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ZÁVETRIE A BIBLIOBOX
KNI NICA
KAVIARE
SKLAD
HYGIENA A CHODBA
TECHNICKÁ MIESTNOS
UPRATOVACIA KOMORA
SCHODISKO A V AH

11 m2
270 m2
54 m2
5 m2
29 m2
17 m2
2,5 m2
14 m2

2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12

SCHODISKO A V AH
VSTUPNÁ HALA - AT A/CHODBA
HYGIENA
HER A DETÍ
ADMINISTRATÍVA - KS
SKLAD/TECHNICKÁ MIESTNOS
KUCHYNKA
CHODBA
V TVARNÉ KRÚ KY - ATELIÉR
DENNÉ CENTRUM SENIOROV
KLUBOV A
KLUBOV A

25 m2
39 m2
14 m2
33 m2
45 m2
8 m2
25 m2
37 m2
75 m2
123 m2
37 m2
33 m2

LEGENDA 1.PP - KNI NICA A KAVIARE LEGENDA 2.NP

istá ú itková plocha 1.PP istá ú itková plocha 2.NP 494 m2402,5 m2

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09

VSTUPN  FOYER - KS
RECEPCIA - KS
SCHODISKO A V AH
HYGIENA A CHODBA
SPOLO ENSKÁ SÁLA
SKLAD - STOLI KY/STOLY/PÓDIUM
PRÍRU NÁ AT A - U INKUJÚCI
CATERING/ÚPRAVA JEDÁL
TECHNICKÁ MIESTNOS

33 m2
19 m2
25 m2
34 m2
300 m2
33 m2
12 m2
43 m2
13 m2

LEGENDA 1.NP - KULTÚRNE STREDISKO

istá ú itková plocha 1.NP 512 m2

PÔDORYS 1PP
M1:200

PÔDORYS 1NP
M1:200

PÔDORYS 2NP
M1:200

01
PÔVODN  OBJEKT O IS UJEME NA
JEHO KON TRUK NÚ PODSTATU

02
V KOVÉ LENENIE PÔVODNÉHO
BARIÉROVÉHO AMFITEÁTRA
VYU ÍVAME NA VLO ENIE
NOVÉHO OBJEMU KNI NICE

03
REKON TRUKCIA PÔVODNÉHO
OBJEKTU - VYTVORENIE
NOVÉHO OBVODOVÉHO A
STRE NÉHO PLÁ A S
VYHOVUJÚCIMI
STAVEBNOTECHNICK MI
PARAMETRAMI

PRÍSTAVBA OBJEKTU KNI NICE
A VYTVORENIE NOVÉHO
VERTIKÁLNEHO PREPOJENIA
OBJEKTOV (SCHODISKOV
KOMÍN S V AHOM)

KULTÚRNE STREDISKO A KNI NICA, ARNOVICKÁ - RA A

ANOTÁCIA:

