí (ležaté rozvody, prípravy 
a prechodové potrubia so zaslepením v úrovni dosky). /Graficky je táto etapa zrejmá z výkresov 
a technickej správy, vyznačená tmavo-sivou farbou/. 
Vrámci II.etapy bude realizovaná horná stavba. V súvislosti so šetriacimi opatreniami sa pristúpilo 
k rozčleneniu II.etapy na etapu IIA, ktorá bude realizovaná v prvej fáze a etapu IIB, ktorá bude 
realizovaná v druhej fáze. Jej súčasťou je tech.-disp. riešenie kaviarne so sociálnym zariadením, 
technická miestnosť s technol. vybavenosťou pre bud. prevádzku. 
 
Avšak UK, ZTI, PL inštalácie v týchto priestoroch je nutné zrealizovať do najbližšieho vykurovacieho 
obdobia kvôli minimalizácii materiálových škôd počas zimy. 
Vrámci etapy IIB môže byť riešené aj prestrešenie terasy /doplnenie konštrukcií, ktoré nie sú v prvej fáze 
vyslovene nutné/. IIB. etapa je vo výkresoch a technickej správe graficky vyznačená svetlo-sivou farbou.  
 
Pravdepodobne po dohode investora, dodávateľa stavby a hlavného projektanta počas výstavby I. etapy 
nebude ani v plnom rozsahu realizovaná železobetónová základová doska pod átriom, iba štrkové lôžko s 
pomocnými základmi pod stĺpmi a s terasovými doskami na drevenom nosnom rošte uloženom na 
betónových roznášacích platniach. 
 
5.6 Termíny začatia a dokončenia stavby 
 
Predpokladaný termín zahájenia výstavby SO04-A_Servisný objekt (IIA.etapa - Horná stavba) je január 
2017. Ukončenie výstavby je apríl 2017.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

B1 - Technická správa /časť ARCHITEKTÚRA/ 
 
1. Identifikačné údaje stavby 
 
Úžitková plocha celkom :  245,83  m2 
Zastavaná plocha :  433,21 m2 
Podlažná plocha :  495,95 m2 
Osadenie objektu:  ±0,000 = 136,38 m.n.m 
 
2. Urbanistické, architektonicko-dispozičné a konštrukčno-technické riešenie 
 
Urbanistické riešenie 
Voľnočasový areál ako celok je navrhnutý pre verejnosť vyhľadávajúcu športové využitie ako aj pre 
návštevníkov uprednostňujúcich oddychovo-relaxačné aktivity. Športovo orientovaná verejnosť má k 
dispozícií využitie „hornej“ cyklistickej a in-line dráhy, „dolnej“ bežeckej dráhy, lezeckej steny, tenisových 
kurtov, multifunkčného ihriska a rôznych cvičiacich zón /parkour, crossfit a fitnes vybavenie/. Dôležitým 
akcentačným prvkom územia sú vysunuté móla s rôznym funkčným využitím. Skladovo - technické 
zázemie pre celoročnú údržbu areálu sa práve nachádza v mieste pod novonavrhovanou obslužnou 
rampou. Návštevníci uprednostňujúci oddychové aktivity môžu využívať park, vodnú plochu a voľné 
trávnaté priestranstvá. Areál z dôvodu bezpečnosti a udržateľnosti bude oplotený s kontrolovanými 
vstupmi. Obidve skupiny návštevníkov môžu využívať služby kaviarne s exteriérovým posedením, v átriu 
s menším exteriérovým amfiteáterom. Ustúpené podlažie bude slúžiť najmä ako „vyhliadková veža“. 
Súčasťou servisného objektu budú sociálne zariadenie pre návštevníkov areálu a nájomný predajný 
priestor s tech. vybavenosťou a priestorom pre odpady.  
 
