


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOĽNOČASOVÉ  A ODDYCHOVÉ CENTRUM RAČA 
  
 
Súčasný areál amfiteátra v Rači, ako aj samotný objekt amfiteátra nie je 
už dlhšiu dobu vyhovujúci. Objekt, postavený v sedemdesiatich rokoch 
20. storočia v roku 2010 vyhorel a v súčasnej dobe je v podstate 
nefunkčný. Chýbajúce hygienické alebo stravovavacie zariadenia 
výrazne zmenšujú jeho atraktivitu ako aj počet kultúrnych podujatí na 
tomto mieste. Nevyhovujúce je tak isto aj verejné osvetlenie alebo 
oplotenie arálu. 
Jeho lokalita – nachádza sa v tesnej blízkosti kúpaliska, neďaleko od 
centra mestskej štvrte a zároveň je situovaný v úzkom kontakte 
s východným úpätím Malých Karpát, dáva areálu vynikajúce podmienky 
na vznik centra voľnočasových aktivít pre viaceré generácie. 
Za jednu z priorít považujeme rekonštrukciu amfiteátra a funkcií s ním 
spätými. Keďže Rača nemá jedno centrálne námestie ide najmä 
a možnosť väčšieho združenia obyvateľov za účelom zábavy alebo 
komunálno stretnutia. Náplňou amfiteátra môže byť hudobné  alebo 
divadelné predstavenie, diskusia, letné kino. Zázemie pódia obsahuje 
sklad, kanceláriu usporiadateľa a samozrejme šatne s hygienou. 
Rovnako dôležitou je aj nová plocha ihriska, ktoré obsahuje rôzne prvky 
pre rozdielne vekové kategórie. Sú to napríklad preliezky pre deti 
v sprievode rodičov alebo „teenegerské“  posilňovacie zostavy. 
Nachádzajú sa tam tak isto exteriérové posilňovacie prvky pre seniorov. 
Za dôležitú časť rekonštrukcie považujeme aj vybudovanie nového 
hygienického zázemia pre celé voľnočasové centrum ako aj nový objekt 
„klubovne“ s malým bufetovým zariadením. 
Ráta sa aj s rekonštrukciou verejného osvetlenia a plotu amfiteátru. 
  
 
Vallo Sadovský Architects 
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SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 
1.    ZÁKLADNÉ  ÚDAJE 
 
Názov stavby          AMFITEÁTER  –  RAČA 
Miesto stavby   Bratislava IV, Záhorská Bystrica 
Kraj    bratislavský 
Druh stavby   novostavba 
Investor  Mestská časť Bratislava - Rača          

Kubačova 21, 831 06 Bratislava 
 
Dátum    Júl 2012 
 
 
Plocha pozemku  5603,8m2 
 
2. OBJEKTOVÁ SKLADBA 
 
SO 01 – Javisko so zázemím 
SO 02 – Hľadisko 
SO 03 – Klubovne 
SO 04 – Bufet 
SO 05 – Detské ihrisko 
SO 06 – Multifunkčná športová plocha 
SO 07 – Lezecká stena 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.   ARCHITEKTONICKÉ  A DISPOZIČNÉ  RIEŠENIE 
 
 
2.1 Architektonické riešenie 
 
 
SO 01 Javisko so zázemím 
 
Jednoduchý objekt pozostáva z troch šatní, hygienického zázemia 
a kancelárie so skladom. Javisko je riešené vo výške +1,000 nad 
upraveným terénom a je prestrešené, tak aby bolo chránené proti 
nepriaznivým poveternostným podmienkam. Zastrešenie zároveň slúži 
pre inštaláciu pódiového osvetlenia a ozvučenia. Objekt zázemia tvorí 
železobetónová konštrukcia na ktorú sú uložené oceľové priehradové 
nosníky tvoriace konštrukciu strechy javiska. Oceľová sústava je obalená 
hliníkovým plášťom. 
 
