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1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
Urbanistická štúdia mestský lesopark Draždiak v mestskej časti Petržalka bola 

objednaná hlavným mestom SR Bratislavy na základe výsledkov verejnej súťaže v súlade so 
zákonom č. 25 / 2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Zmluva o dielo na uvedený predmet 
obstarania bola uzavretá 04.10. 2007 . 

1.1 Dôvody obstarania UŠ 
Dôvodom obstarania a cieľom urbanistickej štúdie je v reálnej dostupnosti z centra 

mesta Bratislavy v mestskej časti Petržalka, ktorá má najvyššiu hustotu osídlenia, vybudovať 
moderný, prírodno -krajinársky park s celomestskou funkciou. V kvalitatívnom vyjadrení bude 
park na úrovni hlavného mesta krajiny. 

Na území cca 62 hektárov vyrastie moderný lesopark, určený pre každodennú 
rekreáciu všetkých obyvateľov mesta, rodiny s deťmi, starších obyvateľov.  

Dôležitým cieľom UŠ je optimálne zosúladenie požiadaviek na vytvorenie moderného 
lesoparku pri zachovaní a skvalitnení prírodných zložiek prostredia a podporení širších 
nadväzností na okolité prírodné prostredie ( prvky ÚSES a sídelná zeleň ). 

1.2 Hlavné ciele a úlohy UŠ 
Urbanistická štúdia bude slúžiť ako podklad pre spracovanie dokumentácie pre 

územné rozhodnutie ( DUR ) a dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP ) na jednotlivé 
etapy realizácie parku. Urbanistická štúdia rieši územno-technické, urbanistické a 
environmentálne problémy v území. 

Hlavným cieľom riešenia bolo vytvoriť 2 varianty riešenia parku tak, aby sa mesto 
mohlo rozhodnúť pre optimálne riešenie : 

• funkčnej štruktúry územia, 
• prevádzkovej štruktúry územia, 
• dopravnej obsluhy územia , 
• nadväznosti na okolité aktivity v území, 
• zásobovania energiami a vodou. 

Riešenie bolo spracované v dvoch variantoch, ktoré tvorili podklad pre rozhodnutie 
samosprávnych orgánov. V oboch variantoch bolo navrhnuté približne rovnaké funkčné 
využitie, ako aj prevádzková štruktúra parku. Podstatný rozdiel vo variantoch bol v 
technickom  prevedení prieplavu, ktorý prepájal Malý a Veľký Draždiak, ale aj v riešení 
niektorých funkčných častí parku. 

Výsledný návrh, ktorý je obsahom tohto čistopisu, bol podľa Stanoviska obstarávateľa 
- hl.m. SR Bratislavy a Pokynov pre spracovanie čistopisu zo dňa 21.11. 2008, dopracovaný 
na podklade variantu č. 1 (bez prírodného vodného ramena ) a následne bude rozpracovaný 
do formy DUR a DSP ( v zmysle uznesenia č. 563/ 2008  MsZ hl.m. SR Bratislavy konaného 
dňa  20.11.2008 ) 

1.3 Vyhodnotenie doterajších územnoplánovacích podkladov a 
dokumentácií 

Vo vzťahu na funkčné systémy územného plánu hl. m. SR Bratislava riešenie UŠ 
nevyvolá zmeny tohto dokumentu, ale pre uvedené funkčné využitie stanovuje podrobnejšiu 
reguláciu funkcií a zariadení prevládajúcich, prípustných a prípustných v obmedzenom 
rozsahu. 

Na zonálnej úrovni boli preštudované nasledovné územnoplánovacie podklady: 
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• UŠ MČ Bratislava – Petržalka (Kaliská, Kočan, Alexy, 1995) 
• UŠ zóny Veľký Draždiak (MARKROP, 2004) 
• UŠ zóny Malý Draždiak (HUPRO, 2005) 

Vzhľadom na rozšírenie riešeného územia pre širšie vzťahy o Veľký Draždiak sme pri 
riešení podrobnejšie naštudovali UŠ zóny Veľký Draždiak, ako aj UŠ zóny Malý Draždiak. 
Z uvedených podkladov bolo v tejto štúdií použitých niekoľko podnetov, hlavne pokiaľ ide 
o návrh funkčného využitia potenciálne zastaviteľných plôch – okolie Veľkého Draždiaka.  

Nakoľko ani jedna z uvedených UŠ nebola zameraná na návrh parku v okolí jazier 
Malý a Veľký Draždiak, nebolo možné priamo nadviazať na koncepčné princípy uvedených 
UŠ. 

1.4 Údaje o súlade riešenia územia so zadaním 
Urbanistická štúdia vychádza z prerokovaného Zadania, jeho Spodrobnenia 

a doplnenia, ktoré slúžilo pri riešení konkrétnych problémov v území ako východisko a 
spracovateľ naň prihliadal. Do riešeného územia bolo čiastočne zahrnuté aj územie Veľkého 
Draždiaku, a to predovšetkým v širších vzťahoch. 

Na základe analýzy jednotlivých lokalít riešeného územia bolo potrebné navrhnúť 
diferencovaný spôsob využitia rešpektujúci : 

• Potreby návštevníkov lesoparku ( nástupné plochy s doplnkovou občianskou a 
technickou vybavenosťou ) 

• Potreby trvalo udržateľného prírodného prostredia ( návrh územia s obmedzeným, 
resp. minimálnym prístupom ) 

Výsledkom riešenia je stanovenie takej funkčno – prevádzkovej regulácie územia, 
aby bolo jednoznačne možné implementovať zámer výstavby ( realizácia parku ) v území. 

1.5 Postup a spôsob spracovania 
V zmysle požiadavky objednávateľa a podľa uzavretej zmluvy o dielo pozostáva 

spracovanie UŠ z týchto etáp: 

a) prípravné práce 

b) prieskumy a rozbory – terénny prieskum, 

c) návrh riešenia -dva varianty 

d) čistopis UŠ 

Návrh riešenia mal výstupy: 
TEXTOVÁ ČASŤ: 
1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
1.1 Dôvody obstarania  UŠ 
1.2 Hlavné ciele a úlohy UŠ 
1.3 Vyhodnotenie doterajších územnoplánovacích podklad a dokumentácií 
1.4 Údaje o súlade riešenia územia so zadaním 
1.5 Postup a spôsob spracovania 
2 NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE  
2.1 Vymedzenie hranice riešeného územia 
2.2 Opis riešeného územia 
2.2.1 Lokalizácia a postavenie zóny v „obraze“ mesta  
2.2.2 Konfigurácia terénu 
2.2.3 Urbanisticko – architektonická štruktúra zóny 
2.3 Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu obce 
2.4 Analýza súčasného stavu, vyhodnotenie limitov a problémov v území 
2.4.1 Funkčná štruktúra zóny 
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2.4.2 Prevádzková štruktúra zóny 
2.4.3 Hmotová štruktúra zóny 
2.4.4 Intenzita využitia zóny 
2.4.5 Ostatné limity a obmedzenia 
2.5 Urbanistická koncepcia 
2.5.1 Stavebno - historický vývoj riešeného územia 
2.5.2 Návrh koncepcie riešenia zóny, návrh drobnej architektúry 
2.5.3 Návrh funkčnej a prevádzkovej štruktúry zóny 
2.5.4 Návrh hmotovo - priestorovej štruktúry zóny 
2.5.5 Intenzita využitia územia zóny 
2.6 Občianska vybavenosť 
2.7 Doprava 
2.8 Technická infraštruktúra 
2.9 Koncepcia sídelnej zelene 
2.10 Koncepcia ochrany prírody 
2.11 Územný systém ekologickej stability ( ÚSES ) 
2.12 Koncepcia životného prostredia 

Ovzdušie 
Hluk 
Radónové riziko 
Svetlotechnika 

2.13 Návrh regulácie 
2.14 Etapizácia, vecná a časová koordinácia využitia územia 
2.15 Tabuľky a grafy 
 
GRAFICKÁ ČASŤ:  

Grafická časť bude spracovaná na podklade katastrálnych máp v tomto zložení: 
Návrh širších územných vzťahov    M 1 : 10 000 
Problémový výkres      M 1 : 2 000 
Komplexný urbanistický návrh    M 1 : 1 000 
Návrh dopravy      M 1 : 1 000 
Návrh technickej infraštruktúry: 
zásobovanie vodou a odkanalizovanie   M 1 : 1 000 
zásobovanie el. energiou a plynom,  
telekomunikácie      M 1 : 1 000 
Návrh regulácie územia a etapizácie   M 1 : 1 000 
Výkres zelene, ochrana prír. a USES   M 1 : 1 000 
Návrh drobnej architektúru a mobiliáru   M podľa potreby 

Grafická časť bola odovzdaná aj na CD. 

2 NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE  

2.1 Vymedzenie hranice riešeného územia 
Vlastné riešené územie zóny s rozlohou cca 58,00 ha, je vymedzené zo severu 

Bradáčovou, Dudovou ul., z východu Dudovou ul., úsekom Kutlíkovej. ul., areálom 
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, š.p., z juhovýchodu Dolnozemskou cestou, z juhu 
areálom Nemocnice s poliklinikou na Antolskej ul., zo západu Antolskou ul., východnou 
stranou areálu Veľký Draždiak, Tematínskou ul., Starhradskou ul., a areálom bývalej školskej 
správy na Kutlíkovej ulici. Kutlíkova ul. delí riešené územie horizontálne na severnú a južnú 
časť (viď. grafická príloha) 

Vymedzenie riešeného územia pre riešenie širších vzťahov: zo severu Einsteinovou 
ul., z východu Dolnozemskou cestou, východným okrajom Prírodnej rezervácie Starý háj, 
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pokračovaním Betliarskej ul., Dolnozemskou cestou, z juhu a západu Panónskou cestou (viď. 
grafická príloha) 

2.2 Opis riešeného územia 
Park je v súčasnosti priestorovo rozdelený na 2 samostatné časti : 

Severná časť – je ohraničená zástavbou na uliciach – Romanova, Bradáčova, 
Dudova, Starohájska, Kutlíkova. 

Severná časť parku je takmer kompletne ohraničená zástavbou sídliska Petržalka 
a preto je možné konštatovať, že má vysoký potenciál pre realizáciu mestského parku. 
V súčasnosti sa tu nachádza čiastočne pôvodný porast lužných lesov, čiastočne náletová 
zeleň, pričom prostredie vykazuje len minimálny vplyv úprav terénu, resp. zelene. 
V severovýchodnej časti sa nachádza upravovaná lúka, ktorá sa intenzívne využíva ako lúka 
pre psov.  

V juhozápadnej časti sa nachádza malá vodná plocha, ktorá je obklopená bývalou 
skládkou stavebného odpadu. Táto vodná plocha má potenciál pre vytvorenie kvalitnej , 
ekologicky zaujímavej lokality.  

V území sa dajú identifikovať bývalé ramená vodných tokov, z ktorých časť 
navrhujeme revitalizovať. 

Južná časť – je ohraničená zástavbou na uliciach – Kutlíkova, Tematínska, 
Starhradská, Dolnozemská cesta, areál nemocnice Cyrila a Metoda, Veľký Draždiak. 

Jadrom územia je vodná plocha Malého Draždiaka s okolitými lesmi a parkovou 
časťou. Podobne ako severná časť, aj tu je väčšia časť územia neupravovaná, 
s minimálnymi zásahmi do prírody. Časť juhozápadnej strany územia, priliehajúca k Veľkému 
Draždiaku bola umelo vysadená, čo je nápadné vzhľadom na riadkovú výsadbu stromov.  

Jedinou zastavanou časťou územia je pôvodná zástavba objektmi individuálnej 
rekreácie ( OIR) na brehu Malého Draždiaka, ktorá sa postupne zmenila na lokalitu s trvalým 
bývaním – OIR s charakterom rodinných domov. 

Lesopark v súčasnosti pôsobí neudržiavane a vyskytujú sa tu menšie skládky – 
stavebný odpad, komunálny odpad. V problémovom výkrese sú identifikované skládky 
stavebného odpadu, príp. komunálneho odpadu a je tu návrh na odstránenie, príp. 
zneškodnenie odpadu. Z hľadiska sociálnej bezpečnosti územie pôsobí veľmi nebezpečne, 
je tu mnoho úkrytov bezdomovcov a iných okrajových skupín spoločnosti, preto časť 
obyvateľov mesta nevyužíva toto územie na každodennú rekreáciu. Rekonštrukcia územia 
na plnohodnotný mestský park by mala zaručiť elimináciu takýchto spoločensky nežiaducich 
javov a poskytovať obyvateľom plnohodnotné prírodné zázemie. Súčasťou návrhu sú aj 
opatrenia na optimálne zabezpečenie jeho celoročnej prevádzky a údržby. Jedným z 
takýchto opatrení je diferenciácia priestorov aj vzhľadom na spôsob a formu ich osvetlenia.  

Kľúčovým problémom územia je existencia zástavby chát pri Malom Draždiaku, 
využívaná na trvalé bývanie, ktorá však nespĺňa požiadavky legálnej zástavby chát, pretože 
nie je oficiálne napojená na cestnú sieť, technickú infraštruktúru – vodovod, kanalizácia, plyn, 
odvoz a likvidácia TKO, obsluha poštou. 

Veľkým nedostatkom územia parku je v súčasnosti dopravné napojenie OIR, ktoré sa 
realizuje po asfaltovej komunikácií, ktorá tvorí jadro parku. V návrhu je preto vytypovaná 
nová trasa obslužnej komunikácie ( 2 varianty ), ktorá bude obsluhovať zástavbu chát, bez 
kolízie s intenzívne navštevovanými priestormi parku. 

Ďalším problémom je odvoz TKO z lokality chát, ako aj neexistencia kanalizácie. 
Návrh rieši odkanalizovanie lokality a následne vyčistenie Malého Draždiaku  
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V súčasnosti nie je park oplotený. Jediná ohraničená časť je východne od Malého 
Draždiaka, kde sa nachádza areál BVS, a.s..  

 

2.2.1 Lokalizácia a postavenie parku v „obraze“ mesta  
Z hľadiska širšieho zázemia je územie v priamej nadväznosti na novovznikajúci 

uzlový priestor MČ Petržalka – okolo Kostola sv. rodiny, ako aj na existujúce parky a 
športové areály – Dostihová dráha so zázemím a s väzbou na rekreačno športové zázemie 
celomestského významu – pravostranná hrádza rieky Dunaj. 

Budúci park má výborné predpoklady stať sa ústredným verejným priestorom v MČ 
Petržalka, nakoľko jeho poloha je v dotyku s budúcim centrom MČ. V severozápadnej časti 
sa bude dotýkať mestského centra a v juhovýchodnej časti sa dotýka prírodného zázemia 
MČ a mesta – pravobrežné nábrežie Dunaja, ktoré sa perspektívne stane rekreačno 
oddychovou osou mesta Bratislavy. Z uvedeného vyplýva, že lesopark Draždiak bude 
„zeleným srdcom“ MČ. 

V nadväznosti na lesopark je potrebné revitalizovať a reštrukturalizovať aj nasledovné 
lokality v MČ Petržalka: 

• Chorvátske rameno – nový park pozdĺž toku, 
• Areál Štrkovne – návrh umelého svahu – sánkovanie, slnenie pri vode,  
• Ostrov Starý háj –chránené územie, prechádzky, pikniky, 
• Nové Lido – kúpanie, opaľovanie, člnkovanie. 

Tieto plochy by mohli perspektívne tvoriť veľmi kvalitné parkové zázemie MČ 
Petržalky, čím sa zatraktívni prostredie celej MČ.  

Zásady krajinotvorby sú stanovené s ohľadom na priame vzťahy k existujúcej 
zástavbe a taktiež k širším celomestským súvislostiam. Z celomestského hľadiska ide o 
vytvorenie sústavy prírodnej a parkovej zelene, ktorá bude aj v budúcnosti tvoriť „zelené 
pľúca a prírodný rámec mesta“.  

2.2.2 Konfigurácia terénu 
Terén riešeného územia je rovinatý, pôvodne mierne svažitý v smere od východu 

( 134,00 mnm ) na západ ( 132,00 mnm ). Počas výstavby sídliska Petržalka prišlo 
k umelému zvýšeniu terénu v priamom okolí zástavby, preto hlavne v severnej časti parku je 
pomerne veľký výškový rozdiel medzi úrovňou terénu v parku a úrovňou terénu okolitej 
zástavby. Ide miestami o prevýšenie až 2-3 metre. V teréne ostali dodnes jasné znaky 
depresií po bývalých ramenách Dunaja, čo je možné využiť pri návrhu rozšírenia vodných 
plôch.  

Južná časť územia je takmer rovina, iba s minimálnym sklonom s prevýšením cca 2 – 
2,5 metra. 

Úroveň hladiny vody oboch Draždiakov je k marcu 2008 v úrovni cca 131,00 mnm. 

2.2.3 Urbanisticko – architektonická štruktúra zóny 
Funkčné využitie vyplývajúce z ÚPN hl. m. SR Bratislavy 
Vzhľadom na skutočnosť, že UŠ mestský lesopark Draždiak v MČ Petržalka je 

navrhnutá v súlade s platným územným plánom mesta, z navrhovaného riešenia nevyplýva 
potreba spracovania Návrhu zmien a doplnkov. Pri návrhu funkčného využitia parku sú 
rešpektované záväzné regulatívy funkčného využitia územia.
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2.3 Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného 
plánu obce 

V zmysle schváleného Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy je stanovené 
funkčné členenie plôch riešeného územia: parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy 
( kód1110 ) časť územia je vo funkcii vodné plochy a toky (kód 901) a rekreácia v prírodnom 
prostredí ( kód 1003 ). Prípustné sú pešie komunikácie, v obmedzenom rozsahu cestné 
komunikácie a drobné zariadenia občianskej vybavenosti územia, včítane stravovacích 
zariadení. 

Väčšina okolitých plôch je v kategórií rozvojové územie viacpodlažná zástavba 
obytného územia ( kód 101 ) a stabilizované územie občianska vybavenosť celomestského a 
nadmestského významu ( kód 201 ) a stabilizované územie občianska vybavenosť lokálneho 
významu ( kód 202 ).  

Územie je súčasťou navrhovaného biocentra (RBc) č.39 Draždiak. 

Vo vzťahu na funkčné systémy územného plánu hl. m. SR Bratislava nemá táto UŠ 
ambíciu meniť funkčné využitie jednotlivých plôch. Cieľom je v podrobnejšej mierke 
rozpracovať územie pre hlavnú funkciu parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, kód 1110, 
ako aj stanoviť spodrobnenie regulácie funkcií a zariadení prevládajúcich, prípustných a 
prípustných v obmedzenom rozsahu. 

Vo vzťahu na funkčné systémy návrhu územného plánu hl. m. SR Bratislava rieši UŠ 
územie pre uvedené funkčné využitie a stanovuje spodrobnenie regulácie funkcií a zariadení. 

Na zonálnej úrovni boli spracované nasledovné urbanistické štúdie: 
• UŠ MČ Bratislava – Petržalka (Kaliská, Kočan, Alexy, 1995) 
• UŠ zóny Veľký Draždiak (MARKROP, 2004) 
• UŠ zóny Malý Draždiak (HUPRO, 2005) 

Táto UŠ v časti riešenia okolia Veľkého Draždiaku voľne nadväzuje na koncepciu 
riešenia stanovenú v UŠ Veľký Draždiak.  