Urbanistická koncepcia počíta s využitím existujúcej budovy KS a jej doplnením o prístavbu nového objektu knižnice. Do rekonštruovaného pôvodného objektu umiestňujeme kultúrne stredisko (KS) so spoločenskou sálou, vstupnými 
priestormi, spolkovými priestormi a administratívou. Pôvodné bariérové výškové usporiadanie amfiteátra po jeho odstránení využívame na vloženie nového objemu knižnice, čím eliminujeme vytváranie výraznejších nadzemných 
objektov, prinášajúcich pocit zahusťovania a konkurujúcich pôvodnému objektu. Týmto usporiadaním zároveň vytvárame komornejší verejný priestor pred knižnicou a kaviarňou prístupný bezbariérovo z južnej strany riešeného územia. 
Strecha knižnice vytvára nový pobytový priestor v nadväznosti na spoločenskú sálu a hlavný vstup do KS. Usporiadanie novovytvorených verejných priestorov slúži nielen pre potreby KS a knižnice, ale zároveň vytvára predpoklady 
pre využitie obyvateľmi spádového územia. Existujúcu vzrastlú zeleň dopĺňame o nový park pred knižnicou a zahusťujeme západnú stranu popri terénnej rampe.
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Počítame s využitím existujúcej budovy KS a jej doplnením o prístavbu nového 
objektu knižnice. Do pôvodného objektu umiestňujeme kultúrne stredisko (KS) 
so spoločenskou sálou, vstupnými priestormi, spolkovými priestormi a adminis-
tratívou. Pôvodné bariérové výškové usporiadanie amfiteátra po jeho odstránení 
využívame na vloženie nového objemu knižnice, čím eliminujeme vytváranie 
výraznejších nadzemných objektov, prinášajúcich pocit zahusťovania a konkuru-
júcich pôvodnému objektu. Týmto usporiadaním zároveň výtvárame komornejší 
verejný priestor pred knižnicou a kaviarňou prístupný bezbariérovo z južnej 
strany riešeného územia. 
Strecha knižnice vytvára nový pobytový priestor v nadväznosti na spoločenskú 
sálu a hlavný vstup do KS. Usporiadanie novovytvorených verejných priestorov 
slúži nielen pre potreby KS a knižnice, ale zároveň vytvára predpoklady pre 
využitie obyvateľmi spádového územia. 
Tranzitný priestor spájajúci KS s pôvodnou zástavbou starej Rače ideovo 
navrhujeme doplniť o lineárny park s hernými a cvičebnými prvkami pre deti a 
dospelých. V riešenom území vytárame 12 nových parkovacích miest. V ťažisk-
ových miestach umiestňujeme cyklostojany a semi-dockless sharingové park-
ingy. Existujúcu vzrastlú zeleň dopĺňame o nový park pred knižnicou a zahusťu-
jeme západnú stranu popri terénnej rampe. Pešie komunikácie v riešenom 
území geometricky upravujeme a navrhujeme ich predláždiť šedou žulovou 
dlažbou s tryskaným povrchom. Spevnené pochôdzne plochy parku sú navrh-
nuté ako mlatové. Sústreďujeme sa na decentralizáciu systému dažďových vôd 
a ich maximálne využitie v území - zvedenie do zelene, napojenie na závlahu 
stromov a zbrzdenie povrchového odtoku. Zvýšenie pobytovej mikroklímy 
chceme dosiahnuť osadením nových vzrastlých stromov a malými vodnými 
prvkami - picie fontánky, hmlové trysky.
Objekt trafostanice navrhujeme upraviť do pôvodného kabrincového obkladu v 
antracitovej farbe. Stena trafostanice otočená ku KS bude slúžiť ako pozadie pre 
hornú terasu kaviarne a pre príležitostné umiestnenie exteriérového pódia.

Objekt knižnice s kaviarňou
Knižnica a kaviareň sú prístupné samostatnými vchodmi zo závetria s 
knižničným biblioboxom. Na vstup do knižnice nadväzuje výpožičný pult s 
uzamykateľnými skrinkami pre uloženie odevov a osobných vecí. Vo vstupnom 
priestore sú umiestnené časopisy, knižné novinky, počítač s možnosťou pohodl-
ného sedenia a vyhľadávania. Na výpožičný pult nadväzuje sklad citlivých 
dokumentov a hygienické zázemie zamestnancov knižnice. Knižnica je navrh-
nutá tak, aby obsiahla 18-22 tisíc zväzkov kníh, detské oddelenie s kapacitou 
4000 zväzkov, multifunkčnú besednú miestnosť a sklad na umiestnenie nábytku. 
Usporiadanie umožňuje veľkorysé prepojenie s exteriérovým priestorom, v 
ktorom je umiestnená letná čitáreň, pobytové schodisko, vonkajší mobiliár a 
bude slúžiť na usporadúvanie vonkajších aktivít knižnice (komorné koncerty, 
vonkajšie cítačky, workshopy…). 
Kaviareň je navrhnutá ako samostatný prevádzkový celok, ktorý je priamo 
prepojený so vstupnými priestormi knižnice a zároveň funguje ako bezbariérové 
interiérové prepojenie s Kultúrnym strediskom. Priestor kaviarne sa otvára do 
vonkajšieho parku, kde vzniká príjemné zákutie na vonkajšie posedenie. 
Zároveň, cez exteriérové schodisko obsluhuje hornú terasu pri KS. Zásobovanie 
knižnice a kaviarne je umožnené prejazdom cez vonkajšiu parkovú úpravu.
Konštrukcia objektu je navrhnutá ako železobetónová s presklenou fasádou s 
dreveným orámovaním. Povrchové úpravy interiérových priestorov sú navrhnuté 
v pohľadovom betóne s podlahou z cementovej stierky. Interiérové prvky 
knižnice a kaviarne sú navrhnujeme ako drevené a oceľové, lakované do jemne 
zelenej farby.