Architektonicko-dispozičné riešenie 
Vzhľadom na nemožnosť využívať existujúcu hosp. budovu bývalého cykloštadióna, všetky potrebné 
podporné funkcie parku bude nutné umiestniť do novovybudovaného servisného objektu. Bude tvorený 2 
prevádzkovými časťami: kaviarňou s vyhliadkovou vežou a sociálnym zariadením s predajným priestom 
smerom do ulice, kde bude aj priestor na odpad.kontajnery zo strany parku. Súčasťou objektu je aj 
technická miestnosť /vchod z parku/ a nika pre meracie zariadenia prístupná z verejného priestoru. 
Objekt bude prízemný s menším ustúpeným podlažím, riešený kompletne ako drevostavba z panelov z 
krížom lepeného dreva posadená na bet. zákl. doske, kt.bude realizovaná ešte v 1.etape. Strecha bude 
vegetačná, vo vyhliadkovom lexanovom „boxe“ z umelej trávy. Časť terasy bude pokrytá riečnym štrkom 
so vsadenými stromami, ďalšia časť a exteriérový amfiteáter budú pokryté terasovými doskami. Celý 
objekt má pôsobiť kompaktne v jednej ucelenom farebnom obale /vonkajšia biela omietka/ s priznaným 
dreveným „vnútrom“ potvrdzujúcim materiálové riešenie stavby.  
Podrobnejšie materiálové a technické riešenie objektu je upresnené v konkrétnej časti PD SO04-
A_Servisný objekt (IIA.etapa- Horná stavba). 
Predmetom IIB. etapy bude dobudovanie prestrešenia átria a priestoru kaviarne.  
 
Konštrukčno-technické riešenie 
Objekt SO04-A Servisný objekt je členený na etapy. Vrámci I.etapy budú riešené základové pásy,  
základová doska s pripojeniami inžinierskych sietí (ležaté rozvody, prípravy a prechodové potrubia so 
zaslepením v úrovni dosky). Táto etapa je vo výkresoch a technickej správe značená tmavo-sivou farbou. 
Vrámci II.etapy bude realizovaná horná stavba. V súvislosti so šetriacimi opatreniami sa pristúpilo 
k rozčleneniu II.etapy na etapu IIA, ktorá bude realizovaná v prvej fáze a etapu IIB, ktorá bude 
realizovaná v druhej fáze /jej súčasťou je riešenie kaviarne/ vrátane technickej miestnosti a sociálnych 
zariadení. UK, ZTI, PL inštalácie v týchto priestoroch je nutné zrealizovať do najbližšieho vykurovacieho 
obdobia kvôli minimalizácii materiálových škôd počas zimy. Vrámci etapy IIB môže byť riešené aj 
prestrešenie terasy /doplnenie konštrukcií, ktoré nie sú v prvej fáze vyslovene nutné/ IIB etapa je vo 
výkresoch a technickej správe značená svetlo-sivou farbou. 
 

3. Stavebno – konštrukčné riešenie 

3.1  Základy 
 
Servisný objekt JAMA je založený na pásových základoch šírky 600 mm a výšky 500 mm. Spodná hrana 
základov je na kóte -1,120 m. Na základových pásoch je uložený jeden rad debniacich tvárnic šírky 
a výšky 250 mm. Spodná hrana uloženia je -0,620 m. Základové pásy sú realizované z triedy betónu 
C20/25-XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax16-S3. Na týchto základových pásoch je uložená spojitá betónová doska 
hrúbky 150 mm realizovaná z rovnakého betónu ako základové pásy. V terasovej časti  sú v doske 



 

 

vynechané otvory s rozmermi 5x5m, 3,5x3x5m a 2x2. Okraj týchto otvorov je uložený na základových 
pásoch šírky 400 mm a výšky 500 mm. Na týchto základoch je takisto uložený jeden rad debniacich 
tvárnic šírky 250 mm. Spodná hrana uloženia základovej dosky je -0,370 m. Všetky základové 
konštrukcie sú uložené do štrkového lôžka s hrúbkou 200 mm 
 