2.4 Analýza súčasného stavu, vyhodnotenie limitov a problémov v 
území 

2.4.1 Funkčná štruktúra  
Z hľadiska funkčnej štruktúry lesoparku má dané územie niekoľko problémov: 

• Myšlienka vytvoriť mestský park práve z tejto lokality vôbec nie je nová. Bol to 
koncepčný zámer autorov UPT SÚ MČB Petržalka ( STP 1981, ateliér Ing. arch. S. 
Talaša ), ktorý žiaľ doteraz nebol realizovaný,  

• Územie nebolo založené ako park, vzniklo viac menej náhodne, z pozostatkov 
lužného lesa, ktoré boli doplnené špecifickým typom hospodárskeho lesa umelo 
založeného, čo sa odrazilo aj vo fakte, že v súčasnosti neexistuje jasná funkčná 
štruktúra lesoparku, 

• Náhodne tu vznikali aj skládky stavebného odpadu pri výstavbe MČ, ktoré neboli 
dodnes odstránené, 

• Štrkové jamy – Malý a Veľký Draždiak mali prioritnú funkciu ako zásobník štrku pre 
výstavbu a neboli určené na rekreáciu a oddych, 

• Trasovanie vysokého napätia –VVN, krížom ponad hladinu Veľkého Draždiaka 
vytvára vysoké nebezpečenstvo pre kúpajúcich sa obyvateľov, 

• OIR pri Malom Draždiaku boli pôvodne určené na rekreáciu a nie na trvalé bývanie, 
ako je tomu teraz, takže ani cestná sieť, ani siete technickej infraštruktúry nie sú 
dimenzované na terajšiu funkciu, čo má za následok znečisťovanie ŽP a hlavne 
vodnej plochy Malý Draždiak, 
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• Mokrade v severnej a južnej časti sú takisto iba náhodne vzniknuté, pretože územie 
nebolo dlhodobo atakované ľudskou činnosťou, vznikli tu „zabudnuté miesta“, ktoré 
sa paradoxne môžu zmeniť na ekologické  „klenoty územia“.  

• V území parku veľmi rušivo pôsobia dve ČSPH na Dolnozemskej ceste, ktoré sú aj 
podľa regulácie ÚPN hl.m. SR Bratislavy nezlučiteľnou funkciou s parkovou zeleňou 
a lesoparkom. 

2.4.2 Prevádzková štruktúra a intenzita využitia 
Prevádzka a intenzita využitia územia sa priamo viaže na neorganizovanú štruktúru 

funkčného využitia parku, takže pôsobí náhodilo a chaoticky. Najatraktívnejšie 
a najintenzívnejšie sú využívané v letných mesiacoch vodné plochy a priľahlé „pláže“ a lúky. 
Žiaľ v území absentuje hygienická vybavenosť, občerstvovacie zariadenia ( napr. picie 
fontánky,...), mobiliár – lavičky, osvetlenie, smetné koše a pod. v dostatočnom množstve.  

Problematická je aj organizácia cestnej dopravy, nakoľko v okolí nie sú parkoviská 
vyhradené pre park, cestná komunikácia obsluhujúca OIR prechádza po jedinej upravenej 
komunikácií, ktorá zároveň slúži ako hlavná promenádna pešia a cyklistická trasa parku.  

Územie má vysoký potenciál pre vytvorenie nadštandardného mestského parku, 
s časťami pôvodného lesoparku, čím vytvorí nádherný kontrast medzi veľmi intenzívne 
využívaným mestským prostredím MČ Petržalka a prírodným prostredím parku a lesoparku. 

2.4.3 Ostatné limity a obmedzenia 
Pomerne významné sú limity a obmedzenia vyplývajúce z trasovania technickej 

infraštruktúry: 
•  VVN pretínajúce Veľký Draždiak, 
•  VTL plynovod – obkľučujúci severnú aj južnú časť parku, s OP 4- 8 m 

a bezpečnostným pásmom 20 m, 
•  hlavné vodovodné rády, nachádzajúce sa v južnej a východnej časti územia, včítane 

areálu BVS, a.s. 
• Trasa kanalizácie nachádzajúca sa v zelenom deliacom páse Kutlíkovej ulice, 

determinuje potenciálnu výsadbu tohto zeleného pásu vysokou zeleňou, 

Podmienkou realizácie lesoparku Draždiak a hlavne rekreačného využitia Veľkého 
Draždiaka je preložka VVN trasy. Ostatné siete technickej infraštruktúry priamo neohrozujú 
navrhované funkčné využitie parku, aj keď ho mierne plošne obmedzujú, nakoľko 
v ochranných ich pásmach nie je možné vysádzať vysokú zeleň. 

2.5 Urbanistická koncepcia 
2.5.1 Historický vývoj riešeného územia 

Ako bolo už vyššie spomenuté, územie budúceho parku vzniklo z pôvodných lužných 
podunajských lesov, čiastočne umelo založených hospodárskych lesov a pôvodných 
štrkových jám využívaných pri výstavbe najväčšieho slovenského sídliska. Výstavba mesta 
postupne takmer obklopila pôvodný les, z ktorého nedostatočnou údržbou vzniklo 
zanedbané prostredie. V súčasnosti je územie ideálne na revitalizáciu formou mestského 
parku a lesoparku.   

2.5.2 Návrh koncepcie parku 
Koncepcia tvorby parku 
Myšlienka vytvoriť mestský park práve z tejto lokality vôbec nie je nová. Bol to 

koncepčný zámer autorov UPT SÚ MČB Petržalka ( STP 1981, ateliér Ing. arch. S. Talaša ), 
na ktorý neskôr nadviazalo viacero štúdií na zonálnej úrovni. V roku 1988 bola spracovaná 
STP BA „ Štúdia prestavby vymedzenej časti lužných lesov na verejnú parkovú zeleň“. 
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Ďalšou z nich bola Štúdia prepojenia Veľkého a Malého Draždiaka ( STP, Ing. arch. 
Radianska, Ing. arch. Mačai, 1989 ).  

Cieľom bolo vytvorenie prechodného krajinárskeho prostredia medzi intenzívne 
využívaným sídliskom a voľnou krajinou, s prvkami prapôvodnej „divočiny“ dunajských luhov 
a ramien. Naším cieľom nie je vytváranie prapôvodnej krajiny, ktorá tu bola pred príchodom 
človeka, ale skĺbenie techniky, biológie, etiky a estetiky využi na kompromisné 
„sprístupnenie krajiny“ tak, aby nedochádzalo k jej znásilňovaniu a drancovaniu.  

Preto sme v rámci širších vzťahov navrhli aj pretvorenie areálu dnešnej Štrkovne, 
s výškovou dominantou umelého kopca, kde by mala smerovať hlavná kompozičná os parku, 
s pokračovaním na dunajské nábrežie – hrádzu a „divokú prírodu“ dunajských luhov. 
Pretvorenie tejto časti územia by mohlo byť druhou etapou realizácie parku. 

Ďalším cieľom je vytvoriť v MČ Petržalka také prostredie, aby pojem sídlisko už nebol 
hanlivý a nebol synonymom slova nocľaháreň. Novému bývaniu a žitiu je potrebné dať aj 
úroveň krajinného rámca, kľud parkov, ruch promenád, voľnosť lúk a útulnosť lesných 
interiérov. 

Cieľom realizácie mestského parku je vytvorenie pohody pre človeka ( užívateľa 
parku ), dať mu pocit slobody, voľnosti, neobmedzenosti a zároveň ho primäť 
k zamysleniu nad životom a prírodou, a tým zušľachtiť aj jeho dušu. Súčasne by mal park 
poskytnúť aj určitú dávku poučenia o prírode ( náučný chodník ), o rastlinách, živočíchoch 
a ich vzťahoch.  

Mestský park je najvýznamnejší kompozičný celok záhradnej architektúry, ktorý 
zámerne stvárňuje kus prírody a jej prvky tak, aby slúžila k vnútornej pohode človeka, 
čiastočne ho poučila a vyburcovala k zamysleniu o nej a o ňom samom. Forma takéhoto 
parku nemá byť výraznejšia ako jeho obsah.  

Cesta 
Hlavnou koncepčnou ideou navrhovaného parku je cesta od všadiaľ všade, 

poskytujúca slobodu rozhodovania, výberu krajiny a druhu pohybu. Historicky cesta viedla od 
bydliska k vode, ako hlavnému prvku obživy ľudstva, teda sprístupňovala 2 najdôležitejšie 
prvky života – bývanie a vodu. Dnes cesta môže byť aj prostriedkom, ktorý poskytuje 
zážitky, podnecuje idey a núti k zamysleniu, t.j. cesta je cieľom. Cesty sa križujú a vytvárajú 
centrá, v ktorých sa ľudia stretávajú, oddychujú a komunikujú. 

Hlavná kompozičná os parku smeruje ako v minulosti, od bývania k vode ( sídlisko – 
Dunaj ), čo symbolizuje historicky vychodené cesty ľudstva s ich pragmatickým zameraním. 
Ostatné cesty sa z centier parku rozbiehajú všetkými smermi, aby poskytli človeku slobodu 
voľby a voľnosť rozhodovania.  

Voda 
Voda už nie je prostriedkom obživy tela, ale stále ostáva v človeku symbolom 

začiatku života. Poskytuje zážitok tela i ducha súčasne a je podmienkou ich ušľachtilej 
existencie. V parku jej mimoriadne rovná horizontálna hladina je krásnym protikladom 
vertikál stromov a jemného zvlnenia terénu.  

Voda v  našom území je tradičným prvkom, ako pozostatok bývalých dunajských 
ramien. Bratislava bola vnútrozemskou deltou Dunaja, takže obyvatelia boli historicky 
s dunajskými vodami zžití. Park navodzuje aspoň na malom území vžitý pocit z bývalej 
dunajskej prírody, bohato obklopenej vodou.   

Kompozičné osi parku 
Základná priestorová koncepcia zóny vyplýva zo širších priestorových väzieb, ktoré 

sú v MČ už založené a väčšinou stabilizované. Zo širších územných vzťahov vychádza aj 
hlavná funkčno prevádzková kostra budúceho parku. Časť základnej kostry je už 
v súčasnosti založená, ale nie je celá dobudovaná. Predstavuje ju prepojenie medzi uzlovým 
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priestorom budúceho Petržalského centra pri Technopole ( Romanova, Kutlíkova ul ), 
cez  Dolnozemskú cestu, areál Štrkovne na pravobrežnú dunajskú hrádzu – túto líniu 
môžeme označiť 1. Druhá významná navrhovaná prevádzková os vychádza od Antolskej ul. 
cez Kutlíkovu ul. ku školám na Dudovej ul. – označenie 2. V priesečníku týchto dvoch línií sa 
nachádza budúce centrum parku – A. Je to približne priestor okolo dnešnej hájovne. Tu 
navrhujeme aj do budúcnosti vytvorenie absolútneho centra parku.  

Tretia os parku – západo – východná - je navrhnutá v prepojení od Chorvátskeho 
ramena popri škole na Starhradskej ul. cez centrum parku ku podchodu pod Dolnozemskú ul. 
so smerovaním na pravobrežnú dunajskú hrádzu. 

Z verejného prerokovania vzišla požiadavka na rozšírenie parku južným smerom 
o areál Nemocnice na Antolskej ul.. V grafickej časti je rozšírenie naznačené. K realizácií 
tohto zámeru bude potrebné dohodnúť podrobnosti rozšírenia (napr. oplotenie) so 
zástupcami nemocnice a mesta.  

Funkčné členenie parku 
Napriek tomu, že súčasný park je vnímaný ako jednotný prírodný prvok v území MČ 

Petržalka, je potrebné diferencovať jeho jednotlivé časti podľa prioritného zamerania 
konkrétneho funkčného celku. Ako je uvedené vyššie, už v súčasnosti majú jednotlivé časti 
parku potenciál pre vytvorenie funkčne odlišných prostredí. Severná časť a všetky územia 
priliehajúce k existujúcej obytnej zástavby sú potenciálne vhodné pre vytvorenie typického 
mestského upraveného parku, pričom lokality vzdialenejšie od osídlenia sú menej atakované 
návštevníkmi a majú väčší potenciál pre vytvorenie lesoparku so zachovaním pôvodných 
rastlinných druhov a s menšou intenzitou návštevnosti. 

V blízkosti Malého Draždiaku sa nachádzajú lúky s výborným predpokladom na 
založenie absolútneho centra parku, so všetkou potrebnou občianskou vybavenosťou. 

Funkčne je lesopark rozčlenený na menšie časti, ktoré budú mať jednoznačné 
funkčné a prevádzkové zameranie. Tieto celky budú koncipované ako samostatné prvky, 
tvoriace jeden krajinársky a prírodný celok. V každom takomto celku bude navrhnutý 
špecifický mobiliár parku, doplnený ďalšími nevyhnutnými zariadeniami - hygienické 
zariadenia, drobná vybavenosť, detské ihriská, moderné športoviská, náučný chodník, 
preliezky, miesta na opekanie a pod.  

Členenie parku 
Územie parku sme rozdelili v princípe na dve kvalitatívne odlišné prostredia: 

o Park 
o Ekopark 

Park 
Návrh sa snaží o náznakovú rekonštrukciu prostredia, ktorá by mala pomôcť naznačiť 

pôvodný charakter územia a čiastočne prinavrátiť „génia loci“ riešenému územiu parku. Park 
by mal využívať hlavne tradičný materiál v lokalite – voda, štrk, betón ( panel). Tieto 
materiály budú len dopĺňať kvalitnú parkovú zeleň, ktorej skladba bude rovnako zameraná na 
dreviny a kroviny vyskytujúce sa pôvodne ( v minulosti ) v tejto lokalite.  

Voda  
Vodu považujeme za kľúčový prvok vyjadrujúci „génia loci“ lokality. Dnes je 

dominantnou súčasťou územia vodná plocha Malý Draždiak, v tesnom dotyku Veľký 
Draždiak a Chorvátske rameno. 

Vodný prvok tu zohráva významnú úlohu a v návrhu riešenia bol využitý na oživenie 
parku “živou vodou“. Prepojenie Veľkého a Malého Draždiaka je podmienené : 

• Realizáciou kanalizácie a ostatných sietí technickej infraštruktúry v OIR pri Malom 
Draždiaku, čím sa odstráni hrozba ďalšieho znečisťovania vody a dna jazera, 

• Vyčistením vody a dna Malého Draždiaka, 
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• Vykonaním dendrologického prieskumu, podľa ktorého sa stanoví výsledná trasa 
prepojenia. 

Nakoľko tieto podmienky v súčasnosti nie sú splnené a občianski aktivisti, ako aj MČ 
Petržalka v procese prerokovania nesúhlasili s výstavbou prieplavu ani v budúcnosti, 
prieplav bol z projektu vypustený.  

Okrem toho navrhujeme rozšírenie mokrade v severnej časti parku o plochu bývalého 
ramena od Romanovej po Kutlíkovu ulicu ( viď grafickú časť ).  

Kvalita vody 
V rámci UŠ boli vykonané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva fyzikálno 

chemicko biologické rozbory vody v Malom Draždiaku a poskytnuté výsledky monitoringu 
vody vo Veľkom Draždiaku. Výsledkom analýz vody je konštatovanie, že kvalita vody 
v Malom Draždiaku ( 27. február 2008 ) vyhovela kritériám odporúčaného nariadenia vlády 
SR č. 252 / 2006 Z.z. o podrobnostiach o prevádzke kúpalísk a o požiadavkách na kvalitu 
vody kúpalísk. Počas letných mesiacov sa však kvalita vody zhoršila, preto navrhujeme 
vyčistenie Malého Draždiaka.  

Severné Centrum parku 
V severnej časti parku je navrhnuté centrum v blízkosti mokrade, ktorá ho z južnej 

časti ohraničí. V centre bude menšia vydláždená plocha s lavičkami , doplnená kvetinovými 
záhonmi a kvitnúcimi kríkmi.  

Južné Centrum parku 
Južné centrum parku bude podstatne väčšie ako severné. V mieste dnešnej hájovne 

bude nová správna budova parku. Jej súčasťou bude hospodárske zázemie na údržbu 
a prevádzku parku. Potenciálne využitie objektu hájovne bude vyhodnotené: 

• stavebnotechnický stav objektu, 
• historické a pamiatkové hodnoty objektu, 
• plošný a priestorový súlad objektu s budúcou potrebou údržby a prevádzky 

( definované v lokalitnom programe ) 

Presný lokalitný program bude definovaný v ďalšej etape PD, kedy bude aj 
zodpovedne zhodnotená využiteľnosť objektu hájovne pre ďalšie potreby.  

Ak by z vyššie uvedeného hodnotenia vyplynulo, že terajší objekt sa nedá využiť, 
bude nahradený novým objektom, ktorý by však nemal presiahnuť 2 nadzemné podlažia. 
Objekt bude jedinou väčšou budovou v parku. Jeho súčasťou budú rozsiahle vonkajšie 
terasy pre posedenie, opaľovanie. 

V tesnej blízkosti centra sú navrhované tieto aktivity: 

Splaschpark – dláždená plocha, 

Lúka pre voľný pohyb psov, 

Detské ihriská pre deti rôznych vekových skupín,, 

Pobytové lúky na opaľovanie, 

Záhony – kvitnúce kríky, stálozelené kríky, 

Lesopark 
Južná časť parku by mala byť ponechaná takmer v súčasnej kvalite, len 

s minimálnymi priestorovými zásahmi do zelene. Postupne bude vysádzaná kvalitnými 
drevinami v pôvodnej druhovej skladbe. Táto časť bude menej zaťažená návštevníkmi 
a bude tvoriť kľudové zázemie parku. Poskytne prostredie na prechádzky a meditácie 
v lesnom prostredí.  

Ekopark 
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Ekopark je tvorený územím v strednej časti lokality, priliehajúcej ku Kutlíkovej ulici. 
Jeho jadrom budú mokrade nachádzajúce sa na oboch stranách cesty. Vyhliadka nad 
mokraďami – eko vyhliadka, bude umiestnená vo výške cca 5 metrov nad terénom, t.j. 
poskytne výhľad na obe mokrade z úrovne korún stromov. Územie mokradí bude od 
Kutlíkovej ulice odizolované zemnými valmi, ktoré budú slúžiť aj ako oplotenie ekoparku. 

Mokraď severná 
Severná mokraď bude po vyčistení a revitalizácií slúžiť ako súčasť ekoparku. Bude 

potrebné ju plošne rozšíriť a prehĺbiť. Okrem toho ju prepojíme so zbytkom bývalého ramena, 
čím vznikne prirodzené ohraničenie lokality od juhu. Na pozorovanie fauny a flóry v jej okolí 
bude slúžiť malé centrum v blízkosti mokrade.  

Mokraď južná 
Južná mokraď je podstatne rozsiahlejšia ako severná. Po úprave okolia mokrade 

a realizácií zemných valov zo severnej strany, bude tu vytvorené krásne prírodné prostredie 
s autentickou faunou a flórou. Okrem čistenia a drobných úprav prostredia, nenavrhujeme 
žiadne väčšie zásahy do zelene ani do terénu. Územie môže byť využité aj na didaktické 
účely – informačné tabule s popisom fauny a flóry v lokalite. Z východnej strany navrhujeme 
ohradiť mokraď živým plotom od prístupovej komunikácie v areáli BVS,a.s.  

Komunikačná kostra parku 
Základnému funkčnému využitiu zodpovedá aj návrh sústavy komunikácií a ich 

materiálová skladba. Ide hlavne o pešie, príp. cyklistické trasy, pričom preferované sú 
komunikácie s prírodným povrchom.  

