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SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŠTÚDIE

Názov objektu: Polyfunkčný dom - prestavba objektu SO-02

Miesto objektu: Košická52, Bratislava II - Ružinov
parc.č. 9391/2, 9391/5

Objednávateľ: Reding s.r.o.
Legionárska 10, 811 07 Bratislava

Spracovateľ: Ing. arch. Juraj Karásek, autorizovaný architekt SKA
ul. H. Meličkovej č.12, 841 05 Bratislava

Autori: Ing.arch. Juraj Karásek
Ing.arch. Lenka Šebestová

Spolupráca: Ing.arch. Viktor Fuček

Stupeň: Štúdia - súťaž

Dátum: 02/2022

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE OBJEKTU

Súčasný stav

Zastavaná plocha: 622,0 m2

Počet podlaží: 1 podzemné podlažie + 2 nadzemné podlažia

Hrubá podlahová plocha: 1.podzemné podlažie            626,0 m2 /nevyužité/
1.nadzemné podlažie             635,0 m2

 2.nadzemné podlažie             848,0 m2

 Podlažia spolu                     2 109,0 m2

Podlažia spolu bez 1.pp      1 483,0 m2

Átrium                                    225,7 m2

Navrhovaná prestavba

Zastavaná plocha: 730,0 m2

Počet podlaží: 1 podzemné podlažie +  2 nadzemné podlažia

Úžitková plocha prestavby: 1.podzemné podlažie             672,9 m2

 1.nadzemné podlažie             581,7 m2

2.nadzemné podlažie             780,5 m2

 Podlažia spolu                    2 035,1 m2

Átrium                                  111,1 m2

3.      URBANISTICKÉ RIEŠENIE

Objekt polyfunkčného domu, ktorého prestavbu rieši štúdia, sa nachádza v Bratislave na
Kohútovej ulici, parc.č. 9391/5 a 9391/2, v mestskej časti Bratislava II - Ružinov. Zastavané
územie je  charakteristické viacpodlažnou, prevažne obytnou a administratívnou zástavbou.
Polyfunkčný dom  hmotovo uzatvára zástavbu po obvode bloku, ohraničeného ulicami
Miletičova, Košická, Gemerská a Kohútova.

Prestavba jestvujúceho objektu na polyfunkčný dom je navrhnutá s cieľom
transformovať nevyužívané priestory na lokálne centrum obchodu, služieb a administratívy pre
miestnu komunitu. Táto komunita je charakterizovaná prevažne mladými ľudmi a rodinami
vzhľadom na prestavby okolitých budov na malometrážne (štartovacie) byty.

Charakter navrhovanej revitalizácie objektu nezasahuje do súčasných a ani nevytvára
nové urbanistické vzťahy. Nemení sa osadenie ani výšková niveleta objektu. Prestavbou
nevyužívaného objektu na polyfunkčný dom nepríde k výrazným plošným a hmotovým
zmenám územia a nezmení sa ani dopravný systém v lokalite, prístup k novým parkovacím
plochám bude z Kohútovej a Košickej ulice.

Hlavný vstup pre návštevníkov lokálneho centra je situovaný na Kohútovej ulici, vedľajší
na Košickej ulici, medzi nimi je vytvorený priechod objektom formou pasáže  okolo átria
v úrovni prízemia. Zásobovanie lokálneho centra je riešené cez navrhovanú časť parkoviska
z vedľajšej strany Kohútovej ulice.

4. ARCHITEKTONICKO - DISPOZIčNé  RIEšENIE

Architektonické riešenie je determinované situovaním objektu, dispozičnými a
konštrukčnými podmienkami a funkčno-prevádzkovými vzťahmi jestvujúceho objektu k
susedným budovám a komunikáciam. Súčasný objekt je trojpodlažný, s dvomi nadzemnými
podlažiami a jedným podzemným podlažím bez plnohodnotného presvetlenia a funkčného
využitia.

