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Územný plán zóny Karloveská zátoka obstarala Mestská časť Bratislava – Karlova Ves, obstaranie 

ÚPN-Z Karloveská zátoka odsúhlasilo Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

uznesením č. 104/2011 zo dňa 14.06. 2011. 

Územný plán zóny Karloveská zátoka obstarala Mestská časť Bratislava - Karlova Ves v súlade s ust. § 

12 zákona č. 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ne-

skorších predpisov a v súlade s požiadavkou uplatnenou v záväznej častí ÚPN hl. m. SR Bratislavy 

v znení Zmien a doplnkov 02 z r. 2011 v časti C na spodrobnenie regulatívov stanovených na úrovni 

ÚPD obce. Pre potreby územno-plánovacej praxe, usmerňovanie vlastníkov nehnuteľností 

a potenciálnej investičnej činnosti na území Bratislavy a jej mestských častí je potrebné zabezpečiť 

prehĺbenie územného plánu hl. mesta spracovaním zonálnej dokumentácie pre určené časti územia  

hl. mesta. Lokalita Karloveská zátoka v MČ Bratislava – Karlova Ves je súčasťou zoznamu určených 

častí územia, pre ktoré je potrebné obstarať a schváliť ÚPN-Z.   

Obstarávanie bolo zahájené dňom 3.1.2012 oznámením dotknutým orgánom štátnej správy, dotknu-

tým mestským častiam, fyzickým a právnickým osobám – majiteľom pozemkov v riešenom území 

a ostatnej verejnosti v zmysle  §17 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

Na základe výsledkov verejnej súťaže na výber spracovateľa Územného plánu zóny Karloveská zátoka 

uzatvorila MČ Bratislava – Karlova Ves Zmluvu o dielo zo dňa 21.01.2013 so spoločnosťou Form-

Projekt s.r.o. ako spracovateľom ÚPN-Z Karloveská zátoka.  

V zmysle Zmluvy o dielo a § 19 c, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 1,2,3 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 

o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii sú spracované predmetné Prie-

skumy a rozbory,  ktoré obsahujú textovú časť, vrátane doplňujúcich tabuliek a grafov a grafickú časť 

a ktoré  budú tvoriť podklad na spracovanie zadania a na riešenie územnoplánovacej dokumentácie. 

Z dôvodov na obstaranie a účelu územného plánu zóny uvedených v súťažných podkladoch pre spra-

covateľa ÚPD vyplýva, že dôvodom obstarania územného plánu zóny je potreba podrobnejšej regulá-

cie funkčného využitia územia a hmotovo - priestorového usporiadania Karloveskej zátoky. Toto úze-

mie v regulačnej časti schváleného územného plánu hlavného mesta SR Bratislava obsahuje funkčné 

plochy rozvojové aj stabilizované.  

Základným princípom pri stanovení regulácie stabilizovaných území v meste je uplatniť požiadavky 

a regulatívy funkčného dotvárania územia na ďalší funkčný rozvoj a zvýšenie kvality prostredia. Stabi-

lizované územia v rámci územného plánu mesta vzhľadom na svoju rozmanitosť a špecifiká musia 

mať stanovené diferencované ukazovatele intenzity využitia územia  
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Z celomestského pohľadu nie je možné ani účelné obsiahnuť zložitosť problematiky, ktorú predstavuje 

akákoľvek stavba v stabilizovanom území. Táto úloha musí byť jednoznačne riešená na podrobnejšej 

zonálnej úrovni. 

V rámci územia Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves je viacero zón, kde je potrebné hľadať konsen-

zus v nazeraní na rozvojové problémy mestskej časti a jej obyvateľov na ich formovaní.  

Z pohľadu mestského je potreba podrobnejšej regulácie Karloveskej zátoky, ktorá plní aj funkciu pre 

šport, rekreáciu a voľný čas. Hodnotový fenomén tohto priestoru je verejnosťou považovaný za jeden 

z najcennejších priestorov mestskej časti. Z tohto dôvodu sa dostal do pozornosti investorov, ktorí sa 

tiež dožadujú stanovenia podrobných regulatívov pre možnosť výstavby v tomto území.  

Preto zámerom mestskej časti je získať záväznú územnoplánovaciu dokumentáciu s presne formulo-

vaným návrhom regulatívov pre umiestňovanie stavieb tak, aby sa stanovila optimálna miera dostav-

by existujúcej urbanistickej štruktúry. 