Pešie trasy sú navrhnuté taktiež diferencovane z hľadiska ich funkčného využitia a 
lokalizácie v riešenom území: 

• Frekventované tranzitné priečne prepojenia, 
• Športovo – rekreačné trasy ( bežecké trasy, ...) 
• Ukľudnené pešie trasy s nízkou frekvenciou pohybu, 
• Náučné chodníky, 
• Priestory a trasy pre pohyb psov ( psie lúky) 

Okolie Parku 
Nemocnica na Antolskej ul.  
Z verejného prerokovania vzišla požiadavka na rozšírenie parku južným smerom 

o areál Nemocnice na Antolskej ul.. V grafickej časti je rozšírenie naznačené. K realizácií 
tohto zámeru bude potrebné dohodnúť podrobnosti rozšírenia (napr. oplotenie) so 
zástupcami nemocnice a mesta.  

Športový areál 
Veľký športový areál so samostatnou prevádzkou by mohol vzniknúť 

v severovýchodnej časti, v tesnom dotyku parku. Je to územie patriace v súčasnosti ku 
školám na Dudovej ulici. V areáli sú už existujúce tenisové kurty a nafukovacia športová hala. 
V budúcnosti by tu mohli byť realizované basketbalové a volejbalové ihriská. Takýto 
komplexný športový areál výborne funkčne doplní mestský park. Súčasťou areálu bude aj 
správny objekt s kaviarňou a hygienickými zariadeniami. 

Štrkovňa 
Lokalita dnešnej Štrkovne sa dá v budúcnosti využiť ako prírodná rekreačná zóna. Zo 

severnej strany navrhujeme realizovať umelý kopec na sánkovanie, ktorý vytvorí okolo jazera 
štrkovne príjemné prírodné zákutie( závetrie ) na opaľovanie a rekreáciu. Zdvihnutý terén 
umelého kopca bude slúžiť v parku Draždiak ako prirodzený cieľ krátkej prechádzkovej trasy, 
nakoľko bude od severu ( z parku ) dobre viditeľný.  
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Veľký Draždiak 
Veľký Draždiak bude aj naďalej využívaný na pobyt pri vode v letných mesiacoch. Zo 

západnej a južnej strany bude prakticky pobrežie obostavané zariadeniami občianskej 
vybavenosti. Východné a severné pobrežie navrhujeme ponechať úplne bez zástavby a na 
východnej strane pri budúcej vyhliadkovej veže vytvoriť aj otvorený priestor pobytovej lúky.  

Areál BVS 
Vzhľadom na nutnosť vybudovania obslužnej komunikácie k zástavbe pri Malom 

Draždiaku navrhujeme čiastočne využiť existujúcu komunikáciu v areáli BVS, nakoľko 
trasovanie mimo areálu by bolo v kolízií s VTL plynovodom, alebo by zasahovalo do 
mokrade. 

Areál BVS,a.s. ponechávame nedotknutý v jeho dnešnej podobe. Okrajový areál vo 
východnej časti ( pri existujúcom podchode pod Dolnozemskou ul. ) , ktorý dnes nie je 
využívaný BVS, navrhujeme reštrukturalizovať na zariadenie občianskej vybavenosti pre 
širokú verejnosť – reštaurácia, parkovisko, pobytová vonkajšia plocha, detské ihrisko,... 

Podchod – hrádza 
Jeden z významných vstupov do parku navrhujeme pri podchode pod Dolnozemskú 

cestu. Preto je tu situované aj väčšie zariadenie občianskej vybavenosti. Predpokladáme, že 
mnohé cesty cez park budú smerovať ďalej na pravobrežnú dunajskú hrádzu.  

Vstupy do parku a oplotenie 
V UŠ sú navrhnuté vstupy do severnej časti parku : 

• z Romanovej ulice, 
• z Dudovej ulice 
• z Kutlíkovej ulice 

Vstupy do južnej časti parku sú navrhnuté nasledovne: 
• z Kutlíkovej ulice, 
• z Tematínskej ulice, 
• z Dolnozemskej ulice, 
• zo Starohájskej ulice, 
• z Antolskej ulice ( pri Nemocnici Cyrila a Metoda )   

Do parku nebude možné vstúpiť hocikde, nakoľko bude takmer celý oplotený živým 
plotom. Vstupy budú vyznačené a pri väčšine sa bude nachádzať hygienické vybavenie 
parku – WC.  

Oplotenie- ohraničenie parku 
UŠ nenavrhuje oplotenie celého parku, ale len ohraničenie jeho niektorých častí, 

pričom sú navrhnuté možnosti vyhradenia určitých najhodnotnejších prírodných častí územia 
prevažne prírodnými prvkami ( svahy, vodné plochy a pod. ). Ide hlavne o lokality so 
zvýšenou ekologickou hodnotou. Oplotenie pevným plotom bude len v kontakte 
s existujúcimi areálmi – školy, BVS a nemocnice. Všade inde bude oplotenie prírodné – kríky, 
alebo zemné valy. Zemné valy budú súčasne slúžiť aj ako protihluková ochrana parku od 
hluku z dopravy na okolitých komunikáciach – Kutlíkova ul.  

2.5.3 Návrh hmotovo - priestorovej štruktúry parku 
Rozmiestnenie hmotovej štruktúry v parku a návrh drobnej architektúry 
V návrhu uvažujeme s minimálnou výstavbou objektov v rámci parku. Nová výstavba 

objektov je navrhovaná nasledovne: 
• Centrum južnej časti parku – správna budova s vonkajšou terasou a hospodárskym 

zázemím.  
• Pri vstupoch do parku – hygienické zariadenia – verejné WC -4 ks, 
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• Vo východnej časti parku – nové zariadenie OV pri areáli BVS – reštaurácia, kaviareň, 
parkovisko, 

Súčasťou výstavby bude aj realizácia Ekovyhliadky, ktorú bude tvoriť ľahká kovová 
konštrukcia. 

Návrh mobiliáru 
Návrh odporúča využiť nasledovné prvky mestského mobiliáru: 

• Parková lavička / stolička 
• Lavička – sedák, 
• Odpadkový kôš, 
• Stojan na bicykle, 
• Fontána na pitnú vodu 
• Fontána na pitie pre psov 
• Informačné tabule 
• Šípkový orientačný systém  
• Zariadenie splasch parku, 
• Prístavné móla a vyhliadkové móla 
• Eko vyhliadka 

Okrem uvedených prvkov, navrhujeme osadiť : 
• parkové osvetľovacie telesá a stožiare, 
• cestné osvetľovacie telesá a stožiare. 

Parková lavička / stolička 

Navrhujeme využiť lavičky v kombinácií so stoličkami. Oceľová zinkovaná nosná 
kostra opatrená krycím lakom v ľubovoľnom odtieni. 

Sedaciu časť tvoria hranoly z masívneho dreva, odľahčenú opierku s podrúčkami 
oceľová trubka. Skryté spoje medzi sedaciou časťou a nosnou kostrou. Veľmi dobrá 
odolnosť proti vandalizmu. 

Lavička – sedák 

Sedák je vyrobený z betónu s rôznou povrchovou úpravou. V pôdoryse má eliptický 
tvar a je určený na krátkodobé sedenie. Veľmi odolný proti vandalizmu, nedá sa na ňom 
ležať. Voľne položený na trávnatej ploche. 

Odpadkový kôš 

Oceľové zinkové telo koša s vloženou nádobou z pozinkovaného plechu . Objem 
nádoby je 50 litrov, v hornej časti sa nachádza zhášač cigariet a popolník. Vysoká odolnosť 
voči vandalizmu, použitý je hrubostenný materiál. Kotvenie do betónovej pätky.  

Ochranná mreža ku stromom 

Navrhujeme jej využitie len v centrálnej časti parku, v dláždených plochách. 
Zinkovaná oceľová konštrukcia bez úpravy alebo nastriekaná ľubovoľným farebným 
odtieňom, oceľový rošt z trubiek spojený po obvodoch kruhovým, štvorcovým prstencom.   

Stojan na bicykle 

Oceľová zinkovaná oceľ so šiestimi drážkami na umiestnenie bicykla a s madlom na 
pripútanie bicykla. Je možné ho voľne položiť na dlažbu, alebo kotvenie do dlažby, prípadne 
skrytými kotvami pod dlažbu. Je odolný voči vandalizmu. 

Picia fontánka s miskou 

Je to oceľový stĺpik s oceľovou miskou, kotvenie je pod dlažbu . 

Informačné tabule 



UŠ ML Draždiak - čistopis  2008 

 20

Informačné tabule budú umiestnené hlavne v centrálnej časti parku a v ekoparku. 
Mali by byť súčasťou náučného chodníka o faune a flóre lokality. Navrhovaná je 
jednostranná alebo obojstranná plagátovacia plocha dosková z OSB dosky, so strieškou 
a rámom s dvoma nohami. Rozmery napr. š x v = 1800 mm x 2300 mm.   

Šípkový orientačný systém 

Orientačný systém OS – štíhle šípky natočené k cieľu a pohľadové zo všetkých strán. 
Oceľová žiarovo zinkovaná konštrukcia stĺpu a rámu, šípky s výplňou z húževnatej plastovej 
dosky ( OS 100 ) Grafika uskutočnená samolepiacimi fóliami alebo sieťotlačou. Šípky sa 
môžu umiestňovať v 5 poschodiach nad sebou. V každom z poschodí môžu byť natočené do 
4, alebo 8 smerov. Rozmery sú cca š x v = 1500 x 3200 mm. 

Zariadenie splash parku 

Splash park je súčasťou centrálnej plochy južnej časti parku. Budú tu v dlažbe 
zapustené vodné dotykové ( nášľapné ) trysky, ktoré budú osviežením pre deti a dospelých 
v letných mesiacoch. Zariadenie bude fungovať ako dotyková fontána a bude samostatne 
vyprojektovaná v DUR a v DSP. Približná pôdorysná plocha by mala byť 15000 x 15000 mm.   

Prístavné móla a vyhliadkové móla  

Prístavné a vyhliadkové móla sú navrhnuté na kovovej konštrukcií s drevenou 
pochôdznou plochou. Doplnené sú kovovým zábradlím. Alternatívou k týmto materiálom sú 
plastové móla štandardne vyrábané. Spresnenie materiálov a typov mól bude súčasťou DUR 
a DSP. 

Ekovyhliadka 

Ekovyhliadka je navrhnutá ako kovová konštrukcia vo výške cca 5 metrov nad 
terénom. Šírka vyhliadky je cca 1200 – 1400 mm. Nosná konštrukcia je z oceľových stĺpov 
priemeru cca 300 – 350 mm, na ktorých leží priestorová priehradovina, ktorá nesie 
pochôdznu kovovú plošinu so zábradlím. Ekovyhliadka ponúka výhľad na ekologicky 
významné lokality, s minimálnym impactom do územia. 

Verejné osvetlenie 

Parkové osvetlenie 

Osvetľovacie telesá parkového osvetlenia budú na 3 – 5 metrov vysokých stožiaroch, 
s výkonom cca 150 W, umožňujúce priame aj nepriame osvetlenie. Tieto osvetľovacie telesá 
môžu byť doplnené v centrálnych priestoroch parku zapustenými reflektormi.    

Osvetlenie cestnej komunikácie 

Osvetľovacie telesá komunikácií budú umiestnené na stožiaroch výšky 5 - 6 metrov, s 
výkonom 50 – 150 W. Na niektorých stožiaroch môžu byť umiestnené 2 a viac osvetľovacie 
telesá. 

2.5.4 Intenzita využitia jednotlivých častí parku 
Územie parku je v návrhu rozdelené na intenzitné triedy, podľa predpokladu intenzity 

využitia a návštevnosti častí parku nasledovne: 

Intenzitná trieda A – územie s najvyššou dennou návštevnosťou: 
• Severné centrum parku, 
• Centrum južnej časti parku 
• Pobytové lúky pri Malom Draždiaku, 
• Pláže pri Malom Draždiaku, 
• Pláže pri Veľkom Draždiaku, 

Intenzitná trieda B – územie so strednou dennou návštevnosťou: 
• Územie s charakterom mestského parku, 
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• Časť severnej časti parku, 

Intenzitná trieda C – územie s nízkou intenzitou návštevnosti- kľudová časť: 
• Celý Ekopark, 
• Celá časť lesoparku : 

o  južná časť parku medzi centrom a Dolnozemskou cestou, 
o  južná časť severnej časti parku. 

Presný územný rozsah jednotlivých intenzitných tried bude upresnený po vykonaní 
dendrologického prieskumu v ďalšej etape PD. 

Predpokladáme, že v realizovanom parku bude pomerne vysoká denná návštevnosť, 
pričom pôjde predovšetkým o obyvateľov MČ Petržalka. Odhadujeme dennú návštevnosť na 
maximálne 1000 ľudí denne.  
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2.5.5 Bilancia plôch parku 
 Tabuľka 1 Bilancia plôch parku - stav 

poloha funkcia 
plochy zelene parku podľa intenzitných 

tried 

SEVER Zeleň parková: 
vodná 
plocha 

plocha 
zastavaná 

plocha 
spevnená plocha záhrad Plocha typ A Plocha typ B Plocha typ C 

Plochy zelene 
parku plochy spolu 

 lúky     5 850     
 lesopark       118 949   
 Sanatórium- pozemok    8 162      
  Ostatné plochy:          
  mokraď 2 200         
  chodník          
SEVER Spolu   2 000   8 162 5 850  118 949 124 799 135 161 
JUH Zeleň 
parková           
 lúky     28 812     
  Lesná škôlka      14 980    
  lesopark      61 139 328 570   
            
            
            
Ostatné plochy:           

  
plochy záhrad chát 15 % 
IZ  3 808  21 578      

  Malý Draždiak 46 006         
  Mokraď 17 512         
  otočka MHD    4 100       
  hájovňa  260 180 719      
  cesty asfaltové spolu   6 278       
JUH Spolu   63 518 4 068 10 558 22 297 28 812 76 119 328 570 433 501 533 942 
PARK spolu   65 718 4 068 10 558 30 459 34 662 76 119 447 519 558 300 669 103 
% zastúpenie plôch  10 1 2 5 5 11 67 83 100 
% vodné plochy / ostatné plochy / park. 
zeleň 
  10   7    83 100 
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 Tabuľka 2 Bilancia plôch parku - návrh 

poloha funkcia 
plochy zelene parku podľa intenzitných 

tried 

SEVER Zeleň parková: 
vodná 
plocha 

plocha 
zastavaná 

plocha 
spevnená plocha záhrad Plocha typ A Plocha typ B Plocha typ C 

Plochy zelene 
parku plochy spolu 

severné centrum centrálna plocha   1 300  3 087   3 087  
severné centrum mestský park      24 188  24 188  
sever lesopark       93 506 93 506  
  Ostatné plochy:          
  sanatórium  600    7 562    
  mokraď po rozšírení 4 918         
SEVER Spolu   4 918 600 1 300  3 087 31 750 93 506 120 781 135 161 
JUH Zeleň 
parková centrálna plocha  1 732 3 588  4 980   4 980  
 južné centrum centrálna plocha   3 141  31 639   31 639  
  mestský park      30 296  30 296  
  mestský park      30 082  30 082  
  mestský park      15 800  15 800  
  mestský park      28 172  2 400  
  lesopark       279 907 279 907  
Ostatné plochy:           

  
plochy záhrad chát- 15 % 
IZ  3 808  21 578      

  Malý Draždiak 46 006         
  Mokraď 17 512         
  otočka MHD + skatepark   6 700       
  parkovisko   3 000       
  cesty asfaltové spolu   6 000       
JUH Spolu   63 518 5 540 22 429 21 578 36 619 104 350 279 907 395 104 533 942 
PARK spolu   68 436 7 409 23 729 21 578 39 706 136 100 373 413 515 885 669 103 
% zastúpenie plôch  10 1 4 3 6 20 56 82 100 
% vodné plochy / ostatné plochy / park. 
zeleň 
  10   8    82 100 
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2.6 Občianska vybavenosť 
Zariadenia komerčnej a nekomerčnej občianskej vybavenosti sú v danom území 

bohato zastúpené, nakoľko ide o MČ s dobudovanou sociálnou infraštruktúrou. V blízkosti 
navrhovaného parku sa nachádzajú tieto zariadenia: 

Nekomerčná občianska vybavenosť: 
Školstvo 

V okolí riešeného územia sa nachádzajú nasledovné školské zariadenia: 

Materské školy: 

MŠ Bradáčova, MŠ Tematínska 

Základné školy: 

ZŠ Tematínska – využívaná na iné účely 

ZŠ Dudová 

Zdravotníctvo 

Nemocnica Cyrila a Metoda – Antolská ul. 

Sociálna vybavenosť  

Domov dôchodcov ani podobné zariadenia sa v okolí nenachádza  

Cirkev: 

Kostol Sv. Rodiny 

Evanjelický kostol – Strečnianska ul.  

Kostol Sedembolestnej Panny Márie 

Verejná správa a administratíva 

Areál Technopol – Miestny úrad MČ Petržalka  

Komerčná vybavenosť 
Na  území parku je navrhované zariadenie komerčnej vybavenosti - objekt 

reštaurácie a kaviarne navrhnutej pri areáli BVS, a.s.  

2.7 Doprava 
2.7.1 Širšie vzťahy 

Riešené územie je situované v Bratislave v mestskej časti Petržalka. Jedná sa o 
územie v okolí jazier Veľký a Malý Draždiak, pre ktoré územný plán Bratislavy stanovuje 
funkčné využitie stabilizované územie mestskej zelene. Vzhľadom na funkčné využitie 
územia je priamy prístup motoristickej dopravy na riešené územie obmedzený. Dopravná 
obsluha územia je zabezpečená prostredníctvom zberných komunikácii vedených po obvode 
riešeného územia. Jedná sa o ulice Kutlíková (FT B2 MZ 19,0/60) a Dolnozemská (FT B1 
21,5/60). V južnej časti riešeného územia v dotyku s Veľkým Draždiakom je situovaná 
Antolská ulica, obslužná komunikácia funkčnej triedy C2, po ktorej je vedená trasa MHD. 
Spomínaná komunikácia obsluhuje aj nemocničný areál sv. Cyrila a sv. Metóda a na 
riešenom území končí konečnou zastávkou MHD a s otočkou pre autobusy. V dotyku s 
riešeným územím je vedená trasa Podunajskej cyklomagistrály, ktorá má medzinárodný 
význam. Zariadenia železničnej, leteckej a vodnej dopravy sa nachádzajú na území mesta 
Bratislavy, a z riešeného územia sú dostupné hromadnou a individuálnou dopravou. 
Vzhľadom na plánované aktivity je dôležité, aby riešené územie bolo dobre dostupné z 
územia mesta Bratislavy. Na to navrhujeme využiť existujúcu sieť zastávok hromadnej 
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dopravy a rozšíriť existujúcu sieť cyklistických a peších komunikácii tak, aby čo najväčší 
podiel dopravnej práce pripadalo na nemotoristickú dopravu. Regionálny význam riešeného 
územia je z hľadiska dopravnej obsluhy zanedbateľný. 