 
 
SO 02 Hľadisko 
 
Je riešené vytvorením terénnych schodov v jestvujúcom svahu, pričom 
samotné sedenie tvoria betónové stupne. Medzi železobetónovými 
prvkami je vždy zachovaný trávnatý pas, ktorý plynulo z okrajov hľadiska 
prechádza do pôvodného terénu. V prípade potreby a vyšších nárokov na 
sedenie je možné v trávnatých pasoch rozmiestniť stoličky. Nástup do 
hľadiska je riešený z dolnej úrovne, no je prepojené aj s relaxačnou 
zónou ktorú vytvárame na zelených strechách objektov klubovní a bufetu. 
 
 
 
SO03 Klubovne 
 
Ide o jednoduchý železobetónový objekt s presklenou fasádou 
orientovanou k detským ihriskám a spevneným plochám. Objekt je 
zapustený do jestvujúceho svahu.  Strechu objektu tvorí zatrávnená 
plocha s násypom zeminy min. 1000mm tak aby bolo zabezpečený rast 
zelene. Vzniká tak na strechách objektov relaxačná zóna, miesto 
grilovania a oddychu. 
Samotné dispozičné riešenie objektu zohľadňuje maximálnu flexibilitu 
priestoru, možnosť spájať dve menšie klubovne do jednej väčšej. 
Zázemie klubovní tvorí priestor šatne a skladu. 
 
 
 
SO 04 Bufet s hygienickým zázemím 
 
Rovnako ako klubovne, aj objekt bufetu je jednoduchý do svahu vložený 
železobetónový objekt. Dosypaný tak aby bolo možné sprístupniť jeho 
strechu. Strecha je zelená, s násypom zeminy min.1000mm, tak aby bol 
zabezpečený rast zelene. Dispozičné riešenie je uspôsobené tak aby 
bolo možné riešenie bufetu, malého občerstvenia. Zároveň je možné 
kedykoľvek priestor rozdeliť a vytvoriť prenajímateľné priestory dva. 
Menší môže slúžiť napríklad ako servis bicyklov. 
Objekt pozostáva z dvoch celkov, odčlenených pátiom. V druhom objekte 
je situované hygienické zázemie dimenzované tak aby pokrylo kapacitné 
nároky v prípade väčších podujatí: 
 
 
 

PODĽA VYHLÁŠKY MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA 525/2007: 
 
WC: 
ŽENY: NA 100 miest =  3x WC 
MUŽI:  NA 100 miest  = 1x WC + 2x PIS 
 
UMYVADLÁ: 
NA 2WC = 1UMYVADLO 
 
VÝPOČET: 
600 ĽUDÍ = 300 ŽIEN + 300 MUŽOV 
 
ŽENY: 9 WC + 5 UM 
MUŽI:  3 WC + 6 PIS + 2 UM 
 
 
 
SO 05 Detské ihriská 
 
Navrhujeme tri plochy pre hry detí a fitness. Detské ihriská tvoria dve 
plochy v závislosti od veku detí. Jedno je určené svojím vybavením pre 
hry deti vo veku od 2 do 6 rokov. Druhé detské ihrisko je vhodné pre deti 
vo veku od 6 rokov do približne 12. Tretia plocha je určená pre fitness 
aktivity. Navrhujeme tu rozmiestniť exteriérové cvičebné prvky. 
 
 
 
SO 06 Multifunkčná športová plocha 
 
V nižšej časti areálu navrhujeme multifunkčnú športovú plochu, slúžiacu 
v letných mesiacoch pre loptové hry. Rozmermi a povrchom je 
uspôsobené pre basketbal, tenis, hádzanú a pod. V zimných mesiacoch 
je možné inštalovať ľadovú plochu. 
 