 

I. etapa –Prieskumy a rozbory  

Predmetom prieskumov a rozborov je na základe skutočného stavu územia lokality  v rozsahu rieše-

ného územia  vyšpecifikovať limity a potenciály a definovať problémy na riešenie. Výstupom tejto 

etapy je problémový výkres ako priemet hlavných stretov záujmov v riešenom  území, definujúci 

problémy na riešenie, ktorý bude tvoriť podklad pre následné etapy – Zadanie a Návrh ÚPN – Z. 

Prieskumy a rozbory sú vypracované v rozsahu stanovenom vo vyhláške MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o 

územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v členení na: 

 textovú časť (vrátane doplňujúcich tabuliek a grafov) a  

 grafickú časť v M = 1: 1 000.  

II. etapa – Zadanie ÚPN-Z 

Určenie  požiadaviek na riešenie  návrhu územného plánu zóny  a limitov využitia územia bude pod-

kladom pre spracovanie zadávacieho dokumentu pre vypracovanie návrhu územnoplánovacej doku-

mentácie. Návrh zadania vypracuje spracovateľ. 

III. etapa – Návrh ÚPN-Z 

Návrh riešenia bude spracovaný v zmysle schváleného zadania a v rozsahu podľa § 13 vyhlášky č. 

55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v troch vyhotove-

niach a jedno digitálne vyhotovenie. 

Obsah návrhu územného plánu zóny: 

Textová časť: 

Základné údaje: 

 hlavné ciele a úlohy, ktoré územný plán zóny riešiť 

 údaje o súlade riešenia územia so zadaním 
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Riešenie územného plánu 

 vymedzenie hranice riešeného územia 

 opis riešeného územia 

 väzby vyplývajúce zo záväznej časti územného plánu zóny 

 vyhodnotenie limitov využitia územia 

 urbanistická koncepcia priestorového a funkčného usporiadania územia a funkčného využitia 

pozemkov a urbánnych priestorov a stavieb, riešenie bývania, občianskej vybavenosti, verej-

nej dopravnej a technickej vybavenosti, zelene, riešenie priestorovej kompozície 

a organizácie územia 

 začlenenie stavieb do okolitej zástavby 

 určenie pozemkov, ktoré nemožno zaradiť medzi stavebné pozemky 

 zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb s určením možného zastavania 

a únosnosti využívania územia 

 chránené časti krajiny 

 etapizáciu a vecnú a časovú koordináciu uskutočňovania výstavby, asanácií, vyhlásenia chrá-

nených častí prírody a iných cieľov v území 

 určenie pozemkov na verejnoprospešné stavby, stavebnú uzáveru a na vykonanie asanácie 

 návrh záväznej časti v zmysle § 13 ods 7 vyhl. č. 55/2001 Z.z. o ÚPP a ÚPD  

Doplňujúce údaje obsahujú tabuľky, grafy a iné údaje, ktoré sú potrebné uviesť. 

Grafická časť: 

 širšie vzťahy v M= 1:5 000 

 komplexný urbanistický návrh v M = 1: 1000 

 regulačný výkres v M = 1: 1000 

 výkres verejnej dopravnej a technickej vybavenosti v M = 1: 1000 

 doložka civilnej ochrany 

IV. etapa – Čistopis územného plánu zóny 

Súčasťou zmluvy spracovateľa  je vypracovanie Čistopisu ÚPN – Z, ktorý v zmysle §28 stavebného 

zákona a §2 odsek 4 vyhlášky MŽP SR č.55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch 

a územnoplánovacej dokumentácii je obstarávateľ povinný zabezpečiť. Ide o vypracovanie upravené-

ho Návrhu územnoplánovacej dokumentácie v zmysle prijatých pripomienok schvaľujúceho orgánu, 

jeho označenie schvaľovacou doložkou a ostatné činnosti súvisiace s jeho uverejnením a uložením.   