2.7.2 Súčasný stav 
V súčasnosti je riešené územie prístupné prevažne nemotoristickou dopravou. Po 

obvode sú umiestnené zastávky mestskej hromadnej dopravy, sú vedené trasy cyklistických 
chodníkov celomestského až nadregionálneho významu a cez riešené územie prechádzajú 
pešie trasy napájajúce okolitú bytovú zástavbu a zariadenia občianskej vybavenosti na 
riešené územie. Popri jazere Malý Draždiak sú situované OIR, ktoré sú prístupné 
nespevnenou komunikáciou z Kutlíkovej ulice. Spomínaná komunikácia je vedená pozdĺž 
areálu BVS a je napojená na križovatku sprístupňujúcu aj vedľajší vstup do areálu BVS. 
Areál vodární a kanalizácii má hlavný vstup z obslužnej komunikácie napojenej na križovatku 
ulíc Kutlíková-Starohájska. Pozdĺž tejto obslužnej komunikácie sú umiestnené aj verejné 
parkovacie miesta v celkovom počte cca 20 miest. V blízkosti riešeného územia je situované 
hromadné parkovisko pri dostihovej dráhe napojenej na Starohorskú ulicu. Riešené územie 
je prístupné pre cieľovú motoristickú dopravu po Starhradskej ulice, ktorá je napojená na 
svetelne riadenú križovatku ulíc Romanova- Kutlíková- Tematínska- Pajštúnska. Pozdĺž 
spomínanej ulice sú situované pozdĺžne parkovacie miesta ako aj hromadné parkovisko, 
ktoré sú určené prevažne pre miestnych obyvateľov okolitých bytových domov. Starhradská 
ulica má asfaltový povrch a šírku 6,5 metra. 

2.7.3 Návrh riešenia 
V návrhu riešenia dopravnej časti navrhujeme nasledujúce zásahy do existujúceho 

systému dopravnej obsluhy územia: 
• po obvode riešeného územia nové parkoviská pre návštevníkov plánovaného 

oddychového parku, ktoré budú prístupné z ulíc Kutlíková, Starhradská, Antolská, 
využitím existujúcich križovatiek, 

• na zásobovanie existujúcej OIR situovanej popri Malom Draždiaku obslužnú 
komunikáciu funkčnej triedy MOU 7,5/30 vedenej v koridore existujúcej nespevnenej 
cesty, 

• trasu Starhradskej ulice prechádzajúcu cez oddychový park navrhujeme 
prekvalifikovať na cyklistickú a pešiu cestu so zachovaním prejazdu cieľovej 
motoristickej dopravy, 

• nové mimoúrovňové pešie a cyklistické prechody ponad Kutlíkovú a Dolnozemskú 
ulicu, 

• nový úrovňový peší a cyklistický prechod cez Kutlíkovú ulicu, 
• sieť  peších ciest so spevneným a nespevneným povrchom, 
• rozšírenie existujúcej cyklistickej siete o trasy prechádzajúce cez riešené územie. 

Vybudovanie nových parkovacích miest na riešenom území indikuje zvýšenie 
dopravného zaťaženia križovatky Kutlíková - Starohájska a to hlavne v popoludňajšom 
období, keď návštevníci odchádzajú z územia. Preto súčasťou podrobnejších projektových 
dokumentácii musí byť aj kapacitné posúdenie križovatky Kutlíková - Starohájska  a ak bude 
potrebné aj návrhy opatrení na zvýšenie jej kapacity. 

2.7.4 Statická doprava 
V návrhu riešenia sme načrtli možnosti situovania nových parkovacích miest na 

obsluhu riešeného ako aj širšieho územia. Podľa nášho riešenia by bolo možné vybudovať 
nové parkovacie miesta v celkovom počte 379 státí. Keď uvažujeme s priemernou 
obložnosťou osobných automobilov 2,5 osoby/auto a vystriedaním 2 automobilov na jednom 
parkovacom mieste v priebehu dňa tak dostaneme nasledujúci počet návštevníkov 
prichádzajúcich s osobným automobilom: 

379 x 2,5 x 2,5 =  2 369 osôb/deň.  
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V blízkosti riešeného územia sa nachádza hromadné parkovisko pri dostihovej dráhe 
s 413 státiami. Vzhľadom na pešiu dostupnosť spomínaného parkoviska z riešeného územia 
tiež môžeme uvažovať s jeho čiastočným využitím pre návštevníkov parku.  

Veľká časť návštevníkov predpokladáme, že príde na riešené územie mestskou 
hromadnou dopravou, alebo pešo a na bicykli. 

2.7.5 Hromadná doprava  
V dotyku s riešeným územím sú vedené trasy autobusových liniek číslo 59, 98 a 99 

po Kutlíkovej, Betliarskej a Antolskej ulici. Zastávky situované pozdĺž trás spomínaných 
spojov navrhujeme ponechať a na Kutlíkovej ulici pri navrhovanom úrovňovom pešom 
prechode doplniť o novú zastávku na obidvoch stranách ulice. Zmenu hustoty existujúcich 
spojov a potrebu zriadenia nových liniek navrhujeme posúdiť až po realizácii oddychového 
parku na základe prieskumov realizovaných v teréne.    

Okrem toho navrhujeme potenciálne preloženie otočky MHD z Antolskej ulice do 
polohy pred Nemocnicu Cyrila a Metoda. Viď výkres širších vzťahov. Uvoľnený priestor 
navrhujeme rekultivovať na park.  

2.8 Technická infraštruktúra 
2.8.1 Zásobovanie vodou 

Súčasný stav 
Riešené územie sa nachádza na pravobrežnej časti mesta, na východnej strane 

mestskej časti Petržalka. Z hľadiska zásobovania vodou je riešené územie súčasťou 
jednotného systému bratislavského vodovodu. Má rovinatý charakter a z hľadiska výškového 
zónovania spadá územie do I. tlakového pásma. Vzhľadom na to, že ide prevažne o územie 
zelene, zásobná vodovodná sieť má priamo v  riešenom území iba minimálny rozsah.  
V území sa však nachádza významný vodárenský areál a prechádzajú ním nadradené trasy 
verejného vodovodu. V areáli BVS, a.s. na Starohájskej ul. sa okrem administratívnych a 
prevádzkových objektov nachádza vodojem s obsahom 20 000 m3 a čerpacia stanica, ktorou 
je voda z vodného zdroja Rusovce -Ostrovné lúčky -Mokraď čerpaná do spotrebiska a 
vodojemov I.tl.p. na svahoch Malých Karpát. Kapacitné vodovodné potrubia v koridoroch 
hlavných komunikácií: vodovody 2 x DN 1400, 2 x DN 1200 a DN 1000 pozdĺž Dolnozemskej 
cesty, DN 800 pozdĺž Kutlíkovej ul. a DN 600 pozdĺž Starohájskej ul. Všetky tieto potrubia 
buď vstupujú alebo vystupujú do vyššie uvedeného vodárenského uzla na Starohájskej ul. 
Akýkoľvek zásah do koridorov týchto vedení by bol technicky a finančne náročný, preto je 
potrebné ich v maximálnej miere rešpektovať. Uličná zásobná sieť sa nachádza iba na okraji 
riešeného územia v dotyku s existujúcou zástavbou. Ide o vodovody profilov DN 150 - 300  
v ul.Dudova, Starhradská, Antolská.  

Návrh riešenia 
Hlavným cieľom urbanistického návrhu je dotvorenie územia z hľadiska jeho 

rekreačnej funkcie. Návrh neuvažuje so žiadnou významnejšou zástavbou a teda ani 
nárokmi na potrebu pitnej vody. Prakticky ide o niekoľko objektov doplnkovej OV  
v nadväznosti na rekreačné využitie riešeného územia. Súčasťou návrhu je tiež 
zlegalizovanie existujúcej zástavby pozdĺž severovýchodného brehu Malého Draždiaka. 
Výpočet potreby vody je prevedený podľa Vyhlášky MŽP SR č.684/2006 zo 14.11.2006. 

Potreba vody 

 110 ob.        x  135 l/ob.d  =  14 850  l/d 

 40 zam.       x   60  l/zam.d  =    2 400  l/d 

 10 zam.       x   450 l/zam.d  =    4 500  l/d 

250 šport.    x     60 l/šport.d  =   15 000  l/d 
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5 000 návšt. x       5 l/návšt.d  =   25 000  l/d 

     Qp =   61 750  l/d =  1,3 l/s   

( OV - 12 hod. prevádzka ) 

Qm  =  Qp  x  kd    =    1,3    x   1,6   =      2,1  l/s 

Qh   =  Qm  x  kh    =    1,8    x   1,8   =      3,8  l/s 

Z uvedených výpočtov je zrejmé, že ide o veľmi malé nároky na potrebu vody, naviac 
distribuované na rozsiahlom území. Dve zariadenia stravovania a služieb pri Starhradskej  
a Starohájskej ul. navrhujeme zásobovať z existujúcej zásobnej siete predĺžením 
vodovodného potrubia DN 100 resp. priamo vodovodnou prípojkou. Objekt OV a soc. 
zariadenia pri areáli ZŠ na Dudovej ul. navrhujeme napojiť z areálového rozvodu školy s 
podružným meraním. Malé objekty občerstvenia budú zásobované individuálne podľa 
charakteru ich služieb, sezónnosti a pod. V koridore komunikačného napojenia zástavby pri 
Malom Draždiaku navrhujeme pre zásobovanie chát vodovod DN 100 s napojením v 
armatúrovej šachte pri Kutlíkovej ul.   

2.8.2 Odkanalizovanie 
Súčasný stav 
Riešené územie je v súčasnosti, vzhľadom na charakter jeho funkčného využitia 

prakticky bez kanalizácie. Hlavné zberače verejnej kanalizácie idú po obvode riešeného 
územia, čo vytvára podmienky na jeho bezproblémové propojenie. 

Starohájskou ul. prechádza trasa zberača A s DN 3200/3200 mm. Zberač v ďalšom 
pokračovaní zaúsťuje do ČOV Petržalka. V Kutlíkovej ul. je uložený prítok tohoto zberača          
A I-1 s DN 600 - 1000 mm. Do jeho konca sa pripájajú uličné stoky DN 400 z oblasti 
Starhradskej ul. Okolo severovýchodného okraja jazera Veľký Draždiak, od Tematínskej do 
Antolskej ul. vedie trasa zberača A 0 s DN 400  - 1200 mm. V Dolnozemskej ceste je 
vybudovaná dažďová kanalizácia OCH-MG. V smere od nemocnice k zberaču A je to zberač 
s DN 800 mm, v smere od dostihovej dráhy k zberaču A stoka DN 400 mm. Vodárenský 
areál BVS,a.s. má svoju vnútroareálovú kanalizáciu. Zástavba pri Malom Draždiaku je bez 
kanalizácie, čo je potenciálnou možnosťou kontaminácie vôd znečistením. 

Návrh riešenia 
Na odstránenie zdroja znečistenia vôd jazera Malý Draždiak ako aj podzemných vôd, 

je ako bezpodmienečne nevyhnutné a pre rekreačné zhodnotenie celého územia 
podmieňujúce vybudovanie splaškovej kanalizácie na odkanalizovanie existujúcej zástavby 
chát domov. Navrhuje sa splašková kanalizácia DN 300, skladajúca sa z dvoch vetiev 
uložených v prístupovej komunikácii, ktoré po spojení pokračujú do zberača A I-1 v 
Kutlíkovej ul. V ďalšom stupni dokumentácie bude potrebné preveriť možnosť gravitačného 
vedenia uvedenej stoky pozdĺžnym profilom. Ak by to nevyšlo, možno uvažovať s 
alternatívnym riešením v podobe prečerpávania splaškov. Čerpacia stanica by sa umiestnila 
za sútokom oboch vetiev a z nej by až po Kutlíkovu ul. pokračovalo čisté výtlačné potrubie 
menšej dimenzie. 

Na odkanalizovanie centra občianskej vybavenosti pri Starhradskej ul. je navrhnutá 
splašková stoka DN 300 mm, ktorá sa pripojí na existujúcu stoku verejnej kanalizácie v 
Starhradskej ul. Navrhovaná vybavenosť pri Dolnozemskej ceste sa pripojí na susediaci 
zberač A. Vybavenosť v športovom areáli sa pripojí na existujúcu kanalizáciu školského 
areálu. Objekt pri Dudovej ul. sa pripojí na susediaci zberač A II. Objekty vybavenosti v 
rozptyle (bufety, sociálne zariadenia a pod.), pre ktoré nie je efektívne budovanie kanalizácie, 
budú odkanalizované individuálne do vodotesných vyvážateľných žúmp. 

Na odkanalizovanie parkovísk pri Kutlíkovej, Starhradskej a Antolskej je navrhnutá 
individuálna dažďová kanalizácia s odlučovačmi ropných látok. Predčistené vody sa pripoja 
na susediace zberače verejnej kanalizácie. 
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Navrhujeme zrušenie horného úseku zberača A 0 až po začiatok Antolskej ul. 
Odkanalizovanie školy pri Tematínskej ul., pre ktorú bol tento úsek zberača A 0 vybudovaný, 
sa zabezpečí jej presmerovaním a pripojením na verejnú kanalizáciu v oblasti bytovej 
zástavby na severnej časti Tematínskej ul. V prípade nevyhnutnosti bude potrebné uvažovať 
s prečerpávaním splaškov.   

2.8.3 Zásobovanie elektrickou energiou 
Súčasný stav 
Návrh riešenia urbanistickej štúdie predpokladá zástavbu v okolí jazera Malý 

Draždiak v štyroch rôznych rozptýlených lokalitách. Riešené územie nie je z hľadiska 
zásobovania elektrickou energiou pokryté zariadeniami siete 22 kV. V kontakte s riešeným 
územím sa nachádza jestvujúca VN a NN rozvodná sieť prostredníctvom ktorej je 
zabezpečovaná jestvujúca okolitá zástavba tohto územia. 

V uvedenom území sa v súčasnosti nachádza zariadenie distribučnej VVN sústavy, 
ktoré ako 2 x 110 kV nadzemné vedenie prechádza južným okrajom záujmového územia. 
V súčasnosti sa projekčne pripravuje jeho preloženie mimo územia zastavanej časti 
Petržalky do koridoru vedeného v súbehu s Panónskou cestou z jej južnej strany. 

Návrh riešenia 
Bilancie navrhovanej zástavby 

Podľa predložených podkladov urbanistickej ekonómie je tu uvažované s výstavbou 
občianskej vybavenosti : Centrum – podl. plocha cca 1300 m2, (správa parku , techn. 
zázemie, sklady); športový areál – podl. plocha cca 350 m2; pri Dolnozemskej ceste -  podl. 
plocha  cca 450 m2.  

Výkonové nároky boli stanovené na základe predpokladaných ukazovateľov pre 
jednotlivú vybavenosť vrátane príspevku pre verejné osvetlenie nasledovne : 

OV Centrum   Pinšt  =  105 kW Psúč  = 70 kW 

OV šport. areál  Pinšt  =    30 kW Psúč  = 20 kW 

OV pri Dolnozem. ceste Pinšt  =    35 kW Psúč  = 25 kW  

Návrh zásobovania elektrickou energiou: 

OV Centrum - prostredníctvom rozšírenej  rozvodnej  NN siete s orientáciou  
na jestvujúcu elektrickú stanicu  TS č. 0681 resp. 0680. 

OV šport. areál - prostredníctvom rozšírenej  rozvodnej  NN siete s orientáciou  
na jestvujúcu elektrickú stanicu  TS č. 0602 resp. 0630.  

OV pri Dolnozem. ceste - prostredníctvom rozšírenej  rozvodnej  NN siete  
s orientáciou na jestvujúcu elektrickú stanicu  TS č. 0598. 

Podmienky pre rozšírenie NN siete a jej prepojenia s jestvujúcou spresní 
prevádzkovateľ siete pri spracovávaní ďalších stupňoch dokumentácie. 

NN rozvody, VO  

Rozvody NN siete a verejného osvetlenia budú zrealizované káblovými vedeniami. 
Vlastné riešenie NN siete a VO nie je predmetom tejto urbanistickej štúdie.  
Poznámka : 

V grafickej časti je vyznačená trasa jestvujúcich 22 kV kábelových vedení a poloha jestvujúcich staníc VN/NN s 
rozlíšením tých, ktoré sú navrhnuté na zásobovanie novej výstavby elektrickou energiou prostredníctvom  
rozšírenej NN siete. 
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Ochranné pásma  
Podľa Zákona o energetike č.656/2004, ochranné pásmo podzemného elektrického 

vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vo vodorovnej 
vzdialenosti 1m pri napätí do 110 kV vrátane riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky. 

Ochranné pásmo transformovne VN/NN je vymedzené vzdialenosťou 10 m od 
konštrukcie transformovne. 

Ochranné pásmo závesného káblového vedenia s napätím od 1 - 110 kV vrátane je 
2m od krajného vodiča na každú stranu. 

2.8.4 Zásobovanie plynom  
Súčasný stav 
Riešená lokalita je situovaná v južnej časti mesta v mestskej časti Petržalka, kde sa 

toho času nachádzajú lesné porasty zbytku lužných lesov. Územie je v súčasnosti málo 
zastavané, je tu situovaný areál BVS,a.s. a niekoľko OIR pri Malom Draždiaku. Areál 
BVS,a.s. je napojený stredotlakovou prípojkou na jestvujúci rozvod plynu z regulačnej 
stanice situovanej na Kutlíkovej ul., ktorá má inštalovaný výkon 26 000 m3/h  
v stredotlakových výstupoch 0,1 a 0,3 MPa. Rozvodná sieť pre zásobovanie objektov  
v riešenom území je vybudovaná ako stredotlaková s rozvodom plynu na tlakovej úrovni 0,1 
MPa.  

Cez riešené prechádzajú dve trasy vysokotlakových plynovodov s dimenziami  
DN 200 a DN 300 o tlaku PN  4,0 MPa.  

Potreba plynu 
Plyn v  plánovanej výstavbe bude používaný na vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej 

vody (TÚV) resp. varenie. Potreba plynu pre bývanie je vypočítaná podľa smernice SPP, a.s. 
č.15/2002, kde pri výpočtovej teplote -12°C je potreba plynu pre OIR v danej lokalite 
uvažovaná v objeme 1,4 m3/hod a 4 000 m3/rok. Potreba pre objekty občianskej vybavenosti 
je odvodená od výpočtu potreby tepla, t.j. vykurovaných obostavaných objemov, kde pri 
spaľovaní zemného plynu uvažujeme s 95% účinnosťou kotlov a výhrevnosťou plynu  
34,7 MJ/ m3.  

Hodinová potreba plynu: 

vybavenosť (výpočet podľa potreby tepla)   Vhv  = 14,7 m3/h  

OIR (podľa smernice SPP)     Vhb  = 46,2 m3/h  

max. hodinová potreba spolu     Vh   = 60,9 m3/h  

Ročná potreba plynu : 

Ročná potreba plynu pre OIR je stanovená v zmysle vyššie citovanej smernice 
SPP,a.s. a pre objekty občianskej vybavenosti je stanovená v zmysle STN 38 3350 pre 
priemernú teplotu vo vykurovacom období + 4,0°C pri predpokladanom počte 202 
vykurovacích dní. Pre objekty OV obdobne ako pri výpočte potreby tepla uvažujeme s 12 
hodinami plnej prevádzky a 12 hodinami tlmenej prevádzky podľa voľby užívateľa. K potrebe 
plynu na vykurovanie je pripočítaný aj odhad potreby plynu pre gastronomické prevádzky. 

vybavenosť      Qrv   =    21 400 m3/r 

OIR (podľa smernice SPP)     Qrch  =  132 000 m3/r 

predpokladaná ročná potreba spolu   Qr    =  153 400 m3/r 

Technické riešenie 
Zásobovanie zemným plynom jestvujúcich a navrhovaných objektov je riešené 

vybudovaním troch strednotlakových vetiev ich napojením a predlžením do miest výstavby  
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v riešenej lokalite. Vzhľadom k vypočítanej potrebe plynu, dimenzie a kapacity jestvujúcich 
rozvodných potrubí sú dostatočne. Rozvody plynu budú vybudované v zmysle platných STN 
z plastových tlakových potrubí, ak. mat. PE 100, rady SDR 17. Ich dimenzie D 110 budú 
postupne redukované podľa potreby na D 90,63 a D 50.  