 
 
5.   TERÉNNE  ÚPRAVY 
 
5.1 Terénne úpravy 
 
Nakoľko sa pozemok nachádza na svahovitom teréne snahou bolo 
v maximálnej miere s terénom vhodne pracovať. Jednak ho využívame 
pre vloženie hľadiska amfiteátra, no zároveň do neho čiastočne 
zapúšťame objekty klubovní a bufetu s hygienickým zázemí. Tým vzniká 
možnosť ich dosypania odkopanou zeminou pri tvorbe hľadiska. Strechy 
objektov sa tak sprístupňujú ľudom, oddychovým aktivitám, opekaniu 
a opaľovaniu. Umiestnením objektov a násypom si upravujeme súčasný 
príkry svah tak aby bolo možné jeho využitie, zároveň nám vzniká 
alternatívne napojenie hľadiska. Medzi objektmi klubovne a bufetu 
vytvárame menšiu rampu, spájajúcu obe výškové úrovne areálu. Rampa 
prechádza do schodov, na ktorých je možne sedieť. Vzniká akoby malý 
amfiteáter pre malé detské predstavenia a pod. alebo len priestor pre 
posedenie a oddych. 
 
 
 
 
 
 
 



 3

6. POŽIARNA OCHRANA 
 
Posúdenie stavieb „Amfiteátra“ z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti sa 
navrhuje v mestskej časti Bratislava IV., katastrálne územie Rača, nad 
jestvujúcim kúpaliskom..  
Posúdenie, resp. riešenie požiarnej bezpečnosti zapracované 
v projektovej dokumentácii predmetného projektu stavby pre 
architektonickú štúdiu je zrealizované v súlade s Vyhl.MV SR č.259/2009, 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona SNR o požiarnej 
ochrane v oblasti prevencie a ďaľších platných a právnych predpisov 
a záväzných STN z oboru požiarnej ochrany. 

Nakoľko predmetom riešenia je novostavba stavieb, posúdenie je 
vykonané v zmysle Vyhl.č.94/04, STN 92 0201-1 až STN 92 0201-4 
v náväznosti na STN 92 0241 , STN 73 0872, STN 92 0400 a ďaľších 
STN z oboru požiarnej ochrany.  

Predmetom riešenia sú novostavby, ktoré sa navrhujú na nezastavanom 
priestranstve. Územie je mierne členitého charakteru. Stavby sú 
situované v juhovýchodnej časti mesta. 
Stavby, ktoré sú súčasťou amfiteátra : SO 01 javisko so zázemím 
     SO 02 hľadisko 
     SO 03 prenajímateľné priestory
       (klubovňa) 
     SO 04 prenajímateľné priestory
       (bufet) 
     SO 05 detské ihrisko 

SO 06 multifunkčná športová               
plocha  

     SO 07 lezecká stena 

Predmetné stavby budú z hľadiska požiarnej bezpečnosti navrhnuté tak, 
aby v prípade vzniku požiaru:  
- zostali na čas určený technickými špecifikáciami nosné a stabilné 
- umožnili bezpečnú evakuáciu osôb z ohrozenej stavby na voľné     
priestranstvo 
- zabránili šíreniu požiaru a dymu medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi 
vnútri stavby alebo na inú  stavbu  
- umožnili odvod splodín horenia mimo stavby 
- umožnili účinný a bezpečný zásah jednotky požiarnej ochrany pri 
zdolávaní požiaru  a vykonávaní  záchranných prác 

 

Charakteristika  stavby 
Stavby sú súčasťou areálu amfiteátra, ktorý je prístupný z jestvujúcich 
komunikácií a priamo napojené na Knižkovu dolinu. 
Predmetné stavby sú navrhnuté nepodpivničené, prízemné.  
Z hľadiska požiarnej ochrany majú stavby požiarnu výšku pre nadzemné 
podlažie  „hpn“ = 0,0 m         

 

Požiarne  riziko 
Riešené stavby v súlade s STN 92 0201-1 a Vyhl.94/2004 príloha 1 tvoria 
samostatné požiarne úseky, pri rešpektovaní požiadaviek čl.4.3 STN 92 
0201-1 na dovolené veľkosti požiarnych úsekov ako aj požiadaviek na 
požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií a konštrukčných prvkov 
nachádzajúcich sa v navrhovaných požiarnych úsekoch a to v súlade 
s tab.1 STN 92 0201-2. 