Objekt Kultúrneho strediska a spolkových priestorov
Rekonštruovaný dvojpodlažný objekt bude slúžiť pre potreby KS, spolkových 
priestorov a administratívy. Hlavný vstup je orientovaný z južnej strany z novovy-
tvoreného verejného priestoru na streche knižnice. Na 1.NP je umiestnená 
spoločenská sála pre 160 osôb doplnená o recepciu, foyer, priestory pre cater-
ing, príručnú šatňu pre účinkujúcich a skladové priestory (pódium, stoly, stoličky, 
iný mobiliár). Podlažie je doplnené o hygienické vybavenie, súčasťou ktorého je 
aj WC pre imobilných a upratovacia komora. Podlažia navzájom prepája novovy-
tvorené schodisko s výťahom. 2.NP obsahuje vstupnú halu so skrinkami na 
uloženie šiat, priestor na parkovanie kočíkov, herňu detí, art ateliér pre výtvarné 
krúžky, denné centrum seniorov, 2 univerzálne klubovne, administratívu KS so 
zasadačkou, kuchynku a hygienické vybavenie s WC pre imobilných a upra-
tovacou komorou. Súčasťou KS je novovytvorený verejný priestor na uspo-
radúvanie výstav, koncertov a ďalších aktivít. Spoločenská sála je prepojená 
priamo na vonkajší verejný priestor a zároveň je prepojená s parčíkom so 
vzrastlými stromami na severnej strane objektu. Zásobovanie KS je zabez-
pečené príjazdom z parkoviska zo západnej strany. V objekte využívame 
pôvodnú montovanú oceľovú nosnú konštrukciu, ktorú oplášťujeme novou 
hliníkovou fasádou. Všetky vysklievacie prvky 1.NP sú navrhnuté na celú výšku 
priestoru, na 2.NP využívame kombináciu okno-parapet. Súčasťou riešenia 
obvodového plášťa je exteriérové roletové tienenie. Všetky vnútorné konštrukcie 
sú navrhnuté pri rešpektovaní pôvodného rastra oceľovej konštrukcie. Povrcho-
vé úpravy podláh vo väčšine priestorov navrhujeme ako cementové a v 
klubových priestoroch ako drevené. Súčasťou všetých podlaží sú aj technické 
miestnosti, ktoré budú slúžiť na technologické vybavenie objektov. Uvažujeme s 
vykurovaním a chladením s pomocou tepelných čerpadiel a rekuperáciou 
vzduchu.
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VSTUPNÉ A KOMUNIKA NÉ PRIESTORY, SCHODISKO A V AH

LEGENDA - FUNK NÁ SCHÉMA

KS - SPOLO ENSKÁ SÁLA
KS - SPOLKOVÉ PRIESTORY
KS - ADMINISTRATÍVA
KNI NICA
KAVIARE
HYGIENICKÉ VYBAVENIE
TECHNICKÉ PRIESTORY
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PRIESTORY A ADMINISTRATÍVA

HLAVN  VSTUP
KNI NICA A KAVIARE

VEREJN  PRIESTOR KNI NICE
(LETNÁ ITÁRE , POBYTOVÉ
SCHODY, KAVIARE , KOMORNÉ
KONCERTY, PARK)

VEREJN  PRIESTOR
KULTÚRNEHO STREDISKA
(LETN  PAVILÓN, V STAVY,
PÓDIUM, KONCERTY)
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