
Zadefi novať nanovo verejný priestor, vytvoriť 
jedno námestie s dvomi úrovňami a dvomi 
funkciami. S pevným a voľnejším povrchom. 
K súčasnej štruktúre pristaviť objem, ktorý 
umožní lepšie rozdelenie funkcii a zväčší 
kapacitu knižnice a kultúrneho centra. 
Samozrejme ako drevostavba s možnosťou 
vysokej prefabrikácie. S jednoduchou, ale 
originálnou štruktúrou. Vytvoriť prijemné 
prostredie v knižnici, s kvalitou aj pre dlhšie 
trávenie času. Atraktívny priestor kaviarne, 
s posedením rovno pri okne, s prepojením 
na foyer. Samozrejme nad tým všetkým 
-intenzívne zelená strecha. Pre pôvodnú 
štruktúru navrhnúť nový plášť, ktorý je 
inšpirovaný pôvodným. Len potrebné zmeny 
v pôdoryse v pôvodnej budove. Na prízemí 
ponúknuť možnosť pre akcie rôznych veľkostí. 
Na hornom podlaží vytvoriť dostatočne veľké 
priestory pre kluby a dielne, s možnosťou 
rozšírenia o ešte nedefi nované funkcie a 
prístupom na spoločnú terasu. Vyriešiť 
parkovanie, zachovať stromy a zvýšiť celkovú 
plochu zelene. Viac nie je potrebné. 

Kultúrne stredisko a knižnica, Žarnovická - Rača

Axonometria

Fasáda a pohľady

Materiály a 
farebnosť

Prestavba/ Prístavba

Flexibilita 
spoločenských 
priestorov

Reorganizovaním verejného 
priestoru okolo KS vytvárame 
možnosť pre viac zelených 
plôch. Zároveň vzniká na 
prístavbe terasa s intenzívnou 
zelenou strechou. Týmito krokmi 
vytvárame v rámci riešeného 
územia 35% viacej zelených 
plôch oproti pôvodnému stavu. 
Podľa možnosti sú plánované 
aj extenzívne zelené strechy 
s nízkou vrstvou substrátu 
na pôvodnej budove KS a 
trafostanice.

Aby sa ani počas prestavby 
nevytratila kultúra a kontakt s 
obyvateľmi z tohto miesta, môže 
byť prestavba rozdelená na dve 
fázy, počas ktorých bude KS 
fungovať naďalej v obmedzenom 
režime. V tejto fáze navrhujeme aj 
využitie severnej časti pozemku 
ako miesto mobilnej knižnice 
s pavilónom pre diskusie, na 
stavbu ktorého by boli využité aj 
fasádne panely pôvodnej budovy. 
Prestavba by mohla byť aj dobrý 
štart pre nástenné maľby na 
trafostanici pod kurátorským 
dozorom KS.

Návrh sa snaží minimalizovať 
zásahy do pôvodnej 
konštrukcie. Cielene sú 
odstránene len niektoré priečne 
priečky, najmä v 2. nadzemnom 
podlaží. Pre lepšie rozdelenie 
funkcií.
Prístavba je koncipovaná ako 
jednopodlažná drevostavba 
s vysokou možnosťou 
prefabrikácie.

Z funkcionálneho hľadiska je 
pre budúcnosť KS dôležité mať 
možnosť ponúknuť priestor 
pre rôzne podujatia, najlepšie 
súčasne. Hlavne spoločenské 
priestory sú navrhované tak, 
aby mal každý dva samostatné 
vchody a aby tieto priestory 
mohli byť predelené mobilnými 
stenami. Z 2 väčších môžu 
byť 4 menšie miestnosti. Aj 
priestor čitárne je navrhovaný s 
možnosťou samostatného vstupu 
priamo z foyer.
Kaviareň je navrhnutá ako súčasť 
celku, ale môže byť naplánovaná 
ako samostatná prevádzka s 
vlastným vstupom.Fasáda prístavby svojou 

členitosťou reaguje na štruktúru 
starej Rače, objem prístavby 
reaguje na mierku sídliska. 
Členitosťou fasády zároveň 
umožňujeme defi novanie 
pohľadov z knižnice priamo do 
zelene. 

veľké delenie

malé delenie1.NPpôvodný stav

2.NPnavrhovaný stav

Dôraz kladieme na výber 
udržateľných materiálov, ako vo 
vonkajších, tak aj vo vnútorných 
priestoroch.