Návrh predpokladá prehĺbenie átria na úroveň 1.podzemného podlažia, ktoré sa tým
presvetlí, funkčne skvalitní a zaradí sa k ostatným podlažiam. Atrium sa stane jadrom
polyfunkčného domu okolo ktorého presklených plôch cirkuluje pohyb návštevníkov
a užívateľov lokálneho centra, pod konzolovým vyložením 2.nadzemného podlažia sa prepoja
ostatné podlažia galériou. V úrovni 1.podzemného podlažia je atrium sprístupnené formou
presklených posuvných stien a bude využité pre exteriérové aktivity.

Priestorový koncept má za cieľ uvoľnenie dispozície pre variabilné a flexibilné napĺňanie
požiadaviek nájomcov a užívateľov, čomu zodpovedá navrhnutý raster okien na vonkajších
fasádach a organizácia pohybu návštevníkov po horizontálnych a vertikálnych komunikáciach.
Vzhľadom na variabilitu priestorov je návrh funkčného využitia v predmetnej štúdii jednou zo
širokého spektra možností, ktoré takto riešený polyfunkčný dom poskytuje.
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1.podzemné podlažie   - 3,460

Na 1.podzemnom podlaží, ktoré bolo prehĺbením átria začlenené k ostatným priamo
presvetleným a prevetrávaným podlažiam sú navrhnuté vo voľnej dispozícii prevádzky gastro
market - streetfood, fastfood alebo farmársky trh v alternatívnej kombinácii s kaviarňou, bistrom
alebo cukrárňou. Obslužné priestory gastro market sú doplnené plochami zázemia
s možnosťou napojenia na inštalačné rozvody vedené popri obvodovej vonkajšej stene. Pre
zásobovanie je využitý upravený nákladný výťah so servisným schodiskom a skladovacími
miestnosťami.

Prístup návštevníkov je riešený cez súčasné schodisko s bezbariérovým výťahom
a novovytvoreným jednoramenným schodiskom z 1.nadzemného podlažia. Rozptylový
a komunikačný priestor je možné rozšíriť posuvnými presklenými stenami do nového átria
s mobilným sedením a zeleňou. Átrium je možné využívať aj ako voľnú plochu na rôzne
eventy, príležitostné trhy alebo špeciálne akcie, tienenie v letných mesiacom zabezpečujú
plachty s lanovým systémom, kotveným do bočných stien átria v úrovni 2.nadzemného
podlažia. Vybavenie gastro marketu dopňajú hygienické zariadenia pre návštevníkov s chill-out
(relaxačnou) časťou.

1.nadzemné podlažie    ± 0,000

Vstupné prvé podlažie má hlavný vstup z Kohútovej ulice a vedľajší na Košickej ulici, je
možný cez neho priechod pasážou okolo nového átria s galériou a priehľadom do spodného
podlažia. Cez komunikačné jadro s výťahom a jednoramenné schodisko sú prístupné ostatné
podlažia, zásobovanie s nákladným výťahom a servisným schodiskom je navrhnuté z bočnej
komunikácie cez parkovisko.

Limitujúcim faktorom priestoru 1.nadzemného podlažia je neštandardná výška 2,64 m,
preto je táto časť lokálneho centra riešená ako pasáž s  maloobchodnými prenajímateľnými
časťami - retail boxy a retail kiosky. Retail boxy sú oddelené priečkami v okennom rastri pri
fasáde alebo pri spoločnej stene so susedným objektom. Variabilné priečky umožňuju
vytváranie priestorov obchodu a služieb podľa požiadaviek nájomcov. Retail kiosky s dizajnom
reklamných pútačov sú voľne osadené v priestore tak, aby sa dali obchádzať a bol
zabezpečený vizuálny kontakt cez presklené plochy fasády do okolitých ulíc a átria.

Retail boxy a kiosky môžu byť využité ako rýchle občerstvenie, trafika, opravy, mobily,
informácie, tipovanie alebo príležitostný predaj rôzneho druhu.

2.nadzemné podlažie   + 3,200

Do druhého nadzemného podlažia s najväčšou plochou sú situované kancelárie vo
forme prenájmu pracovného miesta alebo plochy v zdieľanom priestore - coworking, ktoré sú
určené pre rôznych freelancerov, marketingových alebo IT špecialistov, startupistov, grafikov,
architektov a rôznych iných nezávislých pracovníkov a podnikateľov.