 Plynovody budú situované pozdĺž resp. v plánovaných komunikáciách spolu  
s ostatnými vedeniami technickej infraštruktúry pri dodržaní STN 73 6005.  

Pre jednotlivé objekty budú vybudované samostatné STL prípojky, ktoré budú 
ukončené na hranici pozemkov objektov  hlavnými uzávermi, regulátormi tlaku plynu  
a plynomermi.  

Ochranné a bezpečnostné pásma 
Podľa zákona o energetike č. 656/2004 Z.z. je: 

Ochranné pásmo pri VTL plynovodoch do profilu DN 500 mm po 8 m od potrubia 
plynovodu na obe strany a tiež 8 m pre technologické objekty. 

 Bezpečnostné pásmo pri VTL plynovode do profilu DN 350 a tlaku do 4 MPa je po 20 
m, pri navrhovanej regulačnej stanici plynu po 50 m od pôdorysu RS. Ochranné pásma STL 
plynovodov sú 4,0 m pre plynovody s menovitou svetlosťou do 250 mm vrátane a 
bezpečnostné pásmo je 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa 
prevádzkovaným vo voľnom priestranstve. Pri plynovodoch v súvislej zástavbe 
bezpečnostné pásma určí prevádzkovateľ distribučnej siete.   

Tieto ochranné a bezpečnostné pásma v riešenej dokumentácií sú dodržané a 
nebude potreba žiadať výnimky resp. iným spôsobom zabezpečovať navrhované objekty. 

2.8.5 Zásobovanie teplom  
Súčasný stav 
V riešenej lokalite nie sú vybudované kapacitné výrobne tepla. Územie je v 

súčasnosti  málo zastavané, je tu situovaný areál BVS, a.s. a niekoľko OIR pri Malom 
Draždiaku. Tieto sú zásobované teplom decentralizovaným spôsobom, areál BVS, a.s. 
kotlami na báze zemného plynu, OIR tuhým palivom resp. el. energiou. 

Potreba tepla 

Potreba tepla pre občiansku vybavenosť a objekty športu je vypočítaná v zmysle STN 
EN 12 831, skráteným spôsobom podľa vzorca : Qcelk  =  V.qv.(ti – te) s využitím údajov 
urbanistického návrhu podľa m3 obostavaných vykurovaných objemov pri dodržaní STN 38 
3350. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií budú spĺňať požiadavky STN 73 
0540, časť 1 až 4. Potreba tepla pre bývanie je vypočítaná podľa špecifických maximálnych 
potrieb v už zrealizovaných obdobných bytových objektoch. Maximálna hodinová potreba 
tepla pre OIR je uvažovaná 12,0 kW/h.  

Hodinová potreba tepla: 

vybavenosť (výpočet podľa m3 vyk. priestoru)  Qtv   =  134,0 kW/h 

OIR  (podľa už spracovaných objektov)   Qtb   =  396,0 kW/h 

max. hodinová potreba spolu     Qtmax = 530,0 kW/h 

Ročná potreba tepla 

Ročná potreba tepla pre vykurovanie je stanovená v zmysle STN 38 3350 pre 
priemernú teplotu vo vykurovacom období tes = + 4,0°C pri predpokladanom počte 202 
vykurovacích dní.  Pre objekty OV uvažujeme s maximálnym odberom tepla v trvaní 12 
hodín denne a v ostatnom čase s tlmenou  prevádzkou  podľa voľby užívateľa, potreba tepla 
pre OIR je vypočítaná podľa potreby už zrealizovaných chát. 

vybavenosť       Qtv   =      195,0 MWh/rok 
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OIR       Qtb    =   1 200,0 MWh/rok 

predpokladaná ročná potreba spolu   Qtr    =   1 395,0 MWh/rok 

Návrh riešenia 
Návrh zásobovania teplom je riešený decentralizovanými zdrojmi, objektovými resp. 

domovými kotolňami na spaľovanie zemného plynu. Budovanie jednotlivých zdrojov tepla 
bude postupné podľa priebehu výstavby jednotlivých objektov.  

2.8.6 Telekomunikácie 
Súčasný stav 
Riešené územie predstavuje lokalitu začlenenú z hľadiska telekomunikačnej siete do 

atrakčného obvodu  TKB Petržalka „C“. Územím neprechádzajú významné telekomunikačné 
trasy a vzhľadom na charakter riešenej oblasti tu nie je vybudovaná  telekomunikačná 
infraštruktúra.  

Návrh riešenia 
Hlavným cieľom urbanistického návrhu je dotvorenie rekreačného využitia riešeného 

územia. Vzhľadom na existujúce i navrhované funkčné využitie územia nie je predpoklad 
potreby budovania kapacitnejšej telekomunikačnej infraštruktúry. Menšie objekty občianskej 
vybavenosti budú pokryté z miestnych rezerv alebo riešené individuálne. Existujúca zástavba 
pri Malom Draždiaku bude riešená v ďalších stupňoch dokumentácie na základe špecifických 
požiadaviek jednotlivých vlastníkov. 

2.9 Koncepcia sídelnej zelene 
2.9.1 Charakteristika súčasného stavu vegetačného krytu 

Riešené územie Mestský lesopark Draždiak v MČ Petržalka je súčasťou 
Nadregionálneho biocentra Bratislavské luhy.  

Pôvodne ide o vegetáciu mäkkého luhu / Saliceto – Populetum /, na nivných a 
lužných pôdach, ktoré tvoria byliny, kry a stromy, ktoré už nežijú na podmáčanej pôde, ale 
stále sú v blízkosti hladiny podzemnej vody. Petržalsko - Čunovský rajón je charakterizovaný 
menšou mocnosťou fluviálnych dunajských štrkov a pieskov / cca 10-20 m /. Podzemná voda 
v sypkých sedimentoch má vodnú hladinu 1,5-2,5 m pod úrovňou terénu. 

Výstavbou Vodného diela Gabčíkovo sa prirodzený režim hladiny spodných vôd 
narušil a pôvodný vegetačný kryt sa postupne menil do podoby tvrdého luhu / Fraxineto-
Ulmetum /. Kolísanie hladiny spodných vôd v súčasnosti spôsobuje nepretržitú zmenu 
životných podmienok pre stávajúci vegetačný kryt. V podraste, sa tvrdý luh opäť mení na 
mäkký luh. V zásade môžme stávajúcu vegetáciu charakterizovať ako prechodný luh 
/Fraxino – Populetum /. Pre stávajúcu vegetáciu to znamená oslabenie zdravotnej kondície 
porastov. Vzniká priestor pre rozšírenie rôznych fytopatologických ochorení, ktoré sa 
prejavujú aj na ostatných vegetačných plochách, priliehajúcich k riešenému územiu.   

Stávajúci vegetačný kryt predstavujú porasty vo veku 35-99 rokov. Ide prevažne o 
umelý vegetačný kryt, ktorý až do roku 1989 bol pod správou Slovenských štátnych lesov. 
Podľa lesného hospodárskeho plánu /r.1976-1985/, bol priestor dnešného lesoparku 
rozdelený do niekoľkých porastových celkov s rôznou drevinnou skladbou.  

Z hospodárskeho hľadiska - ťažby, boli niektoré plochy vysadené monokultúrou 
šľachteného topoľa s rubnou dobou 30 rokov – porast č. 18d, 24d. Alebo išlo o výsadbu 
dvoch monokultúr , s prevahou topoľa – porast č. 57m, 65d. Nakoľko les prešiel pred takmer 
20-timi rokmi pod správu mestskej časti Bratislava Petržalka, stromy neboli primerane 
ošetrené a neprebehla ťažba dreva. V súčasnosti tieto porasty predstavujú z hľadiska 
bezpečnosti prevádzky lesoparku – lámavosť, vývrate, atď, vážny problém a môže v krátkej 
dobe dôjsť k ohrozeniu na zdraví návštevníkov lesoparku.  



UŠ ML Draždiak – čistopis  2008 

 32

Podľa návrhu tejto urbanistickej štúdie, sú tieto priestory identické s centrálnymi 
plochami lesoparku, kde vysoká zeleň, tvorí menšie percento vegetácie nad rozľahlejšími 
plochami lúk a záhonov. 

Plochy medzi Malým Draždiakom a bytovými domami, južne od komunikácie na 
Kutlíkovej ul., boli riedko osadené a neskôr využívané ako priestor mesta pre realizáciu 
náhradných výsadieb /porast č. 63b – dnešné pobytové lúky s riedky m porastom/. Taký 
charakter majú  plochy doteraz. Závažným problémom je vandalizmus, ktorý opakovane 
likviduje vysadené jedince. 

Juhovýchodne od brehu Malého Draždiaka /porast č.63c/, smerom k asfaltovej 
komunikácii, bola pôvodne vysadená javorová škôlka, ktorej charakter je do teraz jasne 
identifikovateľný. Nájde sa tu aj niekoľko exemplárov pagaštanu / Aesculus hippocastanum /. 
V súčasnosti ide o najfrekventovanejší lúčny priestor s voľne rastúcimi solitérmi vzrastlých 
javorov /cca 40 rokov/ a krov dráčov /Berberis thumbergii ssp./. 

Z druhej strany asfaltovej komunikácie, bol vysadený zmiešaný porast s pomerne 
veľkým podielom lipy malolistej / Tilia cordata /. Porast lipiny sa tu doteraz zachoval v 
pomerne dobrej kondícii a môže predstavovať odpovedajúci základ novovznikajúcich  
parkových kompozícií v centre areálu lesoparku. 

Vyvýšené brehy vo východnej časti Malého Draždiaka, sú výsledkom prirodzenej 
regenerácie prostredia. Ide prevažne o náletové dreviny agátu, hlohu, drieňa a ďalších 
pionierskych drevín. Východný breh je prístupný len sporadicky, nakoľko sa tu nachádza línia 
chát domov, s chaotickou výsadbou drevín, v neprirodzenej druhovej skladbe pre prírodné 
prostredie lesoparku. 

Plochy nad areálom nemocnice, ďalej pozdĺž Dolnozemskej ul. a severo-východne od 
plochy Malého Draždiaka a línie chát, predstavujú zmiešaný porast jaseňa, topoľa šedého a 
agátu. Ojedinele sa vyskytuje dub, hrab, brest a javor klen / Acer campestre /. Porasty si 
vyžadujú veľmi ráznu zdravotnú a výchovnú prebierku. 

V severnej časti riešeného územia, nad komunikáciou Kutlíkovej ul., sa nachádza 
prevažne porast topoľa šedého a kanadského, v nie veľmi odpovedajúcej kondícii. V severo-
východnej časti bol topoľový porast zmiešaný s pomerne veľkým zastúpením vrbiny, ktorá je 
v súčasnosti s ohľadom na časté zamokrenie a zároveň kolísanie hladiny spodnej vody, na 
ústupe. 

Celkovo môžme areál charakterizovať ako typickú ukážku lužných lesov, so silným 
krovitým podrastom. 

Z hľadiska zdravotného stavu, vyžaduje vegetačný kryt, vo všetkých častiach 
riešeného územia výrazný zásah a urýchlenú sanáciu prestárlej výsadby šľachteného topoľa. 

Z estetického a funkčného hľadiska, najmä v priestoroch centrálnej časti parku a 
pobytových lúk, je nutné porasty výrazne presvetliť, ponechať najkvalitnejšie jedince, uvoľniť 
porasty od nepriechodnej etáže krov a doplniť odpovedajúcou druhovou skladbou. 

Porasty tvoriace zelený plášť, po obvode lesoparku, je nutné ozdraviť a z podrastu 
stávajúcej vegetácie podporiť vývoj jedincov novovznikajúceho mäkkého luhu. 

Vzhľadom, k svojmu významu, by plochy mokradí pozdĺž Kutlíkovej ul., ktoré sú 
súčasťou nadregionálneho biocentra, mali získať adekvátnejšiu podobu,. Po uvážených 
zásahoch, pod dozorom MŽP, by mohol vzniknúť významný náučný priestor domácej fauny 
a flóry. 

2.9.2 Charakteristika súčasného stavu prevádzky lesoparku 
Správa lesoparku v súčasnosti prislúcha pod Referát tvorby, údržby a ochrany zelene 

mestskej časti  Bratislava - Petržalka. 
Priestor je definovaný ako vysoká zeleň, nehospodársky les. 
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2.9.3 Prostriedky na prevádzku lesoparku 
Z prostriedkov, vyčlenených na prevádzku lesoparku, sa predovšetkým financuje: 

1. zdravotný výrub a ošetrenie drevín, nie ťažba drevnej hmoty!. Takmer celý 
porast vykazuje známky poškodenia v dôsledku oslabenia organizmu 
drevín, kolísaním hladiny spodnej vody. Najčastejšie sú dreviny 
atakované rôznymi bakteriózami , hubovými ochoreniami a znehodnotenie 
v dôsledku napadnutia škodlivým hmyzom. 

2. vnútroporastové čistenie a prebierky 
3. vykášanie pobytových lúk  
4. vykášanie okrajov porastov v súvislosti s protipožiarnymi opatreniami 

mesta 
5. likvidácia anorganického odpadu 

Ďalším problémom je existencia stromov po rubnej dobe – šľachtený topoľ, ktorý 
predstavuje v danom priestore najvážnejší problém ohrozenia na zdraví. Na plošnú sanáciu 
ohrozujúcich topoľových porastov nie sú vyčlenené finančné prostriedky. 
Poznámka:  

časť lesoparku / výbežok v južnej časti Malého Draždiaka/, ako aj okolité porasty priliehajúce k riešenému 
územiu, sú v správe Slovenských štátnych lesov. Porasty trpia podobnými chorobami a vykazujú známky 
poškodenia, ako porasty v lesoparku. Nakoľko sa na týchto plochách nerealizuje ošetrenie v odpovedajúcom 
rozsahu /alebo vôbec/, porasty Petržalských lužných lesov, vrátane porastov lesoparku sú permanentne 
znehodnocované zanesením a rozšírením rôznych fytopatologických chorôb.  

To znamená, že finančné prostriedky z prevádzkového rozpočtu  správy lesoparku na 
postreky, zdravotné prebierky a výruby sa stávajú neefektívne vynaloženými investíciami. 

2.9.4 Stredisko údržby a prevádzky lesoparku 
V súčasnosti funkciu údržby a prevádzky zaobstaráva objekt bývalej horárne s veľmi 

skromnými priestormi, s takmer žiadnou vybavenosťou, kvalifikovaným personálom a 
obmedzeným strojovým parkom. 

Stredisko zabezpečuje: 
• Z rozpočtu  ročných finančných nákladov zabezpečuje práce  - viď odstavec 2.9. 

19.1-5 
• Z vyťaženého dreva zabezpečuje 

o realizáciu lavičiek a preliezačiek pre deti, ktoré sú vandalmi 
permanentne znehodnocované,  

o haluzinu na ohniská, ktorá sa skladuje na horárni a postupne zásobuje 
vyhradené ohniská, aby nedochádzalo k poškodzovaniu porastu 
lesoparku, 

o štiepky na chodníky a cestičky. 

V rámci prevádzky sa stredisko ďalej zaoberá: 
1. problémom pochovávania psov a drobných domácich zvierat, kedy 

môže dôjsť ku kontaminácii spodných vôd /zákon o cintorínoch/, 
nakoľko sa plochy nachádzajú bezprostredne nad hladinou spod. 
vody!!!! 

2. vandalizmom – zamedzenie likvidácie mobiliáru a porastov 
3. problémom znehodnocovania areálu nekontrolovateľným pobytom 

bezdomovcov. 
4. problémami spojenými s venčením psov. Ich nekontrolovateľný pohyb 

po areáli, resp. venčenie veľkých a bojových plemien, čo 
znepríjemňuje ostatným návštevníkom pobyt v lesoparku , 

5. problémom zvierat, najmä potkany a líšky, ktoré do porastov chodia  
kvôli konzumácii odpadkov  



UŠ ML Draždiak – čistopis  2008 

 34

6. elimináciou devastácie porastov, najmä pobytových lúk v rámci 
rozličných akcií okolitých Základných škôl a spolkov. Akcie sú 
neohlásené a narúšajú bežnú prevádzku lesoparku. Navyše nárazová 
koncentrácia neprimeraného počtu detí a osôb, bez náležitého dozoru 
a vzťahu k prírode, vedie opakovane k devastácii prostredia. 

7. problémami spojenými s prevádzkou chát vybudovaných na pravom 
brehu Malého Draždiaka:  

• premávka osobných automobilov chatárov, narúšajúca kľudovú 
prevádzku lesoparku – chýba prístupová obslužná komunikácia 
ku OIR, 

• neexistencia odkanalizovania chát, 
• problémy s ostatnými sieťami technickej infraštruktúry, 
• problém obmedzeného prístupu brehových lokalít ostatným 

návštevníkom lesoparku pod objektmi chát,    
• zabezpečením elektrifikácie objektov dochádza k mrzačeniu 

porastu činnosťou Slovenských elektrární, 

2.9.5 Požiadavky na riešenie zelene vyplývajúce zo Zadania UŠ  
Urbanistická štúdia „Mestský lesopark Draždiak v MČ Petržalka rieši: 

1. priestor mestského lesoparku riešiť vzhľadom ku skutočnosti, že areál sa 
nachádza v oblasti I. stupňa ochrany prírody 

2. zeleň riešiť vzhľadom na opatrenia zamerané na protihlukovú ochranu funkčných 
plôch lesoparku 

3. zeleň riešiť s ohľadom na podmienky zabezpečenia ekologickej stability 
4. v maximálnej miere ochrániť jestvujúce krajinotvorné prvky,  
5. podporiť budovanie novonavrhovaných krajinotvorných komponentov, 
6. zohľadniť režim biocentier biokoridorov, interakčných prvkov a významných 

krajinotvorných prvkov vo vzťahu k urbanizácii územia a to v kontextoch širšieho 
územia 

7. daný priestor riešiť v súlade so zásadami Regionálneho ÚSES hl.m. SR Bratislavy 
– 1994, biocentrom regionálneho významu a zároveň genofondovou lokalitou 
zoológie a fauny. 

2.9.6 Návrh riešenia zelene  
Riešenie zelene sa odvíja od koncepcie priestorového riešenia prevádzky areálu 

lesoparku Draždiak v mestskej časti Petržalka. 

Primárnym princípom urbanistickej štúdie je sprístupnenie a plnohodnotné využitie 
stávajúcich plôch zelene pre najrozličnejšie skupiny obyvateľov, najmä Petržalského sídliska.  

Navrhovaná koncepcia prevádzky areálu má ambície sa stať atraktívnym prírodným 
areálom nadlokálneho, celomestského charakteru. Zároveň sa môže stať súčasťou ucelenej 
koncepcie využitia prírodných areálov lužných polôh Dunaja. 

Riešenie zelene v čo najväčšej miere využíva prírodný vegetačný potenciál riešeného 
územia. 

Nakoľko, ako ukazujú predchádzajúce kapitoly, porasty boli a sú permanentne 
vystavované najrozličnejším negatívnym vplyvom, realizácia funkčného areálu mestského 
parku a lesoparku bude vyžadovať zásahy do organizácie prevádzky areálu a porastovej 
štruktúry stávajúceho vegetačného krytu. 