Stavebné  konštrukcie 

 Požiarno deliace konštrukcie a konštrukcie zaisťujúce stabilitu 
stavieb podľa Vyhl.č.94/04 §13 ods.2 budú z nehorľavého konštrukčného 
celku – D1.  

Všetky stavebné konštrukcie svojou požiarnou odolnosťou musia 
vyhovovať pre dané stupne požiarnej bezpečnosti tab.1 STN 92 0201-2. 
         
Únikové  cesty 
V stavbách sú vzhľadom na výšku stavieb a dĺžku únikovej cesty 
v zmysle §63 ods.5 Vyhl.č.94/04 – nechránené únikové cesty.  
Dĺžka únikovej cesty 
Dĺžka nechránených únikových ciest z požiarnych úsekov u jednotlivých 
stavieb je dodržaná. 
Zo stavieb-požiarnych úsekov sú východy priamo von na voľné 
priestranstvo. Z pódia sú tiež schody na terén. Z hľadiska je únik osôb 
jednak schodami dole a jednak na trávnatú plochu. 

Z vonkajšieho zhromažďovacieho priestoru (všetkých stavieb) musí byť 
únik evakuovaných osôb min. dvomi smermi, pričom východy musia 
zvierať uhol väčší ako 45o. 

Šírka únikovej cesty 

Obsadenie stavby osobami je stanovené podľa STN 92 0241  : 
javisko so zázemím:   
- počet evakuovaných osôb    93 osôb                   
- kancelária (pol.1.1.1)  6,0 m2/osobu   1 osoba 
 - stage-pódium (pol.3.1.3) 1,5 m2/osobu  92 osôb 
 - backstage   započítané osoby na pódiu 
 - šatne    započítané osoby na pódiu 
 
hľadisko          
 - počet evakuovaných osôb    1 168 osôb 
 - hľadisko – pripevnené sedadlá  (pol.3.1.1a) proj.počet 580 x 1,1  
         (pol.3.1.1bb/) 1,2 m2/osobu 
 - státie (pol.5.1.2)  1m odstup medzi státím a pódiom 
    0,25 m2/osobu  530 osôb 
     
prenajímateľné priestory    
- počet evakuovaných osôb    43 osôb       
- klubovňa (pol.1.1.1)  2,0 m2/osobu   43 osôb 
 
prenajímateľné priestory 
- počet evakuovaných osôb    119 osôb  
- bufet (pol.1.2.3)  1,0 m2/osobu     84 osôb 
- sociálne zar.(pol.16.2) projekt.počet x 1,3                  35 osôb 
 
Najmenšia šírka nechránenej únikovej cesty je 1 únikový pruh(§68 ods.2 
Vyhl.č.94/04), čo je dodržané. 
          
Zhromažďovacie priestory 
Na základe prílohy E tab.E.1 STN 92 0201-3 sa v riešených stavbách 
nenachádzajú vnútorné zhromažďovacie priestory.  
Vonkajší zhromažďovací priestor sa nachádza v hľadisku, kde je viac ako 
200 osôb.  

Vonkajší ZP sa bude riešiť podľa STN 73 0831 a posudzuje sa 
v závislosti na počte osôb ako vnútorný zhromažďovací priestor. 
Vzhľadom na to, že z riešených stavieb v areáli sa nachádza spolu do 
2000 osôb, jedná sa o vonkajší zhromažďovací priestor ZP1, u ktorého 
najmenší dovolený počet východov sú dva.  
Osvetlenie -  ZP pre večerné a nočné vystúpenia musí mať inštalované 

elektrické osvetlenie únikových ciest a východov, napájané z dvoch 
vzájomne nezávislých zdrojov alebo doplnené núdzovým osvetlením. 
 