 

Východiskové podklady pre spracovanie územného plánu zóny Karloveská zátoka: 

 ÚPN hl. mesta SR Bratislavy (2007) v znení neskorších zmien a doplnkov (zmeny a doplnky 02 

ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy boli schválené uznesením MsZ č. 400/2011 zo dňa 

15.12.2011, vyhlásené všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 

17/2011 z 15.12.2011 a nadobudli účinnosť 01.02.2012), 

 Územný generel športu a rekreácie hlavého mesta SR Bratislavy (FORM PROJEKT, r. 2009), 

 Územný generel cestovného ruchu hlavného mesta SR Bratislavy (JELA, s.r.o.,február 2009),  
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 RÚSES hl. m. SR Bratislavy (SAŽP Bratislava 1994), 

 Zhodnotenie a návrh riešenia prvkov tvorby krajiny pre návrh ÚPN (Petrakovič 2003) 

 Aktualizácia generálneho dopravného plánu hl. m. SR Bratislavy (OTOG MG v r.1995), 

 Územný generel automobilovej dopravy a komunikačnej siete hl. m. SR Bratislavy (DIC, 

1997,1998), 

 Územný generel MHD v hl. m. SR Bratislavy (Dopravoprojekt, 1999), 

 Koncepcia rozvoja hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti tepelnej energe-

tiky, čistopis /Tebodin, Slovakia, s.r.o., november 2007, 

 Územný generel automobilovej dopravy a komunikačnej siete hl. m. SR Bratislavy /DIC, 

1997,1998/,  

 Dopravno-urbanistická štúdia nosného systému MHD v Bratislave z r. 1997 ,  

 Územný generel zásobovania plynom mesta Bratislavy (AUREX, 1998), 

 Územný generel zásobovania elektrickou energiou mesta Bratislavy (AUREX, 1997), 

 Územný generel zásobovania teplom mesta Bratislavy (DANKO i.p.k, 1997), 

 Aktualizácia územného generelu zásobovania vodou mesta Bratislavy (AQUATIKA, 1998), 

 Aktualizácia územného generelu vodných tokov a vodných plôch mesta Bratislavy (HYDRO-

MEDIA, 1997), 

 Aktualizácia územného generelu odkanalizovania mesta Bratislavy (HYDROCONZULT, 1998), 

 Aktualizácia územného generelu kolektorizácie mesta Bratislavy (DANKO i.p.k, 1997), 

 Aktualizácia územného generelu telekomunikácií mesta Bratislavy (PROTEL, 1999), 

 Urbanistická štúdia zóny Karloveská zátoka – Botanická ulica (FORM-Projekt Bratislava, čisto-

pis 2003)  

 Štatistické údaje (sčítanie oby. bytov a domov 2001, 2011),  

 Územný generel zelene mesta Bratislavy (H. Čechová a kol. 1999),  

 Stratégia rozvoja hl. mesta SR Bratislavy, rok 1999  

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hl. mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020, 

(Academia Istropolitana Nova, rok 2010),  

 Územný plán veľkého územného celku Bratislavského kraja (ďalej len ÚPN VÚC), r. 1998, 

v znení neskorších zmien a doplnkov, najmä v zmysle ustanovení jeho záväznej časti, ktorej 

úplné znenie bolo vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávne-

ho kraja (ďalej len BSK) č. 20/2008 zo dňa 20.2.2008, 

 Územného plánu regiónu BSK (ďalej len ÚPN R BSK), ktorý je v etape návrh, 

 Územný generel dopravy BSK. Zadanie ÚPN R BSK bolo schválené v Zastupiteľstve BSK uzne-

sením č. 41/2011 dňa 24.6.2011,  

 Stratégia Bratislavského samosprávneho kraja z r. 2003, v ktorej navrhované aktivity sú do 

roku 2013,  

 Bratislavský kraj-cyklotrasy s vyznačením miestnych i regionálnych cyklotrás,  

 Ročenky klimatologických pozorovaní 2008 - 2012 stanica Bratislava - letisko, SHMÚ,  

 Hydrologická ročenka – Povrchové vody 2010, SHMÚ, 2011, 

 Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2010, SHMÚ 2011,  

 Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2007, SHMÚ 2009,  

 Environmentálna regionalizácia Slovenskej republiky, MŽP SR a SAŽP, 2010,  

 Atlas krajiny Slovenskej republiky. MŽP SR, Bratislava, 2002, Esprit spol. s r.o. Banská Štiavni-

ca, 2002,  
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 Michalko, J. a kol. (1985): Geobotanická mapa ČSSR – SSR, Mapová a textová časť,  

 Strategická hluková mapa bratislavskej aglomerácie. 