Uvoľnená dispozícia pracovných priestorov umožňuje delenie jednotlivých funkčných
priestorov pomocou variabilných, pohyblivých  priečok a častí interiéru podľa požiadaviek
nájomcov a charakteru činností. V návrhu sú dokumentované príklady kancelárskych boxov
a open space priestoru v kombinácii s relaxačnými, občerstvovacími a spoločnými kreatívnymi
plochami. Vzájomnú interaktivitu s ostatnými podlažiami polyfunkčného domu vytvára zrkadlo
pri jednoramennom schodisku a presklené steny do prehĺbeného átria.

 Dispozíciu pracovného podlažia dopĺňa komunikačné jadro pre návštevníkov, hygienické
priestory pri spoločnej stene so susedným objektom, sklad materiálu s nákladnym výťahom
a servisným schodisko. Dostatočná svetlá výška podlažia umožňuje realizáciu podhľadov
s technickými inštaláciami a rozvodmi.

5. KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

Súčasný stav
Súčasný objekt sa skladá z jedného podzemného podlažia a dvoch nadzemných

podlaží. V prvom podzemnom podlaží bola situovaná kotolňa, šatne a hygienické zariadenia
zamestnancov a sklady kuchyne. V ďaľších dvoch nadzemných podlažiach sa nachádzala
kuchyňa s varňou a zázemím, jedáleň s hygienickými priestormi, konferenčná miestnosť,
zubná ambulancia a trafo. Plochá strecha je bez funkčného využitia.  Rozmery objektu sú 35,1
x 29,05 m, v strede sa nachádza veľké átrium na výšku dvoch nadzemných podlaží a
rozmerov 12,2 x 18,5 m. Celková výška objektu je 8,67 m.

Základný nosný systém tvorí železobetónový skelet v module 6,3 x 6,3 m. Zvislá nosné
konštrukcia sa sklada zo železobetónových stĺpov rozmerov 400/400 mm, stropná konštrukcia
je z monolitických stropov s obrátenými prievlakmi, ktoré vytvárajú rošt v priečnom aj
pozdĺžnom smere. Stropné dosky majú hrúbku 200 mm, doska strechy má hrúbku 180 mm,
pre zarovnanie výšky prievlakov sú na stropných doskách celoplošne uložené siporexové
tvárnice húbky 300 mm. Obvodové steny v podzemnom podlaží sú z betónových tvárnic v
kombinácii s monolitickými železobetónovými stĺpmi.

Návrh - prestavba
Štúdia rieši možnosti prestavby jestvujúceho nevyužívaného objektu s cieľom

minimalizovať stavebné zásahy do nosných konštrukcií, očistiť dispozície od priečok a
nepotrebných komunikácií, zatepliť obvodový plášť so zmenou okenného rastra a vytvoriť
zelenú vegetačnú extenzívnu strechu.
          Vzhľadom na prehĺbenie átria na úroveň podzemného podlažia a jeho zapojenie do
plnohodnotného funkčného využitia polyfunkčného domu je vytvorené nové jednoramenné
schodisko s galériou v mieste pod súčasným ramenom schodiska z 1. do 2.nadzemného
podlažia. Ďaľšou zmenou je konštrukcia presklenia fasád smerom do átria súvisiaca
z rozobratím vnútorných fasád na 1.nadzemnom podlaží a vytvorenie galérie otvorenej do
spodného podzemného podlažia. Súčasťou stavebných úprav je aj nahradenie stolového
výťahu nákladným výťahom tak, aby spĺňal parametre požadovaného vertikálneho
zásobovania po jednotlivých podlažiach a vytvorenie hygienického jadra na 1. podzemnom
a 2.nadzemnom podlaží. Svetlé výšky na týchto dvoch podlažiach umožňujú konštrukciu
podhľadov s inštalačnými rozvodmi.

Zväčšovanie plochy objektu realizovaním nových stropných dosiek zastavaním átria bez
prirodzeného osvetlenia a vetrania nie je potrebné, väčší nárast úžitkovej plochy sa dosiahne
prehĺbením átria s využitím podzemného podlažia. Z tohto pohľadu sa navrhované riešenie
ukazuje ako ekonomicky efektívnejšie.