3.2  Zvislé nosné konštrukcie 
 
Obvodové nosné steny a vnútorné nosné steny sú realizované z panelov z krížom lepeného dreva hrúbky 
100 mm. Panel je zložený z piatich lamiel hrúbky 20 mm. Trieda pevnosti panelov je C24/L25. Panely 
nachádzajúce sa pri schodisku sú triedy použiteľnosti 3, ostatné panely sú triedy použiteľnosti 2. 
Pozdĺžne nosníky  nad terasou sú uložené na oceľových stĺpikoch s kruhovým prierezom Ø100mm. 
Zvislé nosné prvky vyhliadkového boxu sú z lepených drevených profilov s prierezom 100x100 mm triedy 
pevnosti C24 s potrebným zavetrením oceľovými lankovými krížmi. Osová vzdialenosť stĺpov je cca.1,7 
m.  
Podrobnosti všetkých drevených prvkov budú riešené v dielenskej dokumentácii dodávateľa. 
Oceľové nosníky tribúny sú uložené na oceľových stĺpikoch s kruhovým prierezom Ø48mm. Stĺpiky sú 
uložené v dvoch radoch s osovou vzdialenosťou medzi nimi cca.2,1m.  
PD- statika nenahrádza realizačnú dokumentáciu, ani prípadnú dielenskú (výrobnú) dokumentáciu 
dodávateľa, ktorú požaduje statik pred výrobou predložiť na schválenie. 
 
3.3  Vodorovné nosné konštrukcie 
 
Nosnú časť strechy nad kaviarňou a sociálnym zariadením tvoria panely z krížom lepeného dreva hrúbky 
160 mm. Panely sú zložené z piatich lamiel hrúbky 41,19,40,19,41 mm. Trieda pevnosti panelov je 
C24/L25. Panely sú uložené na obvodových a vnútorných nosných stenách. V kaviarni sú tieto panely 
uložené na drevených nosníkoch z lepeného lamelového dreva s prierezom 260 x 450 mm s triedou 
pevnosti GL24h. Prestrešenie terasy tvoria stropné nosníky z lepeného lamelového dreva s prierezom 
120x920 mm, medzi ktorými sa vytvorí nosný drevený rošt, na ktorý sa osadia OSB dosky.  
Nosné prvky prestrešenia vyhliadkového boxu tvoria prievlaky s prierezom 100x250 mm z lepeného 
lamelového dreva s triedou pevnosti GL24h. Na týchto prievlakoch sú uložené krokvy s prierezom 
100x250 s triedou pevnosti C24. Osová vzdialenosť krokiev je 860mm. Konštrukcia na poschodí je 
z lepených drevených profilov. Podrobnosti všetkých drevených prvkov budú riešené v dielenskej 
dokumentácii dodávateľa.  
Primárne nosníky oceľovej tribúny sú realizované z valcovaných profilov IPE 180 pod uhlom 27° Osová 
vzdialenosť nosníkov je 1,57 m. Sekundárne nosníky sú z valcovaných profilov s prierezom 
SHS40/40/5,0. Všetky oceľové prvky sa dôkladne protikorózne ošetria (2x základný náter, 2x vonkajší, 
špecifikácia podľa architekta).  PD- statika nenahrádza realizačnú dokumentáciu, ani prípadnú dielenskú 
(výrobnú) dokumentáciu dodávateľa, ktorú požaduje statik pred výrobou predložiť na schválenie. 
 
3.4  Schodisko 
 
Schodisko je vytvorené takisto z panelov a stupňov z krížom lepeného dreva.(sibírsky smrekovec) 
Hrúbka schodišťového ramena je 160 mm. Panely sú triedy použiteľnosti 3. Schodišťové ramená a 
podesty sú kotvené do bočných stenových panelov. 
 
3.5 Dilatácie 
 
Objekt je vyhotovený ako jeden dilatačný celok. Podrobne viď časť statika. 
 
3.6 Vnútorné priečky 
 
Vnútorné priečky sú prevažne realizované ako sadrokartónové, opláštené SDK doskami 2x12,5 mm na 
konštrukcii z CW a UW profilov. Hrúbka priečok je 100,150,300mm. Vo všetkých WC priestoroch sú 
navrhnuté sadrokartónové dosky do vlhkého prostredia, sadrokartón v hygienických zariadeniach je 
impregnovaný, v miestnosti na odpadky protipožiarny- viď.legenda miestností. 
Panely z krížom lepeného dreva sú prevažne opláštené sadrokartónovou konštrukciou, v niektorých 
priestoroch sú riešené ako pohľadové. 
Priečky sociálnych zariadení sú čiastočne riešené aj ako hotové deliace WC drevotrieskové priečky so 
zabudovanými dvernými otvormi.  
 