Iné podklady 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

na roky 2008-2013, schválený miestnym zastupiteľstvom v Karlovej Vsi, 5. februára 2008, 

 Cyklistické prepojenie Bratislava- Devín-Haiburg, overovacia štúdia, spracovateľ ArTUR Archi-

tektúra pre trvalo udržateľný rozvoj, marec,2005. 

Podklady, poskytnuté obstarávateľom ÚPN-Z Karloveská zátoka v priebehu spracovávania etapy 

Prieskumy a rozbory 

Podklady poskytnuté na rokovaní zo dňa 24.04.2013 

 Oznámenie o začatí obstarávania „ Územného plánu zóny Karloveská zátoka“, 

 Mapka územia, pre ktoré sa obstaráva Územný plán zóny Karloveská zátoka, zverejnená 

v rámci oznámenia o začatí obstarávania Územného plánu zóny Karloveská zátoka, 

 Zoznam subjektov, ktorým bolo odoslané oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu 

zóny Karloveská zátoka, 

 Regulačný výkres zóny Karloveská zátoka v zmysle územného plánu hlavného mesta SR Brati-

slavy, rok 2007, 

 Podklad pre stanovenie hraníc riešeného územia- katastrálna mapa, 

 Vizualizácia LODENICE k zámeru Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vybudovať v riešenom 

území lodenicu, 

 Výkresy situácie Lodenice v území – architektonická situácia, zákres do katastrálnej mapy, 

koordinačná situácia, 

 Výkres inžinierskych sietí v okolí Lodenice, 

 Rozhodnutie SPP, a.s. o zmene na úrovni VTL plynovodov v Bratislave, 

 Mapka  k rozhodnutiu SPP, a.s. o zmene na úrovni VTL plynovodov v Bratislave, 

 Údaje zo súboru geodetických informácií vo formáte vgi, 

 Údaje zo súboru geodetických informácií vo formáte dgn, 

 Stanoviská, námety a pripomienky dotknutých subjektov k oznámeniu o začatí obstarávania  

Územného plánu zóny Karloveská zátoka, 

 Stanovisko stavebného úradu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k prebiehajúcim správ-

nym konaniam v území (konania v zmysle zákona č.501976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku ( stavebný zákon)), 

 Rastrová mapa vo formáte TIFF+TFW. 

Podklady doplnené obstarávateľom: 

 URBAN WALK – sumarizácia podnetov a mapa podnetov zo dňa 04.07.2013, 

 Technická mapa vo formáte dgn dňa 18.07.2013. 
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Vymedzenie riešeného územia pre spracovanie ÚPN-Z podľa podkladov poskytnutých MČ Bratisla-

va – Karlova Ves v rámci súťaže na spracovanie ÚPN-Z Karloveská zátoka  boli  poskytnuté MČ Bra-

tislava - Karlova Ves ako obstarávateľom ÚPN-Z Karloveská zátoka spoločnosti FORM - Projekt, 

s.r.o. ako spracovateľovi dokumentácie. 

Podľa uvedených podkladov je územie pre riešenie ÚPN-Z vymedzené nasledovne: 

 na západnej strane tvorí hranicu vodný tok Čierny potok, začlenený do riešeného územia,   

 na severnej strane tvorí hranicu južný okraj komunikácie Botanickej ulice a pôvodnej Botanic-

kej ulice, 

 na východnej strane tvorí hranicu línia sledujúca hranicu areálu Botanickej záhrady a jej po-

kračovanie k okraju vodnej plochy toku Dunaj, 

 na južnej strane tvorí hranicu línia v kontakte s vodnou plochou Dunaja a Karloveského ra-

mena, 

Vymedzené územie pre riešenie ÚPN-Z zaberá územie o výmere cca 19,5 ha. 

Návrh na úpravu hraníc územia pre riešenie ÚPN-Z Karloveská zátoka 

Návrh na úpravu hraníc riešeného územia, jeho rozšírením, vyplynul z územných, priestorových 

a prevádzkových súvislostí identifikovaných v priebehu spracovávania predmetnej etapy ÚPN-Z Prie-

skumy a rozbory, predovšetkým: 

 z hľadiska prevádzkových väzieb pre dopravno-prevádzkový prístup do územia a jeho obsluhu 

je relevantná južná časť verejného dopravného priestoru v Botanickej ulici,   

 z hľadiska logiky priestorových vzťahov územie botanickej záhrady predstavuje ucelený areál 

definovaný jeho oplotením, 

 z hľadiska prevádzkových vzťahov na severovýchodnej až východnej strane územia je výz-

namným peší a cyklistický prístup k nábrežiu a charakter kontaktného územia vypĺňajúceho 

priestor na hranici katastrov Karlova Ves a Staré Mesto z hľadiska spôsobu jeho využitia.   