Urbanistická štúdia rieši priestor lesoparku, ktorý je v súčasnosti necitlivo predelený 
rušnou komunikáciou Kutlíkovej ulice, ako ucelený prírodný parkový komplex s dvomi 
primárnymi prevádzkovými centrami. Dôraz sa pritom kladie na zachovanie 
charakteristického výrazu prostredia lužných lesov. 
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Rozsiahlejšie parkové úpravy atraktívnych pobytových plôch centrálnych priestorov, 
chráni a obklopuje kompaktný zelený plášť ošetrených porastov stávajúceho vegetačného 
krytu. 

Hlavné komunikačné osy, prepájajúce jednotlivé atraktívne priestory a vstupné časti 
parku, navrhujeme zvýrazniť sprievodnou zeleňou, formou atraktívnejších kompozícií krov, 
resp. budovaním stromoradí, ktoré zároveň v priestore plnia orientačnú funkciu. 

2.9.7 Centrálne priestory parku 
Presné vymedzenie jednotlivých častí parku bude známe až po realizácií podrobného 

dendrologického prieskumu, ktorý bude vykonaný v nasledujúcej etape PD – DUR. Teraz 
uvádzame koncepčné vymedzenie jednotlivých funkčných celkov parku: 

Južné centrum 
Plochy č.13-15 podľa výkresu zelene Urbanistickej štúdie, s výraznejšou 

vybavenosťou, predstavujú pre návštevníkov najatraktívnejšie priestory parku.   

Výrazne je tu posilnená zeleň trvalkových a kríkových záhonov realizovaných z 
domácich druhov a ich kultivarov. 

Na ploche č. 14 a 15, tvorí stávajúca zeleň, formou vybraných solitérov a skupín 
stromov, základ kostry parkových úprav. Ide najmä o priestory bývalej lipnice a javorovej 
lesnej škôlky.  

Severné centrum 
V prípade sekundárneho centra v severnej časti riešeného územia , nad 

komunikáciou na Kutlíkovej ul. / plocha č.13 /, s nebezpečným porastom šľachteného topoľa, 
navrhujeme plošnú sanáciu stávajúceho porastu. Uvoľnený priestor, po výrube topoľov, 
poskytuje priestor pre veľkorysejšie riešenie výsadieb, parkového charakteru. 

2.9.8 Pobytové lúky 
Pobytové lúky, t.j. komplexy s rozsiahlejším podielom lúčnych porastov, tvoria 

podstatnú časť riešeného územia. Ide o priestory s menšou intenzitou vybavenosti rozličnými 
atraktivitami. Priestory sú charakteristické kľudnejšou prevádzkou a vybavené sú 
predovšetkým mobiliárom lavičiek, ale aj piknikových lavíc a stolov.  

Z hľadiska charakteru prevádzky pobytových lúk, rozsiahlejšie plochy stávajúcich 
lesných porastov navrhujeme výraznejšie presvetliť a vo väčšom objeme odstrániť  
nepriechodnú etáž krovitého porastu. Vo vybraných lokalitách, s neodpovedajúcou kvalitou a 
štruktúrou stávajúceho vegetačného krytu, navrhujeme stav porastov revitalizovať, avšak v 
rozmedzí zachovania charakteru lužného lesa. To znamená, že výber rastlinného materiálu 
novonavrhovaných výsadieb bude vychádzať z prirodzenej vegetačnej skladby lužných lesov. 

2.9.9 Prirodzené porasty 
Tieto porasty, situované predovšetkým po obvode parku, spĺňajú predovšetkým 

ochrannú funkciu prírodného prostredia parku voči okolitým civilizačným vplyvom zo strany 
urbanizovaného prostredia, ktoré predstavujú nasledovné areály: 

• areál Nemocnice sv. Cyrila a Metoda 
• areál BVS 
• areály škôl a obytných budov na východe a severe riešeného územia 
• línie rušnej prevádzky komunikácií na Kutlíkovej a Dolnozemskej ul. 

Porasty navrhujeme po nutných zdravotných prebierkach a vyčistení, ponechať v 
pôvodnom stave, resp. posilniť samo obnovovaciu schopnosť podrastu novovznikajúcej 
vegetácie mäkkého luhu. 
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2.9.10 Priestory mokradí 
Ide o plochy pod dohľadom Štátnej ochrany prírody so zameraním na ochranu 

prírodnej fauny a flóry. Tieto priestory navrhujeme riešiť v kompetencii zodpovedných 
orgánov MŽP. V tejto UŠ navrhujeme nasledovné opatrenia, ktoré budú smerovať 
k maximálnej konzervácií súčasného stavu a k vyhláseniu lokality za chránený areál: 

• Vyčistenie, rozšírenie a čiastočné prehĺbenie vodnej plochy v severnej časti, 
• Obnova prepojenia medzi severnou a južnou mokraďou, 
• Vyčistenie južnej mokrade, 
• Realizácia terénnych valov – protihlukových a bariérových od komunikácie Kutlíkova, 
• Výsadba ekobariéry v ostatných častiach navrhovaného CHU, podľa grafickej časti, 
• Realizácia Ekovyhliadky v korunách stromov, podľa grafickej časti. 

2.9.11 Členenie plôch podľa intenzitných tried 
Urbanistická štúdia, riešením jednotlivých priestorov parku, zároveň člení celý areál 

podľa stupňa využitia a zásahov v jednotlivých priestoroch do jednotlivých intenzívnych tried. 
– viď grafická časť, výkres zelene. 

Presné vymedzenie jednotlivých častí parku bude známe až po realizácií podrobného 
dendrologického prieskumu, ktorý bude vykonaný v nasledujúcej etape PD – DUR. Teraz 
uvádzame koncepčné vymedzenie jednotlivých funkčných celkov parku: 

• A – intenzívne plochy a priestory / 3,9 ha / s rôznou funkčnou náplňou, 
najfrekventovanejšie priestory s najväčším objemom návštevníkov. Stávajúce porasty 
prekonajú najrozsiahlejšie zásahy do objemu a štruktúry stávajúceho vegetačného 
krytu. 

• B – stredne intenzívne plochy / 11,0 ha / -  najmä pobytové lúky s výraznými 
solitérmi, alebo skupinami stromov, prevažne so stávajúcich výsadieb so 
zredukovaným objemom etáže krov. 

• C – kľudové plochy / 37,3 ha/ – prirodzený porast lesoparku vybavený 
vychádzkovými a náučnými chodníkmi, nízka frekvencia návštevníkov, porasty plnia 
funkciu ochrannej zelene samotného priestoru parku. 

2.9.12 Návrh druhovej skladby drevín. 
Návrh vychádza zo stávajúcich podmienok lužných lesov – prechodný typ - Fraxineto-

Ulmetum, v súčasnosti s veľkým podielom zastúpenia jaseňov, vŕb, agátov a topoľov.  

Navrhujeme: 
1. podporiť vývoj spoločenstva mäkkého luhu z podrastu stávajúceho 

/zdevastovaného/ vegetačného krytu, v okrajovom plášti riešeného areálu, ako 
základ ekologickej stability daného územia v rámci vzájomnej interakcie s 
okolitými porastmi lužných lesov povodia Dunaja – populus, alnus, salix 

2. ako základ budúcich parkových výsadieb využiť stávajúce jedince javorov /Acer 
platanoides/ a líp /Tilia cordata/ a ich rozšírenie aj do ostatných priestorov 
centrálnych priestorov a pobytových lúk. Skladbu obohatiť o druhovo príbuzné 
dreviny už existujúceho vegetačného krytu, ako pagaštanu /Aesculus 
hippocastanum/, horského javora /Acer campestre/, hrabu /Carpinus betulus/, v 
suchších lokalitách dubu /Quercus robur, Quercus pubescens/, resp. v 
atraktívnejších priestoroch použiť platan / Platanus acerifolia/. 
Nové výsadby topoľov, v centrálnych častiach pobytových lúk nedoporučujeme, 
nakoľko ide o dreviny s ťažko kontrolovateľným expanzným rastom 
a samovoľným rozširovaním. Výsadby by mohli v krátkej dobe ovládnuť celú 
plochu areálu, ktorý má však v prvom rade spĺňať funkciu mestského parku so 
špecifickými požiadavkami na skladbu a kompozíciu porastov. 

3. etáž krov : 
•  v obvodovom plášti ponechať krovitý podrast v skladbe prirodzenej obnovy   

porastu, 
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• vo vnútroareálových parkových úpravách použiť prevažne domáce druhy krov 
a trvaliek a ich domácich, resp. akceptovateľných introdukovaných kultivarov.  

• do druhovej skladby navrhujeme zaradiť: ružu, svíb, bršlen, hloh, kalinu, 
hlohyňu, dráč, vtáčí zob, zemolez. Z popínaviek : plamienok plotný, brečtan, 
zemolez, divý vinič. 

2.10 Koncepcia ochrany prírody a územný systém ekologickej 
stability ( ÚSES ) 

V rámci krajinnoekologického hodnotenia sme záujmovú lokalitu Draždiak hodnotili z 
hľadiska územného systému ekologickej stability (ÚSES), ktorá je definovaná podľa  zákona 
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ako celopriestorová štruktúra navzájom 
prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a 
foriem života v krajine. Základ tohto systému tvoria biocentrá, biokoridory a interakčné prvky 
nadregionálneho, regionálneho alebo miestneho významu. Aj napriek intenzívne 
využívanému územiu možno v urbanizovanom prostredí vyčleniť prvky ÚSES a zhodnotiť ich 
opodstatnenosť, funkčnosť, prepojenosť, resp. izolovanosť voči ostatným. Podpornými 
faktormi pre vyčlenené prvky ÚSES sú vyhlásené chránené územia podľa zákona č. 
543/2002 Z. z., lokality vyčlenené podľa súvislej európskej sústavy chránených území 
NATURA 2000, ako aj lokality vyhlásené podľa ďalších medzinárodných dohovorov. 

Pre územie Bratislavy boli spracované 2 dokumenty ÚSES: Regionálny ÚSES mesta 
Bratislavy (Králik a kol., 1994) a Aktualizácia prvkov regionálneho ÚSES mesta Bratislavy 
(Králik, Brezníková a kol., 2005, ktorý doteraz nenadobudol platnosť). Do dokumentov 
regionálneho ÚSES boli premietnuté podklady aj z nadregionálneho ÚSES. Ďalej sme 
vychádzali z pripomienok k urbanistickej štúdie zóny „Malý Draždiak“ (Krampl a kol., 2004), 
kde hlavným cieľom bolo navrhnúť urbanistickú koncepciu zóny rekreácie, športu a oddychu 
s využitím vodných plôch s potrebnou občianskou, rekreačnou, športovou a technickou 
vybavenosťou, ako aj dopravnou obsluhou a využitím priestorov lesného porastu pre účely 
krátkodobej rekreácie obyvateľov s návrhom prvkov drobnej architektúry, pri rešpektovaní 
zvyškov lesných porastov ako významných ekostabilizačných prvkov v území a prvkov 
zelene v kategórii „intaktné plochy zelene“. 

2.10.1 Širšie priestorové vzťahy z hľadiska ochrany prírody 
V rámci širších priestorových vzťahov sa vyskytujú 3 chránené územia: Chránený 

areál Hrabiny (je síce súčasťou RBc Draždiak, ale nachádza sa mimo záujmovej lokality 
Draždiak), Chránený areál Chorvátske rameno a Prírodná rezervácia Starý háj: 

Chránený areál Hrabiny – 4. stupeň ochrany, je chránený od r. 2002; výmera 70 500 
m2. Predmetom vyhlásenia je ochrana lokality výskytu najväčšej známej populácie kriticky 
ohrozeného a vzácneho rastlinného druhu kozinca drsného (Astragalus asper Wulfen ex. 
Jacq.), ako jedinej na Slovensku a prírodne hodnotného územia lužného lesa v dotyku so 
silne urbanizovaným prostredím. Nie je súčasťou súvislej európskej sústavy chránených 
území a ani iného chráneného územia. Lokalita je súčasťou RBc Draždiak, nachádza sa 
medzi Dolnozemskou cestou a dunajskou hrádzou. 

Chránený areál Chorvátske rameno – 4. stupeň ochrany, je chránený od r. 2003; 
výmera 98 463 m2; výmera ochranného pásma 3 100 m2. Predmetom vyhlásenia je 
zabezpečenie ochrany rôznorodosti mnohých vývojových štádií organizmov flóry a fauny 
Chorvátskeho ramena a zachovanie biodiverzity rastlinstva a živočíšstva lužného lesa a 
mokrade. Nie je súčasťou súvislej európskej sústavy chránených území a ani iného 
chráneného územia. Bezprostredne nadväzuje na RBk Chorvátske rameno a je súčasťou 
NRBc Bratislavské luhy. 

Prírodná rezervácia Starý háj – 5. stupeň ochrany, je chránená od r. 2005; výmera 
766 520 m2, výmera ochranného pásma 107 197 m2. Účelom vyhlásenia je ochrana 
prirodzeného lužného lesa s výskytom viacerých chránených druhov rastlín a živočíchov. Nie 
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je súčasťou súvislej európskej sústavy chránených území a ani iného chráneného územia. 
Je súčasťou NRBc Bratislavské luhy. 

V bezprostrednej blízkosti RBc Draždiak sa nachádza CHKO Dunajské luhy – 2. 
stupeň ochrany, vyhlásená od r. 1998. Chránená krajinná oblasť zahŕňa vodné plochy 
(hlavný tok rieky Dunaj a jeho bočné ramená), priľahlé lužné lesy a ostatnú krajinu s 
bohatstvom rastlinných a živočíšnych druhov. Na území sa nachádzajú spoločenstvá 
mäkkého (vŕbovo-topoľového) a tvrdého (dubovo-brestového) lužného lesa, ako aj 
suchomilných panónskych dúbrav. Výrazným prvkom je spoločenstvo dunajských hlošín a 
lesostepných formácií so vzácnymi druhmi jednej z najviac ohrozených rastlinných čeľadí – 
vstavačovité. Z hľadiska ochrany fauny si zasluhujú pozornosť posledné zvyšky močiarnych 
a vodných biocenóz a spoločenstvá lužných lesov. Oblasť je významná pre hniezdenie 
vtákov. 

Medzi novonavrhované chránené územia do predmetnej lokality možno zaradiť: 
 Jarovský ostrov s Horným rusoveckým ramenom – navrhované chránené územie je 

súčasťou NRBc Bratislavské luhy 
 Pečenský háj s ramenom – navrhované chránené územie je súčasťou RBc Pečenský les 
 Lido – Soví lužný les – navrhované chránené územie je súčasťou RBc Soví les. 

Podľa urbanistickej štúdie zóny „Malý Draždiak“ (Krampl a kol., 2004) sa navrhujú 
vytvoriť 2 chránené areály Malý Draždiak a Mokraď. Tieto neboli zaradené podľa 
Aktualizácie prvkov regionálneho ÚSES mesta Bratislavy (Králik, Brezníková a kol., 2005) 
medzi novonavrhované chránené územia. 

V území sa nenachádza žiadny chránený areál ani iný typ ochrany prírody. Na 
územie sa vzťahuje 1. stupeň ochrany ( podľa zák 543/2002 § 12), t.j. na vybrané aktivity 
podľa §12 je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody. Ide o nasledovné aktivity: 

a) Vykonávanie činnosti meniacej mokrade alebo koryto vodného toku,... 

b) rozšírenie nepôvodného druhu rastliny alebo živočícha za hranicami zastavaného 
územia obce s výnimkou druhov ustanovených vo VZN, ktoré vydáva ministerstvo....park je v 
zastavanom území obce Bratislavy 

c) umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného 
územia obce.... park je v zastavanom území obce Bratislavy 

d) leteckú aplikáciu chemických látok a hnojív, 

e) vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka 

f) likvidáciu geologického diela,.... 

g) zasahovanie do biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, 
ktorým sa môže biotop poškodiť alebo zničiť, 

h) vyradenie ostatnej vodnej plochy a jej pridelenie do užívania na účely podnikania v 
osobitnom režime 

Záver : 

Celé územie je v zastavanom území obce BA a podľa návrhu urbanistickej štúdie 
parku nepočítame so žiadnou z vyššie uvedených aktivít. Napriek tomu, celý návrh 
urbanistickej štúdie aj nasledujúce etapy projektovej prípravy budú predložené na posúdenie 
orgánom ochrany prírody. 

Ekologicky najvýznamnejšie je v riešenom území lokalita južnej mokrade. V riešení 
vytvárame také priestorové podmienky pre toto územie, aby v budúcnosti bola prírodná 
zložka lokality minimálne dotknutá – terénne valy, bariérové ohraničenie. Okrajom lokality 
môže viesť náučný chodník s informačnou tabuľou o výskyte druhov fauny a flóry. 
Navrhovaná Ekovyhliadka nad mokraďou sprístupní dostatočne lokalitu bez priameho 
kontaktu s  územím. 
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2.10.2 Širšie priestorové vzťahy z hľadiska územného systému ekologickej 
stability 
Juhozápadné od RBc Draždiak sa nachádza regionálny biokoridor – RBk 

Chorvátske rameno (poradové číslo XXIII – poradové číslo podľa Králik, Brezníková a kol., 
2005) – biotop vodných a vlhkomilných spoločenstiev, v súčasnosti veľmi ohrozený 
pôsobením viacerých stresových faktorov (blízkosť zástavby, znečistená voda, odpady, 
intenzívna turistika a i.). Súčasťou RBk Chorvátske rameno je aj genofondovo významná 
lokalita fauny Chorvátske rameno (poradové číslo 12 – poradové číslo podľa Králik, 
Brezníková a kol., 2005) a genofondovo významná lokalita flóry Chorvátske rameno 
(poradové číslo 5). 

Východne od RBc Draždiak je vyčlenené nadregionálne biocentrum – NRBc 
Bratislavské luhy (poradové číslo 22) – komplex zachovaných lužných lesov na oboch 
brehoch Dunaja. Biocentrum sa vyznačuje bohatstvom flóry a fauny – kombináciou stepných, 
lesostepných a lužných spoločenstiev. Do biocentra sú zahrnuté 2 genofondovo významné 
lokality fauny Starý Háj – Hrabiny (poradové číslo 7) a Starý háj na ostrove pri ramene 
Zuzana (poradové číslo 11). Súčasná plocha biocentra a vysoký stupeň jeho narušenia 
neposkytujú podmienky na trvalé prežitie viacerých druhov, ktoré sa tu v minulosti hojne 
vyskytovali (napr. jeleň, bobor, vydra, jazvec, orliak morský a i). Obidva prvky ÚSES RBk 
Chorvátske rameno a NRBc Bratislavské luhy sú funkčne prepojené na RBc Draždiak. 

Určitá prepojenosť na RBc Draždiak je v severovýchodnej časti na regionálne 
biocentrum – RBc Soví les (poradové číslo 38), ktoré predstavujú fragmenty lesných a 
mokraďových spoločenstiev. Lokalita je významná výskytom chránených druhov sov a 
cenného druhu topoľa čierneho. Boli tu vyčlenené 2 genofondovo významné lokality fauny 
(Lužná zeleň pri Lide – poradové číslo 4 a Soví lužný les – poradové číslo 5) a 1 
genofondovo významná lokalita flóry (Zvyšok zelene pri Lide – poradové číslo 54). 