Odstupové  vzdialenosti 
Preneseniu požiaru z požiarneho úseku na iný požiarny úsek, alebo 
stavbu bránia požiarne deliace konštrukcie a odstupové vzdialenosti. 

Odstupové vzdialenosti pre každý požiarny úsek budú určené podľa STN 
92 0201 - 4 tab. 3.  

Technické  vybavenie 
Vetranie stavieb bude prevažne prirodzené. 
Vykurovanie stavieb - systém vykurovania aj vykurovacie telesá budú 
inštalované v súlade s STN 92 0300. 

Elektrickou energiou budú stavby zásobené z hlavného rozvádzača. 
Elektroinštalácie stavieb budú riešené podľa STN 33 0300 do príslušných 
prostredí stanovených odbornou komisiou. K inštalovaným elektrickým 
zariadeniam v objektoch bude užívateľ archivovať sprievodnú 
dokumentáciu a najmä protokol o určení vonkajších vplyvov a prostredí. 

Ochrana proti nebezpečnému dotyku bude prevedená podľa STN 33 
2000-4-41 zemnením a nulovaním, pred atmosferickou elektrinou STN 34 
1390 bleskozvodmi a pred účinkami stat. elektriny podľa STN 33 2030 a 
STN 33 2031.        
  

Domáci rozhlas-zariadenie rozhlasu s núteným odposluchom sa podľa 
§90 Vyhl.č.94/04 nepožaduje, pretože u každej stavby je menej ako 200 
osôb. 

Núdzové osvetlenie sa požaduje podľa STN 92 0201-3 u stavby-javisko 
so zázemím, pretože na únikových cestách je viac ako 50 osôb. 

Núdzové osvetlenie bude napájané z dvoch nezávislých el. zdrojov, tj. 
naviac náhradný zdroj elektr.energie umožňujúci osvetlenie aspoň po 
dobu 30 minút. 

Prestupy cez požiarne deliace konštrukcie budú utesnené v súlade 
s Vyhl. č.94/2004 §40 ods.3 konštrukčnými prvkami takého druhu, ako sú 
požiarno deliace konštrukcie, ktorými prestupujú (napr. upchávky HILTI, 
Intumex, tesniace betónové tmely a pod). 

Technické  zariadenia 
 
Zariadenie na odvod dymu a tepla 

Zariadenie na odvod dymu a tepla pri požiari je zariadenie, potrebné na 
odvádzanie dymu a tepla pri požiari. S daným zariadením sa v stavbách 
neuvažuje. 
 
Elektrická požiarna signalizácia 

Inštalácia EPS v stavbách podľa Vyhl.č.94/04 §88 sa nepožaduje. 

Sprinklerové vodné stabilné hasiace zariadenie 

Požiarno technickým zriadením a to stabilným hasiacim zariadením 
(SHZ) sa stavby nepožadujú vybaviť na základe Vyhl.č.94/04 §87 ods.4. 

Hadicové zariadenia 

Zariadenia na dodávku vody vo vnútri stavby 

Hadicové zariadenie sa nenavrhuje na základe Vyhl.č.699/04 §10 ods.2c/ 
pre požiarne úseky, v ktorých súčin priemerného požiarneho zaťaženia 
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alebo sústredeného požiarneho zaťaženia a plochy požiarneho úseku je 
najviac 10 000. 

Zariadenia na dodávku vody mimo stavby 
Potreba požiarnej vody je predbežne stanovená pre riešené stavby a ich 
požiarne úseky podľa § 6 ods. 1 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z.   Q = max. 
12,0 l.s

-1
  

Požiarna voda bude zabezpečená : alt.a/ verejný vodovod (hydranty) 
     alt.b/ požiarna nádrž  
     alt.c/ požiarna studňa 

 
Prenosné hasiace prístroje 
Požiarne úseky jednotlivých stavieb pre rýchly zásah proti požiaru budú 
vybavené aj prenosnými hasiacimi prístrojmi v dostatočnom počte a 
podľa druhu prevádzky podľa STN 92 0202-1. K prenosným hasiacim 
prístrojom bude zabezpečený trvale voľný prístup! 
U vonkajšieho zhromažďovacieho priestoru sa prenosné hasiace prístroje 
doporučujú umiestniť pri každom východe. 