V kontexte uvedených súvislostí je navrhované vymedzenie územia pre riešenie ÚPN-Z Karloveská 

zátoka nasledovné: 

 na západnej strane tvorí hranicu vodný tok Čierny potok, začlenený do riešeného územia,   

 severnú hranicu tvorí južný okraj telesa električkovej trate, 

 východnú hranicu tvorí hranica katastra Karlova Ves, 

 južnú hranicu tvorí línia v kontakte s vodnou plochou Dunaja a Karloveského ramena. 

Podľa návrhu na úpravu hraníc riešeného územia je územie rozšírené o komunikácie časť dopravného 

priestoru smerujúcu z územia z MČ Bratislava - Karlova Ves do centrálnych a ďalších území mesta, o 

územie časti areálu botanickej záhrady a o územie vypĺňajúce priestor medzi botanickou záhradou 

a hranicou katastra. 

Vymedzené riešené územie v jeho upravených hraniciach má výmeru cca 23 ha a bolo predmetom 

spracovania ÚPN-Z v etape Prieskumy a rozbory. 
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V textovej záväznej časti ÚPN hl. m. Bratislavy v znení  Zmien a doplnkov 02, časť C je uvedené: „ÚPN 

Z pre určené časti územia sú záväzné z hľadiska rozsahu a polohy podľa textovej časti ÚPN. Konkrétne 

vymedzenie riešeného územia ÚPN-Z môže byť upravené v rámci procesu jeho obstarania. Pre ostat-

né územie je možné spracovať ÚPN-Z podľa potreby mesta a jednotlivých mestských častí“. 

Širšie  vymedzené riešené územie  

Širšie vzťahy na úrovni mierky 1:5 000 dokladujú pre širšie vymedzené riešené územie využitie uce-

leného územia medzi komunikáciou v Mlynskej doline a nábrežím Dunaja v podrobnejšom vyjadrení, 

zohľadňujúc koncepciu  platného územného plánu mesta prezentujú väzby  riešeného územia  na 

širšie územie, vrátane dopravných väzieb a technickej infraštruktúry. Voľnejšie územné vymedzenie 

zahŕňa územie relevantné pre vyjadrenie hlavných funkčných, prevádzkových a prírodných väzieb, 

ktorými sa územie riešenej zóny zapája do širších vzťahov. 

 

Vymedzenie riešeného územia 
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V rámci regionálneho geomorfologického členenia Slovenskej republiky (E. Mazúr –  

M. Lukniš, 1980) sa riešené územie nachádza v severozápadnej časti oblasti Podunajskej nížiny a  cel-

ku Podunajská rovina.  

Tab. 1 Zaradenie riešeného územia podľa geomorfologického členenie územia 

Sústava Podsústava Provincia Subpro-vincia Oblasť Celok Časť 

Alpsko-

himalájska 

Panónska 

panva 

Západopanónska 

panva 

Malá Dunajská 

kotlina 

Podunajská 

nížina 

Podunajská 

rovina 

- 

 

Nadmorská výška riešeného územia sa pohybuje v intervale 137 - 150 m n. m., pričom územie sa 

pozvoľne dvíha z terasy na brehu Dunaja smerom k severnej hranici územia. Povrch riešeného úze-

mia je takmer celý antropogénne premodelovaný. V území sa nachádza niekoľko terénnych zlomov, 

ktoré formujú územie na rovné terasy a mierny svah, pričom je charakterizované najmä: 

 stúpaním terénu  

o v priestorovom zázemí Botanickej ulice, a to z kóty 143,00 mnm pri areály mestskej 

vodárne na kótu 151,27 mnm v priestore pred mostom Lafranconi 

o v priestore nábrežia, to z kóty 137,00 mnm pri zaústení vodného toku Čierny potok 