3.7 Výplne otvorov 
 
Okná sú navrhnuté ako hliníkové s izolačným trojsklom 4-16-4-16-4 resp.8-12-6-16-6 s dištančným 



 

 

teplým rámikom SGG Swisspacer V. Stavebná hĺbka rámov je 80 mm a krídla 88 mm. Súčiniteľ prechodu 
tepla rámu okna je Uf = 1,5   W.m-2.K-1 .Celková hodnota súčiniteľa prechodu tepla okna je Uw = 0,9 W.m-

2.K-1 za použitia izolačného trojskla s Ug = 0,5 W.m-2.K-1. Okná budú kotvené do nosných hranolov 
pomocou montážnych uholníkov a pásových kotiev. Všetky okná budú montované podľa normy STN 73 
3134 s použitím vnútornej parotesnej pásky a vonkajšej paropriepustnej pásky. Pri všetkých francúzskych 
oknách a exteriérových dverách budú pri prahu použité prvky na prerušenie tepelného mosta na báze 
polyméru polystyrénu.  Súčasťou okien sú z vnútornej strany drevotrieskové parapety a z vonkajšej 
strany hliníkové ťahané parapety. Podrobný popis okien viď. výpis okien.  
 
3.8 Strešné konštrukcie  
 
V objekte sa nachádza viacero typov strešných konštrukcií. Nad priestorom sociálnych zariadení a 
časťou kaviarne sa nachádza jednoplášťová plochá strecha s nosnou konštrukciou z panelov z krížom 
lepeného dreva. Potom smerom z interiéru do exteriéru nasleduje, spádová vrstva,  tepelnoizolačná 
vrstva, geotextília, hydroizolácia z mPVC a nakoniec vrstvy vegetačnej strechy. Pre komunitný priestor ja 
navrhnutá pochôdzna strecha s umelým trávnikom. Hydroizolácia sa nachádza nad geotextíliou a 
tepelnou izoláciou z EPS. Nad nimi je navrhnutý štrk, ktorý tvorí podklad pod umelý trávnik. Nad terasou 
je strešná konštrukcia navrhnutá z nosníkov z lepeného lamelového dreva. Medzi nosníkmi je uložený 
drevený rošt, na ktorý osadia OSB dosky. Potom nasleduje parozábrana, spádová vrstva, geotextília, 
hydroizolácia a vrstvy vegetačnej strechy. Nosnú konštrukciu amifiteátrového schodiska tvoria oceľové 
profily, na ktoré je uložená OSB doska. Celá konštrukcia je zaizolovaná hydroizoláciou z asfaltovej 
lepenky. Na nej bude uložená drevená konštrukcia stupňov s agátovými doskami. V časti tejto strechy 
nad sociálnym zariadením bude medzi oceľové nosníky vložená tepelná izolácie na báze minerálnej vlny 
hrúbky 180mm+120 mm. Minimálny sklon všetkých strešných konštrukcií je 1,5%. Všetky tieto skladby 
striech rieši legenda vodorovných konštrukcií v projektovej dokumentácii. 
 
3.9 Podlahy 
 
V objekte  tvoria podlahu nasledujúce vrstvy. Nad základovou doskou sa nachádza hydroizolácia proti 
zemnej vlhkosti z asfaltových pásov. Potom nasleduje tepelná izolácie z podlahového polystyrénu hrúbky 
150mm a nakoniec cementový alebo anhydridový poter. Finálnu nášľapnú vrstvu podláh tvoria liate, 
keramické alebo vinylové podlahy. Nášľapnú vrstvu terasy tvoria terasové dosky- agát uložené na 
základovom rošte, ktorý je osadený na roznášacích betónových platniach v štrkovom lôžku. Minimálny 
sklon vonkajšej terasy je 1,0%. V strede átria tvorí finálnu vrstvu riečny štrk uložený na štrkodrve a 
geotextílii. Podrobné zloženie podláh rieši legenda vodorovných konštrukcií v projektovej dokumentácii 
 
3.10 Podhľady 
 
Vo všetkých priestoroch okrem kaviarne a komerčného priestoru sú navrhnuté sadrokartónové podhľady 
zavesené na rošte z CD a UD profilov. Vo všetkých priestoroch  sú navrhnuté sadrokartónové dosky do 
vlhkého prostredia, sadrokartón v hygienických zariadeniach je impregnovaný, v miestnosti na odpadky 
protipožiarny- viď.legenda miestností. 
 