Zariadenie  pre  protipožiarny  zásah 
Komunikačne sú stavby napojené na verejnú komunikačnú sieť – 
Knižkova dolina, čo je v súlade s Vyhl. č.94/2004. 

Pre protipožiarny zásah v stavbe s výškou do 9,0 m je potrebná 
príjazdová komunikácia o trvale voľnej šírke aspoň 3,0 m do vzdialenosti 
30,0 m od vchodu do stavby. Tieto požiadavky musia spĺňať  príjazdové 
komunikácie – verejné i areálové, vedúce až ku vchodu do stavby, ktoré 
budú slúžiť pre mobilnú techniku PO. 

Vjazdy a prejazdy - na základe Vyhl.č.94/04 §82 ods.4 musia byť vjazdy 
a prejazdy do areálu amfiteátra širky min.3,5m a výšky 4,5m  

Nástupné plochy - sa nepožadujú podľa §83 ods.1b/ Vyhl.č.94/2004 
u stavieb, ktoré majú požiarnu výšku najviac 9,0 m 

Vnútorné zásahové cesty - sa nepožadujú podľa §84 ods.1a/ 
Vyhl.č.94/2004 u stavieb, ktoré majú požiarnu výšku do 22,5 m a hĺbku 
menej ako 30,0 m, keď možno viesť protipožiarny zásah len z jednej 
strany  

Vonkajšie zásahové cesty - sa nepožadujú podľa §86 ods.3/ 
Vyhl.č.94/2004 u stavieb, ktoré majú požiarnu výšku do 9,0 m 
a pôdorysná plocha je menšia ako 200m.2 U väčšej pôdorysnej plochy 
musia byť požiarne rebríky po obvode stavby, ktoré musia byť 
umiestnené tak, aby ich vzájomná vzdialenosť bola najviac 200 m 
        
Opatrenia pri podujatí 
Podujatie je akcia, na ktorej je zúčastnený väčší počet osôb ako 500 ľudí 
(§12 ods.4a/ Vyhl.č.121/02). 

Na zabezpečenie podujatia sú potrebné opatrenia v zmysle §12 
Vyhl.č.121/2002 : 

- zabezpečenie ochrany pred požiarmi najmä z hľadiska záchrany osôb 
pri požiari 

- zriadenie protipožiarnej asistenčnej hliadky 

Na ochranu pred požiarmi najmä z hľadiska záchrany osôb pri požiari 
musia byť zabezpečené: 

. hasičské vozidlá s posádkou   

. komunikačné priestory medzi jednotlivými sektormi o šírke min.3,0 m 
vymedzené na možný  
  prejazd autami  

. sektory vyznačené výstražnými páskami pre lepšiu orientáciu 

. plán celého územia-zhromaždiska vystavený na prístupnom a 
viditeľnom mieste  
. vstupy a zároveň únikové smery vyznačené pre prípad potreby 
evakuácie a ponechané voľné  
. prenosné hasiace prístroje  
 

Protipožiarne asistenčné hliadky 

Pri podujatí s väčším počtom osôb sa na základe §19 Vyhl.č.121/2002 
zriaďuje protipožiarna asistenčná hliadka, ktorá dozerá na dodržiavanie 
opatrení určených na zamedzenie vzniku požiaru a vykonáva nevyhnutné 
opatrenia pri vzniku požiaru. 

Záver 
Koncepcia riešenia požiarnej bezpečnosti bola navrhnutá podľa platných 
STN z oboru požiarnej ochrany. 
V ďaľšom stupni projektovej dokumentácie musia byť dodržané všetky 
platné a súvisiace STN. 

 

                                     Vypracoval :  Ing. Leonora Dingová 
                                                                                                 

špecialista požiarnej ochrany 
 
 




























