na kótu 140,00 mnm v priestore nábrežnej promenády pod mostom Lafranconi 

 klesanie terénu smerom od Botanickej ulice k nábrežiu 

o od areálu mestskej vodárne na kóte 143,00 mnm po kótu 137,00 mnm v priestore 

zaústenia vodného toku Čierny potok do Karloveského ramena 

o od najvyššieho bodu na kóte 151,27 mnm na kótu 140,00 mnm v priestore nábrežnej 

promenády pod mostom Lafranconi 

o v centrálnej časti územia v rámci územia areálu VI Družba z kóty 149,00 mnm na úro-

veň kóty 143,00 mnm 

 výrazný terénny zlom medzi južnou časťou areálu Družba a chodníkom na nábreží cca 6 m (z kóty 
143 na kótu 137,00 mnm) 

 prevažná časť územia s existujúcou zástavbou je situovaná na úrovni kóty 149,00 až po kótu 
143,00 mnm, čo tvorí zároveň prirodzenú ochranu voči tisícročnej záplavovej vode  

 klesajúci terén na rozhraní plôch s komplexom bytových domov smerom k voľným plochám 
s potenciálom rozvoja, a to z úrovne na kóte cca 143,00 mnm po úroveň na kóte cca 138,00 mnm  

 terén medzi jestvujúcim chodníkom na nábreží a samotnou vodnou plochou Karloveského ra-
mena, v časti  úseku terénne zlomy , v časti  prirodzene klesá k vlastnej vodnej ploche. 

 
 
 

 

Navážky 
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Štrkovité navážky boli na lokalite deponované s cieľom dosiahnutia nivelety terénu nad úroveň po-

vodňových stavov. Ide o pomerne heterogénnu vrstvu štrkovitých zemín, miestne s hlinitou prímesou 

z podložia o hrúbke cca 1,0 až 1,2 m. 

Kvartér 

Kvartérne sedimenty riešeného územia sú tvorené štrkovou navážkou o hrúbke 3,8 m až 6,4 m, 

v podloží ktorej sa nachádza íl piesčitý (trieda F4), íl so strednou plasticitou (trieda FG) a hlina 

s nízkou plasticitou (trieda F5). Hrúbka kvartérnych sedimentov sa v záujmovom území pohybuje 

v rozmedzí 4,0 m až 10,0 m. 

Neogén 

V podloží kvartérnych vrstiev sa nachádzajú sedimenty neogénu. Neogén je tvorený ílom piesčitým 

granitovým, pevným, ktorý sa nachádza v hĺbke od 4,1 m p.t. až do 11,2 m p.t. v smere sever – juh 

riešenej lokality. 

Kryštalinikum  

Skalné podložie územia je budované paleozoickými, muskoviticko - biotitickými granitmi až granodio-

ritmi, s hojným výskytom pegmatitov. Kryštalinický masív je značne rozpukaný, na povrchu rozvetrá-

va na sute, charakteru pieskov s úlomkami, až jemnozrných zemín. Sute vytvárajú na povrchu skalné-

ho masívu eluviálny pokryv, pri úpätiach deluviálne útvary. V hodnotenej lokalite na povrch nevystu-

puje, ale tvorí zdrojové horniny podložným jemnozrným zeminám. 

 

Podľa hydrogeologickej rajonizácie patrí riešené územie do hydrogeologického rajónu Q 051 – Kvar-

tér západného okraja Podunajskej roviny s puklinovým typom priepustnosti a severovýchodná časť 

územia do hydrogeologického rajónu MG 055 – kryštalinikum a mezozoikum JV časti Pezinských Kar-

pát s puklinovým typom priepustnosti. 

Kvantitatívna charakteristika prietočnosti a hydrogeologickej produktivity je mierna T < 1x10-3 – 

1x10-2 m2.s-1. (Malík, P., Švasta, J., Hydrogeologické pomery, In: Atlas krajiny SR, 2002).  

V záujmovom území je podzemná voda viazaná na bázu kvartérnych sedimentov, prípadne na vrstvy 

pieskov v neogéne. Maximálna predpokladaná úroveň hladiny podzemnej vody sa nachádza na kóte 

139,50 m n. m.  