Severné ohraničenie lokality dotvárajú 2 izolované regionálne biocentrá (bez 
možného prepojenia na RBc Draždiak vzhľadom na intenzívnu zástavbu a dopravný systém): 
RBc Pečenský les (poradové číslo 34) – mŕtve rameno zarastené trstinou a ďalšími 
spoločenstvami sukcesného štádia a lužné lesy, dnes zväčša charakteru topoľovej 
monokultúry, kde je zaznamenaný výskyt vzácnych a kriticky ohrozených rastlinných druhov 
(výskyt 1 genofondovo významnej lokality fauny Pečenský háj s ramenom – poradové číslo 1) 
a RBc Sad Janka Kráľa (poradové číslo 37) – park, tvorený fragmentmi lesných 
spoločenstiev predstavujúci genofondovo významnú lokalitu flóry a fauny (výskyt 1 
genofondovo významnej lokality fauny Sad Janka Kráľa – poradové číslo 52 a 1 lokality flóry 
Sad Janka Kráľa – poradové číslo 24). 

Hlavnú os spomínaných 5 biocentier a jedného biokoridoru tvorí provinciálny 
biokoridor – PRBk Dunaj (poradové číslo XIII), ktorý zahŕňa vodný tok Dunaja s priľahlými 
mokraďovými spoločenstvami a komplexmi lužných lesov vŕbovo-topoľových a lužných 
nížinných lesov. 
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 Tabuľka 3 Návrhy a opatrenia vyplývajúce z aktualizácie ÚSES 
Prvky ÚSES z r. 1994 Aktualizácia prvkov z r. 2005 Opatrenia a manažment 
NRBc Bratislavské luhy ponechať, zmena hraníc eliminovať možné negatívne vplyvy 

rekreácie a športu 
zabezpečiť územnú ochranu plôch 
mimo chránenej krajinnej oblasti 

RBc Draždiak ponechať, zmena hraníc revitalizovať lokalitu na vytvorenie 
ekologických podmienok pre 
charakteristické druhy lužných lesov 
na nezalesnených plochách doplniť 
dreviny tvrdého luhu 

RBc Soví les ponechať, návrh na rozšírenie zabezpečiť územnú ochranu 
revitalizovať lokalitu 
sprietočniť Ovsištské rameno 

RBc Sad Janka Kráľa ponechať, návrh na rozšírenie zahŕňa najvýznamnejšie plochy 
zelene 

RBc Pečenský les ponechať, zmena hraníc zabezpečiť územnú ochranu 
dosiahnuť prirodzené drevinové 
zloženie porastov 

RBc Chorvátske rameno–sever zrušené  
RBc Chorvátske rameno – juh pričlenené k NRBc Bratisl. luhy  
PRBk Dunaj ponechať, bez zmeny hraníc  
RBk Chorvátske rameno ponechať, bez zmeny hraníc doplniť výsadbu krajinnej vegetácie 

podľa potenciálnej vegetácie 
sprísniť režim, nakoľko sa nachádza 
priamo v urbanizovanom prostredí 

Zdroj: Aktualizácia prvkov regionálneho ÚSES mesta Bratislavy (Králik, Brezníková a kol., 2005) 

2.10.3 Širšie priestorové vzťahy z hľadiska súvislej európskej sústavy 
chránených území NATURA 2000 
Sústava NATURA 2000 je najvýznamnejšia európska iniciatíva na ochranu 

biodiverzity. Tvoria ju 2 typy území osobitne chránených: 

Navrhované chránené vtáčie územia (schválené uznesením vlády SR č. 636 zo 
dňa 9. júla 2003 k národnému zoznamu navrhovaných chránených vtáčích území) – biotopy 
druhov vtákov európskeho významu a biotopy sťahovavých druhov vtákov možno na účel 
zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania vyhlásiť za chránené vtáčie územia (podľa 
zákona č. 543/2002 Z. z.).  Do sledovanej lokality možno zahrnúť jedno územie – Chránené 
vtáčie územie Dunajské luhy (súčasť NRBc Bratislavské luhy, RBc Soví les a PRBk Dunaj) 
– jedna z troch lokalít na území Slovenska pre hniezdenie nasledovných druhov: orliak 
morský, volavka striebristá, haja tmavá, bučiačik močiarny a ďalšie. 

Navrhované územia európskeho významu (podľa vyhlášky MP SR č. 24/2003 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) – navrhované 
územia tvoria biotopy v Európe ohrozené vymiznutím, alebo majú malý prirodzený areál, 
alebo predstavujú typické ukážky jednej alebo viacerých biogeografických oblastí Európy. 
MŽP SR vydalo podľa § 27 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení zákona č. 525/2002 Z. z. výnos MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa 
vydáva národný zoznam území európskeho významu (výnos bol uverejnený vo Vestníku 
MŽP SR, čiastke 3 z roku 2004). Do sledovanej lokality možno zahrnúť jedno územie – 
Územie európskeho významu Bratislavské luhy (súčasť NRBc Bratislavské luhy, RBc 
Soví les a RBc Pečenský les). 

2.10.4 Užšie priestorové vzťahy lokality Draždiak 
Celá záujmová lokalita je zaradená do regionálneho biocentra – RBc Draždiak 

(poradové číslo 39), ktoré je tvorené 4 samostatne vyčlenenými lokalitami s vodnými a 
lesnými spoločenstvami. RBc Draždiak bolo vyčlenené v roku 1994 (Králik a kol., 1994) a 



UŠ ML Draždiak – čistopis  2008 

 41

bolo potvrdené aj pri aktualizácii prvkov ÚSES v r. 2005 (Králik, Brezníková a kol., 2005). 
RBc Draždiak predstavuje významné vodné a lesné spoločenstvá v intenzívne využívanom 
urbanizovanom území. RBc Draždiak tvoria 4 samostatné lokality, vybudovaná cestná sieť 
spôsobila jeho fragmentáciu: 

1. dve vodné plochy Veľký Draždiak a Malý Draždiak, pričom Veľký Draždiak sa využíva 
ako rekreačná plocha, brehy Malého Draždiaku sa v jednej časti využívajú ako 
rekreačné záhrady s OIR. Pre obidve vodné plochy je charakteristické, že sú silne 
atakované pozdĺž jedného brehu. Malý Draždiak z tohto pohľadu tvorí významnejší 
lokalitu, pretože v jeho tesnej blízkosti sa nachádza zvyšok mŕtveho ramena, ktorý 
spolu s vodnou plochou Malého Draždiaka predstavujú genofondovú lokalitu fauny a 
flóry. 

2. lokalita ohraničená ulicami: Romanova, Kutlíkova, Starohájska a Dudova – zvyšky 
lužného lesa a zvyšky mŕtvych ramien, ktoré sú v súčasnosti veľmi devastované 
(silne znečistená voda, odpady – komunálny a rôzny stavebný odpad, miesto pre 
bezdomovcov). 

3. lokalita lesného porastu v okolí dostihovej dráhy – mimo riešeného územia. 
4. lokalita lesného porastu medzi Dolnozemskou cestou a dunajskou hrádzou. Táto 

lokalita je takmer totožná s Chráneným areálom Hrabiny (rok vyhlásenia 2002) – 
mimo riešeného územia. 

Genofondové lokality podľa RÚSES mesta Bratislavy (Králik a kol., 1994) a jeho 
aktualizácie (Králik, Brezníková a kol., 2005) boli vyčlenené nasledovne: 
Genofondové lokality fauny: 

8z – Panské nivy (živočíšne skupiny: obojživelníky) 
9z – Zrkadlový háj pri Draždiaku (živočíšne skupiny: obojživelníky, plazy, vtáky) 
10z – Malý Draždiak (živočíšne skupiny: obojživelníky, plazy, cicavce) 
104z – Zvyšok Mŕtveho ramena pri Malom Draždiaku (živočíšne skupiny: 
obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce) 

Genofondové lokality flóry: 
4f – Malý Draždiak (vodné spoločenstvá) 
53f - Zvyšok Mŕtveho ramena pri Malom Draždiaku (mokraďové spoločenstvá) 

Návrhy ochrany a manažment genofondových lokalít: 
.../4 – zachovať pôvodný charakter genofondovej lokality resp. dopracovať 
inventarizačný výskum 
.../6 – návrh na vyhlásenie chránených území a zachovanie pôvodného charakteru 
genofondových plôch 

Poznámka: v grafickej prílohe sú genofondové lokality znázornené čiernou prerušovanou čiarou. Všetky uvedené 
lokality sú súčasťou regionálneho biocentra č. 39 Draždiak (zelená horizontálna šrafáž na grafickej prílohe). 

Návrh opatrení: Potrebná je komplexná revitalizácia lokality (vytvorenie biocentra) 
zameraná na zlepšenie ekologických podmienok pre cieľové skupiny organizmov 
(charakteristické spoločenstvá lužných lesov) a rozšírenie biocentra výsadbou drevín tvrdého 
lužného lesa na okolitých nezalesnených plochách. 
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Genofondové lokality podľa RÚSES mesta Bratislavy (Králik a kol., 1994) a jeho 

aktualizácie (Králik, Brezníková a kol., 2005) 



UŠ ML Draždiak – čistopis  2008 

 43

V riešenom území a jeho dotyku sa podľa Kostry ekologickej stability MČ Bratislava- 
Petržalka (Ružičková, 1998) nachádzajú 3 ekologicky významné krajinné celky (EVKC), 
ktorých ekologické a urbanistické funkcie sú nasledujúce: 

č. 15 EVKC Panské nivy (5 ha): 
Ekologická funkcia: súčasť regionálneho biocentra 

Urbanistická funkcia: nestavebná plocha verejnej zelene – park, lesopark 

Ochranný režim: 

Priestorová štruktúra – stromová a krovinová vegetácia, vodná plocha 

Druhová skladba – prevažne vyhovujúce vŕbovo-topoľové porasty s jaseňom 
a brestom, miestami šľachtený topoľ 

Cieľové spoločenstvo – tvrdý a mäkký lužný les, vodné spoločenstvá 

Návrh: nahradiť nepôvodné dreviny stanovištne prirodzenými 

č. 16 EVKC Malý Draždiak (24 ha): 
Ekologická funkcia: regionálne biocentrum, navrhovaný chránený areál 

Urbanistická funkcia: nestavebná plocha verejnej zelene – park, lesopark, vodná 
plocha 

Ochranný režim: 

Priestorová štruktúra – stromová a krovinová vegetácia, lesostep, travinno-bylinné 
porasty, vodná plocha, mokraď 

Druhová skladba – prevažne vyhovujúce vŕbovo-topoľové porasty s jaseňom 
a brestom, kroviny na lesostepi – dráč, hloh 

Cieľové spoločenstvo – tvrdý a mäkký lužný les, vodné spoločenstvá, lesostepné 
spoločenstvá 

Návrh: nahradiť nepôvodné druhy drevín 

č. 17 EVKC Veľký Draždiak (45,5 ha): 
Ekologická funkcia: regionálne biocentrum 

Urbanistická funkcia: nestavebná plocha verejnej zelene – park, lesopark, vodná 
plocha 

Ochranný režim: 

Priestorová štruktúra – stromová a krovinová vegetácia, vodná plocha 

Druhová skladba – prevažne vyhovujúca – druhovo bohatý tvrdý lužný les s dubom 
letným, jaseňom a brestom (oproti areálu nemocnice) šľachtené topole 

Cieľové spoločenstvo – tvrdý a mäkký lužný les, vodné spoločenstvá, lesostepné 
spoločenstvá 

Návrh: nahradiť nepôvodné druhy drevín 

Použitá literatúra: 
Krampl a kol., 2004: Pripomienky k urbanistickej štúdií zóny „Malý Draždiak“,  
Králik a kol., 1994: Regionálny ÚSES mesta Bratislavy. SAŽP, Bratislava. 
Králik, Brezníková a kol., 2005: Aktualizácia prvkov regionálneho ÚSES mesta Bratislavy. 
SAŽP, Bratislava. 
Ružičková, J., 1998: Kostra ekologickej stability MČ Bratislava- Petržalka. Tiliana, Bratislava. 
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Územný systém ekologickej starostlivosti 
1 Vyhlásené CHÚ      5 Regionálne biocentrum RBC 
2 Novonavrhované CHÚ     6 Nadregionálne biocentrum  
3 Navrhované územia EU významu    7 Provincionálny biokoridor 
4 Navrhované vtáčie územia     8 Regionálny biokoridor 
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2.11 Koncepcia životného prostredia 
2.11.1 Ovzdušie 

Uvádzame aktuálne hodnoty zo stanice SHMU v Bratislave na Mamateyovej ulici: 
 Tabuľka 4 Znečistenie ovzdušia - Tri najvyššie 1-hodinové hodnoty za predošlý deň    

stanica velicina cas max   max  cas 
2_max max_2 cas 

3_max max_3 

  Bratislava, 
Mamateyova    NO    07:00   68    02:00   67    03:00   66  

  Bratislava, 
Mamateyova    NO2    06:00   52    19:00   52    23:00   48  

  Bratislava, 
Mamateyova    NOx    06:00   153    07:00   151    23:00   147  

  Bratislava, 
Mamateyova    PM10    23:00   18    21:00   17    22:00   16  

 
Poznámka: 
Všetky uvedené hodnoty sú v µg.m-3 (mikrogramoch na meter kubický prepočítané pri teplote 20° C (293,15 K) a 
tlaku 101,325 kPa. Uvedený čas je v UTC (Coordinated Universal Time), ktorý je oproti SEC (stredoeurópsky cas) 
posunutý o jednu hodinu dozadu. 
 Tabuľka 5Hodinové koncentrácie znečisťujúcich látok  

Stanica O3 SO2 NO2 NOx PM10 PM2.5 CO Benzén 
Bratislava, Mamateyova 96 * 14 22 22       

 

Negatívne účinky monitorovaných znečisťujúcich látok 
OXIDY DUSÍKA NOx 

Vznikajú pri spaľovacích procesoch, ich najvýznamnejšou zložkou sú oxid dusičitý a 
oxid dusnatý, ktorý je však nestály a mení sa na oxid dusičitý. Až 50% oxidu dusičitého 
pochádza z automobilovej dopravy, významných zdrojom je spaľovanie zemného plynu. 
Oxid dusičitý je dráždivý plyn, ktorý pôsobí na dýchacie cesty a spôsobuje ich zužovanie. Na 
vyššie koncentrácie oxidu dusičitého v ovzduší reagujú najmä astmatici a osoby s primárnym 
ochorením dýchacej sústavy. Citlivejší sú aj malé deti a starí ľudia. 

V prípade vzostupu koncentrácií oxidov dusíka v ovzduší (najmä v situáciách 
zhoršenia rozptylových podmienok, kedy v ovzduší spravidla stúpajú aj koncentrácie oxidov 
síry a prachu) je vhodné, aby sa citlivé osoby vyvarovali 

• dlhodobého pobyt vonku,  
• zvýšenej námahy vonku (najmä športovej činnosti),  
• dlhodobého vetrania obytných miestností, kde sa zdržiavajú. 

POLIETAVÝ PRACH TSP, PM10 , PM2,5 

Polietavý prach predstavuje sumu častíc rôznej veľkosti, ktoré sú voľne rozptýlené v 
ovzduší. Ich pôvod je v rôznych technologických procesoch, uvoľňujú sa najmä pri spaľovaní 
tuhých látok, sú obsiahnuté vo výfukových plynoch motorových vozidiel. Do ovzdušia sa však 
dostávajú aj vírením častíc usadených na zemskom povrchu (sekundárna prašnosť). 

Zdravotná významnosť prachu závisí od veľkosti častíc. Zatiaľ čo väčšie častice (nad 
10 ľm) môžu pôsobiť iba podráždenie horných dýchacích ciest s kašľom a kýchaním a 
dráždenie očných spojiviek, menšie častice sa dostávajú až do dolných dýchacích ciest a 
častice s rozmerom pod 2,5 ľm môžu prestupovať do pľúcnych skliepkov a buď sa usadzovať 
v pľúcach alebo aj prenikať do krvného obehu. Z tohto aspektu delíme ukazovateľ prašnosti 
na celkovú prašnosť (TSP), častice pod 10 ľm (PM10) a častice pod 2,5 ľm (PM2,5). 
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Zvýšená prašnosť v ovzduší všeobecne pôsobí dráždivo na dýchacie cesty a 
spravidla sa vyskytuje spolu s ďalšími škodlivinami, ako sú oxid siričitý alebo oxidy dusíka. Z 
odborných zdravotníckych štúdií vyplynulo, že v lokalitách s vysokým a dlhodobým výskytom 
zvýšených koncentrácií malých prachových častíc v ovzduší sa zisťuje k zvýšená úmrtnosť 
obyvateľov na ochorenia dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy. 

Za citlivé skupiny populácie sa považujú astmatici, osoby s ochoreniami dýchacej 
sústavy a srdcovo-cievnej sústavy, veľmi malé deti a starí ľudia. 

V dobe zvýšenej prašnosti v ovzduší sa pre citlivé skupiny populácie odporúčajú 
opatrenia na obmedzenie expozície, t.j. 

• obmedzenie pobytu vonku a obmedzenie fyzickej aktivity vonku,  
• skrátenie vetrania obytných miestností. 

2.11.2 Hluk 
Legislatívne je hluk v súčasnosti upravený Nariadením vlády SR č. 40/2002 o 

ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami. Vstupom do EÚ sa musí naša legislatíva 
harmonizovať s legislatívou EÚ, čo konkrétne znamená transpozíciu Smernice 2002/49/EC 
do pripravovaného zákona o verejnom zdravotníctve a do nariadenia vlády SR o 
posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí. Pre Bratislavu to znamená vypracovať 
strategickú hlukovú mapu do 30.7.2007 ( v súčasnosti už vypracovaná ) a následne 
spracovať akčný plán na znižovanie hluku do 18.7.2008. 

Hluk z cestnej dopravy 
Riešené územie sa nachádza v blízkosti zberných komunikácií Kutlíkova a 

Dolnozemská cesta, ktoré obťažujú okolie zvýšenou hladinou hluku z cestnej dopravy. 
Nakoľko je medzi areálom parku a uvedenými komunikáciou väčšia plocha vzrastlej zelene, 
nedochádza k priamemu kontaktu obyvateľov s hlukom komunikácie. V južnej časti parku 
navrhujem realizovať protihlukové zemné valy od Kutlíkovej ulice. Nakoľko sa na okrajoch 
parku nachádza vedenie TI – vysokotlaký plyn, nie je možné takého zemné valy realizovať 
po celom obvode parku. Tlmiaci efekt zelene na hluk je minimálny ( 100 m široký pás lesa 
tlmí hluk o cca 1 db ), preto návrh odporúča v budúcnosti ak sa zvýši frekvencia na 
uvedených komunikáciách realizáciu protihlukového bariérového oplotenia parku. 

2.11.3 Radónové riziko 
Radón vzniká v prírodnom prostredí prirodzeným rádioaktívnym rozpadom uránu 

U238, ktorý je v stopových množstvách prítomný vo všetkých horninách. Radón nie je 
stabilný, ale ďalej sa rozpadá na tzv. dcérinné produkty. Tie sa viažu na aerosolové a 
prachové časti v ovzduší, s ktorými vstupujú do živého organizmu ingesciou a inhaláciou. V 
súčasnosti je známe, že ožiarenie z radónu, resp. z jeho dcérinných produktov rozpadu je 
jedným z hlavných faktorov, ovplyvňujúcich zdravotný stav obyvateľstva. 