3.11 Tepelné izolácie 
 
Steny objektu sú zateplené certifikovaným kontaktným zatepľovacím systémom s hrúbkou tepelného 
izolantu 150 mm z minerálnej vlny. Pri sokloch je použitý extrudovaný polystyrén XPS do výšky min. 
300mm a bude mať rovnakú hrúbku ako zatepľovací systém, čiže bez priznania soklovej časti. Tepelné 
izolácie v podzemnej časti sú chránené nopovou fóliou s výškou nopu 8 mm. Atiky sú zateplené 
extrudovaným polystyrénom XPS hrúbky 50 mm. V spodnej časti stavby (podlahy na teréne) je použitý 
podlahový polystyrén EPS 150 mm. Vo strechách je použitý EPS 100/150S Presnejšie viď. skladby 
zvislých a vodorovných konštrukcií vo výkresovej dokumentácii. Všetky vzniknuté vodorovné plochy 
zatepľovacieho systému musia byť chránené proti vode oplechovaním alebo skosením hrany 
kontaktného zatepľovacieho systému (KSZ) s minimálne 5% spádom. Pri zhotovovaní KZS je potrebné 
všetky hrany, ostenia a nadpražia opatriť plastovými alebo hliníkovými lištami, lištami s okapovým nosom, 
rámy okien APU lištami, v mieste dilatácie osadiť dilatačný profil atď. 
 
3.12  Hydroizolácie 
 
Pre spodnú stavbu bude použitá hydroizolácia z oxidovaných asfaltových pásov proti zemnej vlhkosti. 
Minimálna výška vyvedenia hydroizolácie nad upravený terén je 300mm. Vybraný hydroizolačný pás 
spodnej stavby ako aj spôsob jeho zabudovania musí v prípade preukázania radónového rizika (meraním 
alebo z radónovej mapy príslušného úradu) spĺňať požiadavku na protiradónovú ochranu objektu 



 

 

v závislosti na veľkosti zisteného radónového rizika. Ako hydroizolácia strešných plášťov budú použité 
izolácie na báze mPVC hrúbky 1,5mm. Počet vrstiev, spôsob zabudovania, ako aj technologický proces 
zhotovovania treba dodržať podľa pokynov vybraného výrobcu hydroizolačného systému. 
 
3.13  Úpravy povrchov 
 
Vonkajší povrch fasády je riešený ako hladená tenkovrstvová omietka so zrnitosťou 2,0mm na silikónovej 
báze bielej farby. Povrch stien v kaviarni a v komerčnom priestore tvorí panel z krížom lepeného dreva s 
pohľadovou kvalitou opatrený olejovou povrchovou úpravou Osmo. V ostatných priestoroch bude povrch 
stien tvoriť sadrokartónová konštrukcia s bielym náterom. V priestoroch WC bude na stenách keramický 
obklad do výšky 2550 mm. Keramický obklad bude min. hrúbky 8mm prvej triedy, čo do rozmerových 
výrobných tolerancií a rovinnosti samotného obkladu. Nášľapnú vrstvu podláh tvoria liate, keramické 
alebo vinylové podlahy. Na vonkajšej terase a amfiteátrovom schodisku sú navrhnuté podlahy 
z terasových dosiek- agát. Podhľad v exteriérových priestoroch tvorí exteriérová vodeodolná drevená 
platňa s rovnakou povrchovou úpravou ako panely z krížom lepeného dreva. Vo všetkých priestoroch WC 
je navrhnutý sadrokartónový podhľad s bielym náterom (kóty spodných hrán podhľadov viď. projektová 
dokumentácia). Vnútorné povrchy stien, stropov a podláh rieši pre každú miestnosť legenda miestností vo 
výkresovej časti projektovej dokumentácie.  
Všetky interiérové viditeľne drevené povrchy budú opatrené dvojásobným olejovým prípravkom vhodným 
do interiéru- Osmo. Všetky exteriérové viditeľne drevené povrchy budú opatrené dvojnásobným olejovým 
prípravkom vhodným do exteriéru- Osmo- UV ochranný olej EXTRA. Dve bočné steny a atiky lemujúce 
otvor pri amfiteátry budú riešené ako vegetačné steny. Tvorí ich podkladová konštrukcia  50mm a panel 
so substrátom 150mm. 
 