Na základe chemických rozborov podzemných vôd môžeme konštatovať, že podzemné vody záujmo-

vého územia v zmysle STN EN 206-1 nevykazujú žiadne agresívne vlastnosti voči betónu a v zmysle 

STN 73 1214 nie sú potrebné žiadne osobitné protikorózne opatrenia.  
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Povrchové vody 

Z hľadiska hydrologického členenia zaraďujeme riešené územie do povodia Dunaja, v rámci čiastko-

vých povodí do povodia Dunaja. Čiastkové povodie Dunaja v riešenom území patrí do čiastkového 

povodia - Dunaj od ústia Moravy po ústie Váhu (4-20-001). 

Z hľadiska typu režimu odtoku (Šimo E., Zaťko M., In: Atlas SSR, 1980) patrí hodnotené územie a jeho 

širšie okolie do vrchovinovo-nížinnej oblasti s dažďovo-snehovým typom režimu odtoku. 

Vodné toky 

Južnou hranicou riešeného územia preteká rieka Dunaj, ktorá je zároveň hraničnou riekou s Rakúskou 

republikou. Priemerný mesačný prietok na toku Dunaj, ktorý je hlavným tokom a do ktorého sa vlie-

vajú toky Vydrica a Čierny (Karloveský) potok, dosiahol nad riešeným územím (stanica Bratislava) 

v roku 2010 hodnotu 2 130 m3.s-1. Minimálny prietok bol zaznamenaný v mesiaci február o hodnote 

1099 m3.s-1 a maximálny v mesiaci jún 8071 m3.s-1.  

Tab. 2 Priemerné mesačné prietoky na toku Dunaj (Bratislava) v roku 2010 (m3.s-1) 

5140 Stanica: Bratislava Tok: Dunaj Staničenie: 1868,75 Plocha: 131 331,1 

Mesiac I.  II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 

Qm 1384 1355 2123 1802 2481 4023 2384 2871 2318 1471 1471 1891 2130 

Zdroj: Hydrologická ročenka – Povrchové vody 2010, SHMÚ, 2011 

Východnou časťou riešeného územia preteká tok Vydrica, ktorý pramení .  

Priemerný mesačný prietok na toku Vydrica dosiahol nad riešeným územím v stanici Červený most 

v roku 2010 hodnotu 0,243 m3.s-1. Minimálny prietok bol zaznamenaný v mesiaci február o hodnote 

0,056 m3.s-1 a maximálny v mesiaci máj 4,018 m3.s-1.  

Tab. 3 Priemerné mesačné prietoky na toku Vydrica (Červený most) v roku 2010 (m3.s-1) 

5135 Stanica: červený most Tok: Vydrica Staničenie: 3,30 Plocha: 22,60 

Mesiac I.  II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 

Qm 0,120 0,132 0,216 0,504 0,547 0,318 0,108 0,125 0,246 0,155 0,119 0,323 0,243 

Zdroj: Hydrologická ročenka – Povrchové vody 2010, SHMÚ, 2011 

Západnou hranicou riešeného územia preteká regulovaný Čierny (Karloveský) potok, ktorý ústi do 

Karloveského ramena. Potom je v temer celej dĺžke zaústený, v riešenom území je vedený 

v upravenom koryte. 

Vodné plochy 

Menšie vodné plochy sa nachádzajú vo východnej časti areálu Botanickej záhrady.  

Podzemné vody 

Riešené územie sa nachádza v predkvartérnom útvare podzemných vôd: 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Morava_(rieka)
http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1h
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SK20010FK Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Pezinských Karpát v oblasti povodia 

Dunaj 

V útvare podzemných vôd SK20010FK sú ako kolektorské horniny zastúpené najmä vápence, brekcie, 

granity a granodiority stratigrafického zaradenia mezozoikum - jura, staršie paleozoikum až protero-

zoikum. V hydrogeologických kolektoroch útvaru prevažuje krasovo-puklinová a puklinová priepus-

tnosť. Priemerný rozsah zvodnencov je 30 až 100 m.  

V rámci všetkých pozorovacích objektov v katiónovej časti dominuje Ca2+ ión a v aniónovej HCO3-. 

Podľa Palmer-Gazdovej klasifikácie sú podzemné vody v útvare zaradené medzi základný Ca-HCO3 

typ v objektoch 606190 Železná studnička a 101003 Borinka, prechodný Ca-SO4 typ v objektoch 

101001 Rača Zbojníčka a 554190 Pernek. 

Podľa mineralizácie radíme tieto podzemné vody medzi vody s nízkou mineralizáciou (v prameni Rača 

Zbojníčka, od 89 do 113 mg.l-1) až so strednou mineralizáciou (v rozsahu 301 - 1 157 mg.l-1) 

v objektoch Borinka a Železná studnička. 