Obyvateľstvo je účinkom radónu vystavené predovšetkým v budovách. Zdrojom 
radónu v nich sú rádioaktívne prvky v podloží budov, v ich stavebnom materiáli a vo vode. Z 
toho najdôležitejšiu záťaž predstavuje radón v pôdnom vzduchu, vnikajúci do budov z 
podložia stavieb. 

Vo sfére zabezpečovania kvality životného prostredia najmä funkčnej zložky bývania 
obyvateľstva sa jedná o obmedzovanie vplyvu radónu v novo vytváranom i v existujúcom 
obytnom prostredí. V novej výstavbe ide o predchádzanie škodlivým účinkom radónu 
predovšetkým lokalizáciou stavieb, voľbou stavebných materiálov a spôsobom prevedenia 
stavieb. Ide o nový prístup s ktorým sa musí v územnom plánovaní i v rezorte stavebníctva 
počítať. 

Z výsledkov priamych meraní vyplynulo, že na území Bratislavy a jej širšieho okolia 
zasahujúceho do okresov Malacky, Pezinok a Senec (cca 1/3 rozlohy kraja) možno očakávať 
56,8 % zastúpenie nízkeho radónového rizika, 37,5 % je v strednej kategórii radónového 
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rizika a až 5,7 % územia je v kategórii vysokého radónového rizika, čo je dvojnásobok 
celoslovenského priemeru. 

Nízke radónové riziko bolo zistené najmä v južnej časti Bratislavy v oblasti riečnych 
sedimentov Dunaja v okresoch Bratislava II. a V. 

2.12 Svetlotechnika 
V riešenom území sa nenavrhujú také funkcie a zariadenia, ktorých realizácia by si 

vyžadovala spracovanie svetlotechnického posudku. 

2.13 Odpadové hospodárstvo 
Riešenie odpadového hospodárstva je v tejto etape iba koncepčné, ktorého cieľom je 

zadefinovať druh odpadov, ktoré po realizácií parku bude potrebné permanentne 
odstraňovať. Kvalifikácia druhov odpadov bola určená na základe skúseností spracovateľa 
s obdobnou predprojektovou dokumentáciou nasledovne: 

Odpady pri prevádzke parku: 

Komunálny odpad skupiny 20: 

Papier, lepenka, sklo, biologicky rozložiteľný odpad ( reštaurácia ), jedlé tuky 
a oleje, drevo, plasty, kovy, zmesový komunálny odpad, odpad z čistenia verejných 
plôch,  

Objemný odpad : je to hlavne biologicky rozložiteľný odpad zo zelene - orez stromov 
a kríkov – konáre, odpadová kôra, drevo, pokosená tráva, lístie. 

2.13.1 Návrh opatrení na likvidáciu odpadu 
Podľa zákona o odpadoch likvidácia odpadu je vecou jeho pôvodcu. Za týmto účelom 

vlastníci, nájomcovia ( resp. užívatelia ) pozemkov parku musia vykonávať nasledujúce 
opatrenia alebo činnosti podľa Zákona č. 223 / 2001 o odpadoch: 

• Rozmiestniť dostatočný počet odpadových nádob v parku, v centrách parku aj na 
separovaný zber, ( počet a rozmiestnenie určí DUR ) 

Biologicky rozložiteľný odpad z prevádzky a údržby parku je možné riešiť variantne 
nasledovne: 

• Variant 1 - Zriadiť zberný dvor pre uskladnenie a spracovanie objemného materiálu 
z údržby parku ( mimo riešeného územia parku ) – biologicky rozložiteľný odpad zo 
zelene. Recyklácia tohto materiálu – kompostovanie, nastielanie kôry.  

• Variant 2 – Podľa množstva biologického materiálu rozložiť v 2-3 okrajových 
lokalitách parku kompostáreň do 10 t, recyklovať kompost pri údržbe parku. Vhodná 
lokalita na zriadenie takéhoto kompostu je na severovýchodnom okraji parku – pri 
areáli BVS. 

V súčasnosti sa realizuje výstavba zberného dvora v MČ Petržalka na Čapajevovej 
ulici. V ďalšej PD bude potrebné zistiť, či bude možné využiť tento dvor aj na uskladnenie 
a spracovanie „zeleného“ odpadu z navrhovaného parku, alebo bude potrebné realizovať 
samostatný nový zberný dvor. 
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2.14 Návrh regulácie 
2.14.1 Všeobecná časť 

Regulatívy slúžia ako smerný materiál pre stanovenie podmienok výstavby v danej 
zóne pri vydávaní záväzného stanoviska samosprávnych a štátosprávnych orgánov v 
procese územného a stavebného konania (Zákon č. 50/1976 Zb.)  

Regulatívy sú definované v textovej a grafickej forme: Stanovenie podmienok 
výstavby na jednotlivých pozemkoch musí zároveň rešpektovať všetky ustanovenia 
vyjadrené v textovej a grafickej forme regulatívov. 

Regulatívy funkčného a priestorového využitia sú špecifické pre riešené územie. 
Formulácia a stanovenie jednotlivých regulačných pravidiel vychádza z nasledovných 
legislatívnych noriem: 

• Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov 

• Vyhláška č. 55/2001 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácií, 

• Vyhláška č. 453/2000, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenie stavebného 
zákona,   

• Vyhláška č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 

• STN 73 4301 – Budovy na bývanie, jún 1998. 
 
Regulatívy sú stanovené pre každý stavebný pozemok samostatne a regulujú predovšetkým: 
A. Zastaviteľné plochy – v rámci nich stanovujú: 

• funkčné využitie stavebného pozemku, 
• priestorové usporiadanie stavieb na pozemku, 

B. Nezastaviteľné plochy – plochy parkovej a lesoparkovej zelene.  

Regulatívy okrem toho v grafickej časti stanovujú funkčné a priestorové usporiadanie 
verejných priestorov, predovšetkým verejnej zelene, chodníkov a cestných komunikácií. 
 
1. Funkčné využitie pozemkov a budov na nich je definované podľa Zákona č. 50/ 1976 Zb. 
( Stavebný zákon ) § 43, 43a - 43c, nasledovne: 
Budovy pre prechodné bývanie: 

• objekty pre individuálnu rekreáciu - OIR 
Nebytové budovy: 

• budova pre komerčnú vybavenosť - OV 
• budova pre správu parku – SPR 
• hromadné garáže, HG 

Poznámka: Skratky za typom budovy sú označením v grafickej a textovej časti návrhu riešenia. 

Monofunkčný objekt ( označený horeuvedenou skratkou funkcie ) je definovaný ako 
budova, ktorej dominantné funkčné využitie zaberá viac ako 50 % z celkovej podlažnej 
plochy objektu a doplnkové, príp. prípustné funkcie zaberajú ostatnú podlažnú plochu 

Polyfunkčný objekt je definovaný ako budova, v ktorej ani jedna funkcia nie je 
prevažujúca, t.j. priestorovo nezaberá viac ako 50 % z celkovej podlažnej plochy objektu. V 
polyfunkčnom objekte môže byť stanovená dominantná funkcia, ktorá je určená ako funkcia 
zaberajúca najväčšiu podlažnú plochu v objekte. Od dominantnej funkcie je odvodený názov 
polyfunkčného objektu.  
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2. Priestorové usporiadanie budov na stavebnom pozemku ( ďalej len SP ) 

A. Výmera stavebného pozemku 
• Minimálna výmera stavebného pozemku určeného na výstavbu: 

o  Objekt pre individuálnu rekreáciu (OIR) je 500 m2,, 

Ak pozemok nedosahuje stanovenú výmeru, nie je možné definovať ho ako stavebný 
pozemok. 

• Maximálna výmera stavebného pozemku určeného na výstavbu : 
o  Objekt pre individuálnu rekreáciu (OIR) je 800 m2, 

Z maximálnej výmery stavebného pozemku sa vypočíta maximálny index 
zastavanosti pri pozemkoch väčších ako maximálna výmera. 
 
B. Zastavanosť stavebného pozemku je daná: 
Presná hodnota indexov je stanovená pre každý regulačný blok samostatne. 

• maximálny index zastavanosti – je pomer medzi plochou zastavanou budovami 
a celkovou plochou stavebného pozemku, 

• minimálny index prírodnej plochy – je pomer prírodnej plochy na pozemku 
k celkovej ploche stavebného pozemku. Prírodná plocha je upravená alebo 
neupravená časť terénu, pričom na ňom, pod ním a nad ním nie je umiestnená 
žiadna stavba. Takáto plocha umožňuje výsadbu trojetážovej zelene, t.j. stromy, kríky 
a byliny, priamo na teréne.  

• maximálny index stavebného objemu – je najvyššia prípustná hodnota 
obostavaného priestoru ( v m3) pripadajúca na m2 zastavanej plochy pozemku : 

o  Objekt pre individuálnu rekreáciu (OIR) je 9 m3/1 m2, 
• zastavovacie podmienky na jednotlivých pozemkoch sú určené stavebnou čiarou, 

ktorá definuje potenciálne zastaviteľnú plochu pozemku. 

Plocha vymedzená stavebnou čiarou predstavuje zastaviteľnú časť pozemku.  
Upozornenie: 
Ak stavebná čiara prechádza cez existujúcu stavbu, znamená to, že pri výstavbe nového 
objektu na pozemku. prípadne prestavbe, dostavbe, rekonštrukcií je potrebné rešpektovať 
polohu tejto stavebnej čiary.  

C. Určenie počtu podlaží 
• Maximálna konštrukčná výška podlažia pre: 

o  Objekt pre individuálnu rekreáciu (OIR) je 3 000 mm, 
• Celková výška budovy je daná maximálnym počtom : 

o nadzemných podlaží,  
o podzemných podlaží, 
o ustúpujúcich ( podkrovných ) podlaží, 

Konkrétny maximálny počet podlaží stavby je stanovený pre každý regulačný blok 
samostatne. 

Podzemné podlažie je podlažie, ktorého úroveň podlahy alebo jej časti je nižšie ako 
800 mm pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5.00 m po obvode stavby.  

Ustupujúce podlažie je posledné najvyššie položené podlažie v stavbe, ktorého 
zastavaná plocha je menšia ako 50% zastavanej plochy predchádzajúceho 
( predposledného ) podlažia. 

Podkrovie je posledné najvyššie položené nadzemné podlažie ohraničené 
konštrukciou krovu, pričom užitková plocha podkrovia s min. svetlou výškou 2100 mm 
nepresahuje 50 % zastavanej plochy predchádzajúceho podlažia.  
Ostatné podlažia sú nadzemné. 
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D. Odstupy stavieb 
• Odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky Vyhlášky č. 532/2002 Z.z. § 6. 

V zóne je neprípustné využívať odsek (4) § 6 uvedenej vyhlášky – stiesnené 
územné podmienky. 

E. Oplotenie stavieb 
• Pozemok je možné oplotiť pevným priehľadným plotom, maximálnej výšky 

1600 mm alebo živým plotom maximálnej výšky 1000 mm.  
• Oplotenie nesmie zasahovať do rozhľadového poľa priliehajúcich pozemných 

komunikácií. 

2.14.2 Možnosti realizácie zmien dokončenej stavby na pozemku 
Zmenami dokončenej stavby sú: 

• nadstavby, ktorými sa stavby zvyšujú,  
• prístavby, ktorými sa stavby pôdorysne rozširujú a ktoré sú navzájom 

prevádzkovo, spojené s doterajšou stavbou 
• stavebné úpravy, pri ktorých sa zachováva vonkajšie pôdorysné aj výškové 

ohraničenie stavby ( napr. prestavby, výstavby, podstatné zmeny vnútorného 
zariadenia, podstatné zmeny vzhľadu stavby ) 

Pri realizácií akejkoľvek zo zmien dokončenej stavby sa stavebník riadi príslušnými 
regulatívmi podľa tejto dokumentácie v plnom rozsahu. 

Regulačná časť urbanistickej štúdie sa skladá z grafickej a textovej časti, pričom v 
rozhodovacom procese musia byť využívané obe časti zároveň. 
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2.14.3 Regulačné listy navrhovaných funkcií 

A. zastaviteľné plochy: 
Objekt pre individuálnu rekreáciu     OIR 
 
CHARAKTERISTIKA:  Objekt pre individuálnu rekreáciu (OIR) je budova určená 
predovšetkým na prechodné ubytovanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie. 
Objekt pre individuálnu rekreáciu (OIR) má maximálne 1 podzemné, 1 nadzemné podlažie 
a podkrovie.  
 
FUNKČNÉ VYUŽITIE  
 
PRÍPUSTNÉ: 
dominantné 

• Prechodné bývanie  
 
doplnkové 

• zeleň záhrad, 
• nevyhnutné plochy a zariadenia technického vybavenia, 
• Objekt pre individuálnu rekreáciu (OIR) má mať najmenej 1 garážové stojisko 

alebo 1 vonkajšie stojisko na 1 objekt, 
 
VÝNIMOČNE PRÍPUSTNÉ 

• Trvalé bývanie 
• drobné a jednoduché stavby slúžiace na umeleckú činnosť,  

 
NEPRÍPUSTNÉ 

• výroba, skladovanie, 
• v OIR sa nesmú umiestňovať prevádzky, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo 

výbuchu, zamorenia okolia škodlivinami, zápachmi, nadmerným hlukom, 
otrasmi alebo nebezpečným žiarením.  

 
doplňujúce ustanovenia: 

• parkovanie užívateľov objektov musí byť riešené na vlastných pozemkoch 
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BUDOVA PRE SPRÁVU, ADMINISTRATÍVU      SPR 
 
CHARAKTERISTIKA:  je to budova pre správu a administratívu, spojenú s prevádzkou 
parku.  
 
FUNKČNÉ VYUŽITIE  
 
PRÍPUSTNÉ: 
dominantné 

• prevádzkové a administratívno správne priestory, 
doplnkové  
zariadenie občianskej vybavenosti vhodné na integráciu : 

• menšie občerstvovacie zariadenia  
• hygienické zariadenie pre verejnosť 

ostatné doplnkové funkcie: 
• núdzové ubytovanie pre správu a managment parku, 
• odstavné plochy a garáže pre potrebu užívateľov a návštevníkov budovy, 

pričom počet odstavných a parkovacích plôch musí zodpovedať STN 73 6056.  
• parkovo upravená zeleň,  
• nevyhnutné plochy a zariadenia technického vybavenia – garáže pre 

mechanizmy na údržbu parku,. 
 
NEPRÍPUSTNÉ 

• trvalé bývanie 
• výroba, skladovanie, 
• sa nesmú umiestňovať prevádzky, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo výbuchu, 

zamorenia okolia škodlivinami, zápachmi, nadmerným hlukom, otrasmi alebo 
nebezpečným žiarením. 

 
HYGIENICKÉ ZARIADENIE PARKU     OV 
 
CHARAKTERISTIKA:  je to budova pre umiestnenie verejných WC a pomocných 
prevádzok parku.  
 
FUNKČNÉ VYUŽITIE  
 
PRÍPUSTNÉ: 
dominantné 

• verejné WC pri vstupoch do parku, 
doplnkové  
zariadenie občianskej vybavenosti vhodné na integráciu : 

o malá predajňa novín a časopisov, 
ostatné doplnkové funkcie: 

• nevyhnutné plochy a zariadenia technického vybavenia pre mechanizmy na 
údržbu parku,. 

 
NEPRÍPUSTNÉ 

• výroba, skladovanie, 
• sa nesmú umiestňovať prevádzky, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo výbuchu, 

zamorenia okolia škodlivinami, zápachmi, nadmerným hlukom, otrasmi alebo 
nebezpečným žiarením. 

 



UŠ ML Draždiak – čistopis  2008 

 53

B. Nezastaviteľné plochy 
ZELEŇ PARKOVÁ         ZP 
CHARAKTERISTIKA:  zeleň parková je tvorená plochami verejne prístupnej zelene 
parkov, parčíkov a uličného stromoradia. Je to územie nezastaviteľné  
 
FUNKČNÉ VYUŽITIE: 
 
PRÍPUSTNÉ: 
dominantné 

• mestská parková zeleň,  
• prírodná upravovaná zeleň, 
• pobytové lúky, 
• náučné chodníky, 
• vodné plochy 

doplnkové 
• chodníky a iné pešie plochy, 
• drobná architektúra a mobiliár, 
• pamätníky a iné umelecké diela primeraného rozsahu, 
• menšie ihriská rôzne vekové kategórie detí, 
• hygienické zariadenia 

 
VÝNIMOČNE PRÍPUSTNÉ 

• nevyhnutné plochy technického vybavenia, 
 
NEPRÍPUSTNÉ 

• akékoľvek iné zariadenia a budovy, okrem vyššie uvedených. 
• ČSPH 
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2.15  Návrh etapizácie výstavby parku 
Etapizácia, vecná a časová koordinácia využitia územia bude realizovaná nasledovne: 

Celú akciu by bolo dobré rozdeliť na časti, ktoré by sa dali projektovať a realizovať 
postupne. Postup prác je naznačený v tabuľke.  

Investičné akcie: 
1. výstavba kanalizácie a komunikácie pri Malom Draždiaku – pre OIR, 
2. výstavba parkovísk + prístupová cesta + úprava prechodov cez Kutlíkovú a 

Dolnozemskú cestu 
3. Dendrologický prieskum na území parku – vymedzenie zón A,B,C 
4. čistenie Malého Draždiaku 
5. Realizácia parkových úprav Sever + Juh 

 Tabuľka 6 Návrh etapizácie realizácie parku 

Postup projektovej prípravy  Postup realizacie 

Cistenie severnej casti parku 

Cistenie vodnej plochy na severe 

Spracovanie US Drazdiak 

 uprava prepojenia severnej a juznej vodnej plochy – ekologicky 
chranenych arealov 

EIA na cely park  

Spracovanie DUR + DSP –
odkanalizovania chát pri Malom 
Drazdiaku 

Dendrologický prieskum, presné stanovenie zón A,B,C,  
Upravy na Kutlikovej ul. – prechody + svetelna signalizacia, 
parkovanie 

realizacia kanalizacie+ ostatné TI pri Malom Drazdiaku  
Cistenie juznej casti parku 

Spracovanie DUR – dokumentacie pre 
uzemne rozhodnutie na kanal 

Spracovanie DSP na kanal Dosadby parku 

Spracovanie DUR – dokumentacie pre 
uzemne rozhodnutie parku 

Uprava brehov M. Drazdiaka 

Cistenie Maleho Drazdiaka 

 

Realizacia parkovisk a ciest 

Spracovanie DSP – dokumentacie pre 
stavebne povolenie parku 

Realizacia parkovych  cesticiek 

Realizacia stavieb v centre parku 

Realizacia nadchodu nad Dolnozemsku ul.  

 realizacia vysadby a upravy centra parku 

Autorsky dozor 

Osadenie mobiliaru –ver. osvetlenie, lavicky, kose... 
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3 Príklad riešenia mobiliáru parku 

 Sedenie - lavičky 
 

  Sedenie - lavičky 
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Ekovyhliadka 
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Osvetľovacie telesá 
 

 
Psie picie fontánky 
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osvetlenie centrálnej časti 

centrálna časť parku 
 

 
drevené pódium v centre - sedenie 
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Záhony – stálozelené kríky 
 

 
Fontána -  posedenie  
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4 Príklad výberu kríkov a krovín do centrálnych častí 
parku 

Lonicera xylosteum total Crataegus aronia Berberis 

Clematis –aristata-wp500 Cornus mas Crataegus 

Euonymus Euonymus - europaeus Humulus lupulus 
 
 