6. ZÁVER

Prípadné podrobnejšie riešenie štúdie Polyfunkčný domu - prestavba objektu
SO-02, Košická 52,  bude predmetom ďalšej projektovej dokumentácie podľa konkrétnych
požiadaviek objednávateľa.
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LEGENDA MIESTNOSTí
-1.01 KOMUKAČNÉ JADRO ZÁSOBOVANIE 27,3 m2

-1.02 SKLAD 9,2 m2

-1.03 SKLAD 9,2 m2

-1.04 ROZPTYLOVÝ A KOMUNIKAČNÝ PRIESTOR 345,5 m2

-1.05 GASTRO MARKET 27,5 m2

-1.06 GASTRO MARKET 32,8 m2

-1.07 KOMUNIKAČNÉ JADRO NÁVŠTEVNÍK 28,3 m2

-1.08 GASTRO MARKET 37,8 m2

-1.09 GASTRO MARKET 39,7 m2

-1.11 CHILL-OUT KÚT 38,1 m2

-1.12 CHODBA 6,7 m2

-1.13 PREDSIEŇ ŽENY 8,8 m2

-1.14 WC ŽENY 10,3 m2

-1.15 WC IMOBILNÍ 5,7 m2

-1.16 UPRATOVAČKA 3,1 m2

-1.17 PREDSIEŇ MUŽI 8,8 m2

-1.18 WC MUŽI 8,9 m2

-1.19 ÁTRIUM 111,1 m2

-1.10 TECHNICKÁ MIESTNOSŤ 25,2 m2

CELKOVÁ ÚŽITKOVÁ PLOCHA 672,9 m2
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LEGENDA MIESTNOSTí
1.01 KOMUKAČNÉ JADRO ZÁSOBOVANIE 22,7 m2

1.02 ZÁDVERIE 6,9 m2

1.04 RETAIL BOX 15,7 m2

1.09 KOMUNIKAČNÉ JADRO NÁVŠTEVNÍK 31,7 m2

1.10 ZÁVETRIE 14 m2

1.11 RETAIL KIOSK 12 m2

1.14 SKLAD 23,2 m2

1.15 RETAIL KIOSK 12 m2

1.16 RETAIL BOX 9,2 m2

1.03 PASÁŽ 315 m2

1.05 RETAIL BOX 13,8 m2

1.06 RETAIL BOX 13,8 m2

1.07 RETAIL BOX 13,8 m2

1.08 RETAIL BOX 21,3 m2

1.12 RETAIL KOSK 7,1 m2

1.13 RETAIL KIOSK 7,1 m2

1.17 RETAIL BOX 10,6 m2

1.18 RETAIL BOX 10,6 m2

1.19 RETAIL BOX 10,6 m2

1.20 RETAIL BOX 10,6 m2

CELKOVÁ ÚŽITKOVÁ PLOCHA 581,7 m2
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LEGENDA MIESTNOSTí
2.01 KOMUKAČNÉ JADRO ZÁSOBOVANIE 12,2 m2

2.02 SKLAD 14,1 m2

2.03 KANCELÁRIE - OPEN SPACE 425,7 m2

2.04 KANCELÁRIE - BOXY 14,7 m2

2.05 KANCELÁRIE - BOXY 11,5 m2

2.06 KANCELÁRIE - BOXY 11,5 m2

2.07 KANCELÁRIE - BOXY 11,5 m2

2.08 KANCELÁRIE - BOXY 16,3 m2

2.09 KOMUNIKAČNÉ JADRO NÁVŠTEVNÍK 34,3 m2

2.11 CHILL-OUT KÚT 68 m2

2.13 CHODBA 6,7 m2

2.14 PREDSIEŇ ŽENY 8,8 m2

2.15 WC ŽENY 10,3 m2

2.16 WC IMOBILNÍ 5,7 m2

2.17 UPRATOVAČKA 3,1 m2

2.18 PREDSIEŇ MUŽI 8,8 m2

2.19 WC MUŽI 8,9 m2

2.10 SKLAD 13,3 m2

2.20 KUCHYNKA 48 m2

2.12 ROKOVACIA MIESTNOSŤ 47,1 m2

CELKOVÁ ÚŽITKOVÁ PLOCHA 780,5 m2

2.12
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