Prísť pešo s kočíkom. Vstúpiť do foyer, nastúpiť do 
výťahu. Ísť do herne pre deti. Nechať tam kočík. Ísť 
prebaliť dieťa. Keďže je dnes príjemne teplo- využiť 
terasu, ktorá teraz pekne kvitne.
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Ihrisko

zadržiavanie 
dažďovej 
vody

zadržiavanie 
dažďovej vody

Amfiteáter

±0,00=158,00

+0,09=158,09

Námestie Vchod

Kaviareň

Zásobavanie

-1,52=156,48

-1,49=156,51

-2,66=155,34

Letná čitáreň

Letný pavilón z 
materiálov 
súčasnej stavby

+0,15=158,15

+0,73=158,73

+0,84=158,84

Galéria nástenného umenia
+4,43=162,43

+7,63=165,63

Žarnovická

Cigeľs
ká

bezbariérový prístup

Solárne panely
(optionálne)

Solárne panely
(optionálne)

Komunálny odpad 
+ odpad KS 
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Situácia 1:400

1/2

Viac zelene V čase prestavby



Uprt. m.
7m²

výpožičný pult 
multif. 

recepcia

Príprava
jedla
11m²

zadržiavanie 
dažďovej vody

zadržiavanie 
dažďovej vody

Galéria nástenného umenia

deliteľná
Bicykle 15 
(prestrešené)

Ihrisko

WC M
11m²

Knižnica
122m²

Besedná miestnosť 35 osôb (deliteľná)
77m²

±0,00=158,00

+0,15=158,15

-2,66=155,34

+0,37=158,37

+0,37=158,37

+0,37=158,37

Šatň
a

8m
²

Letná čitáreň

Vchod

Kaviareň

Foyer
92m²

Kaviareň
77m²

Kopírka

Kuchynka

sklad pre
citlivé 
dokumenty
5m²

Technický sklad
16m²

WC B
4m²

WC D
20m²

Sklad 2
18m²

Sklad 1
22m²
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Detské oddelenie
63m²
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Amfiteáter

2
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+0,37=158,37

+0,37=158,37

-1,52=156,48

-1,52=156,48

+0,09=158,09

-1,49=156,51

-1,47=156,53

Sklad Kav.
3m²

Spoločenská sála 160 osôb (deliteľná)
172m²

Námestie

deliteľná

Komunálny odpad 
+ odpad KS 
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A

plus Miestn. 1
25m²

deliteľná

Šatňa
12m²

Ateliér/Dielňa
32m²

WC P
19m²

Herňa pre deti
31m²

+3,65=161,65

Klubovňa pre seniorské spolky (deliteľná)
70m²

WC D
19m²

+4,43=162,43

WC B
5m²

Kuchynka
12m²

Prebľ.
Miest.
5m²

Zasadačka
18m²

Klubovňa 1
25m²

tech. 
zázemie
12m²

Šatňa
12m²

Kancelária
19m²

plus Miestn. 2
25m²

Klubovňa 2
25m²

A

A B

B

B

plus Miestnosť 1 Klubovňa pre 
seniorský spolok

Spoločenská sála 160 osôb (deliteľná)

±0.00=158.00 ±0.00=158.00

+0.37

+3.65

+3.23

+6.53

+7.63 +7.63

+0.37

+4.43

-2.66

-1.52

Uprt. m.

Prebaľ.
Miest.

FoyerKaviareň WC B WC D

WC D

±0.00=158.00±0.00=158.00

+0.37

+3.65

+3.23

+6.53

+7.63

+4.43

+0.37

+7.63

-1.55

Prísť autom, bez problému zaparkovať. Vstúpiť do 
foyer, zájsť na recepciu, vyzdvihnúť lístky na besedu, 
odovzdať kabát v šatni, vstúpiť do spoločenskej sály. 
Popočúvať. Po besede zostať na neformálnu debatu 
vo foyer s cateringom priamo z kaviarne.

Prísť na elektrickej kolobežke. Vstúpiť do foyer. 
Nahlásiť sa na recepcii a ísť hneď ďalej do 
knižnice. K môjmu obľúbenému miestu pri okne. 
Položiť ruksak, vybrať notebook, vyhľadať knihy. 
Sadnúť si a začať písať moju maturitnú prácu. 
Alebo ešte chvíľu čítať nového Hvoreckého, 
veď mám ešte pár dní na dokončenie práce. 
Tešiť sa z ticha.

Sklad pre vonkajšie 
pódium

V rámci projektu môže byť využitý 
výškový rozdiel terénu na vytvorenie 
malého vonkajšieho skladu pre stojany 
s osvetlením a akustikou priamo pod 
kaviarňou.

2. Nadzemné Podlažie
1. Nadzemné Podlažie

Rez A-A Rez B-B

Prísť na bicykli, odložiť ho na skok od vchodu. 
Vstúpiť do foyer, pozrieť sa aké koláčiky 
majú v kaviarni. Rozmyslieť si, či si sadnúť 
vo vnútri k oknu alebo predsa len von na 
námestie. Sledovať život okolo seba. 
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