3.14  Klampiarske a zámočnícke práce  
 
Oplechovanie atík a iných prvkov bude vytvorené z poplastovaného plechu hr. 0.75mm. Podrobnejšie viď. 
výpisy klampiarskych prvkov v projektovej dokumentácii. Vrámci zámočníckych výrobkov bude 
realizované zábradlie na schodisku do vyhliadkového boxu a prekrytie okien do WC perforovaným 
plechom. Podrobnejšie viď. výpisy zámočníckych prvkov v projektovej dokumentácii. 
 
3.15  Iné práce  
 
Prekrytie vyhliadkového boxu, zábradlie vo vyhliadkovom boxe a uzavretie otvoru pred vstupom do 
vyhliadkového boxu budú riešené z polykarbonátu prichyteného na drevenej konštrukcii. Realizácia 
týchto prvkov bude prevedená z polykarbonátových platní komorových 8mm- čírych UV. Na streche 
a stenách boxu budú použité veľkorozmerové polykarbonátové platne (na strechu a steny musí byť na 
dĺžku použitá jedna platňa). Šírka platní je cca.1,7-1,9m. Pozdĺžne je platňa vždy podopretá cca.á 0,6m. 
V sociálnych zariadeniach bude osadený hotový výrobok- systém sanitárnych oddeľovacích stien do 
mokrých priestorov s melamínovou povrchovou úpravou, ktorá je odolná voči poškrabaniu a inému 
poškodeniu. Prekrytie niky pre umiestnenie rozvádzačov bude vytvorené z drevenej konštrukcie 
opláštenej exteriérovými doskami Fermacell Powerpanel H2O s povrchovou úpravou- omietkou. 
Pri hlavných vstupoch budú osadené čistiace rohože. 
 
3.16  Dokončovacie práce 
 
V rámci dokončovacích prác sa v okolí objektu zhotovia okapové chodníky zo štrkového násypu pod 
ktorým sa nachádza fólia proti prerastaniu koreňov. Zhotovia sa prístupové cesty a chodníky. 
 
Jednotlivé časti tendrovej dokumentácie: Statika, Zdravotechnika, Plynoinštalácia, Vykurovanie, 
Elektroinštalácia, Požiarna ochrana, Energetikcý certifikát vrátane technických správ sú predmetom 
samostatných častí projektovej dokumentácie. 
 
Predložená tendrová dokumentácia nie je realizačný projekt a nenahrádza dodávateľskú dokumentáciu. 
Použitie predmetného projektu ako podkladu je možné len po dôkladnom preštudovaní projektovej 
dokumentácie a po prípadnom vyhotovení vlastnej dodávateľskej dokumentácie. Na prípadné vady PD 
alebo jej častí sú dodávatelia stavebného diela povinný upozorniť generálneho projektanta zásadne pred 
začatím prác, prípadné vady projektového diela odstráni zodpovedný projektant jednotlivých častí PD, 
a to bez zbytočného odkladu a na vlastné náklady. Škody, ktoré by mohli vzniknúť stavebným 
dodávateľom z dôvodu vád projektového diela a budú zistené až po zrealizovaní diela, nie sú vecou 
generálneho projektanta a zodpovedného projektanta jednotlivých častí PD.  
 
V Bratislave 11/2016                      Ing. Mgr. Art. Daniel Šubín  