 

Z klimatického hľadiska patrí záujmové územie do teplej klimatickej oblasti a okrsku teplý, suchý,  s 

miernou zimou (priemerne 50 a viac letných dní za rok t. j. dní s teplotou viac ako 25 ºC).  

Teplota 

Za uvádzaných päť rokov (2008 – 2012) tu priemerná teplota vzduchu dosiahla 11,1 °C (stanica Brati-

slava - letisko). Najteplejšími mesiacmi bývajú júl, jún a august a najchladnejšie mesiace sú je január, 

február, marec. V roku 2012 bol najteplejším mesiacom je mesiac júl s priemernou mesačnou teplo-

tou 22,8 °C a najchladnejším mesiac február s priemernou mesačnou teplotou – 1,9 °C. V roku 2012 

dosiahla priemerná teplota vzduchu 11,6 °C, pričom maximu bol dosiahnuté v júli (36,3 °C) a mini-

mum vo februári ( –15,0 °C).  

Tab. 4 Priemerné mesačné a priemerné ročné teploty vzduchu v C v Bratislave za rok 2008 - 2012 

Zdroj: Ročenka klimatologických pozorovaní 2008 -  2012, stanica Bratislava - letisko 

Zrážky 

Priemerné ročné úhrny zrážok v Bratislave za posledné sledované roky, ktoré sa pohybujú na úrovni 

476,1 – 794,9 mm, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.   

 

 

Rok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 

2008 2,5 4,1 6,2 11,3 17,0 21,4 21,3 20,7 15,4 11,2 7,0 2,8 11,7 

2009 -1,9 1,1 5,9 14,8 16,6 18,7 22,3 21,9 18,0 10,3 6,6 0,8 11,3 

2010 -2,6 0,5 6,0 11,1 15,3 19,7 23,2 19,9 14,5 8,1 7,4 -2,4 10,0 

2011 0,1 -0,2 6,7 13,4 16,4 20,4 19,9 21,4 18,5 10,4 2,9 3,2 11,1 

2012 2,1 -1,9 8,6 11,6 17,3 21,3 22,8 22,5 17,7 10,6 7,0 -0,7 11,6 
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Tab. 5 Priemerné mesačné a priemerné ročné úhrny zrážok (mm) za r. 2008 – 2012 

Zdroj: Ročenka klimatologických pozorovaní 2008 – 2012, stanica Bratislava - letisko 

Veternost 

Bratislava patrí k najveternejším mestám strednej Európy, čo spôsobuje prítomnosť Devínskej a La-

mačskej brány (zúžený priestor medzi Malými Karpatmi a Hainburgskými vrchmi v Rakúsku). 

V ročnom priemere fúka najsilnejší vietor vo februári a v marci, ale aj v novembri. Naopak september 

je v priemere najmenej veterným mesiacom (SHMÚ). Dotknuté územie sa nachádza v oblasti pre 

ktorú je typická cirkulácia vzduchu s prevládajúcimi vetrami severozápadných smerov. Priemerná 

početnosť prevládajúceho SZ smeru vetra bola v roku 2011 na úrovni 24,7 %, relatívna vlhkosť vzdu-

chu dosahovala 70,0 %.  

 

Pôvodný pôdny kryt v hodnotenom území tvoria prevažne fluvizeme kultizemné karbonátové, sprie-

vodné fluvizeme glejové, ktoré vznikli na podloží karbonátových aluviálnych sedimentov. Fluvizeme 

patria do skupiny iniciálnych pôd.  

Na človekom viac ovplyvnených plochách sa vyskytujú antropické pôdy. Antropické pôdy sú skupinou 

pôd s prevládajúcim pôdotvorným procesom antropickým (kultivačným, či degradačným), ktorý zna-

mená zásah človeka do prírodných pôdotvorných procesov. Prirodzená pôda je narušená antropic-

kými vplyvmi natoľko, že vznikla antropogénna pôda. Ide o antrozeme, stredne ťažké a kamenisté, 

spolu s urbanizovanými plochami na fluviálnych, často človekom premiestnených sedimentoch. Z 

hľadiska pôdnych druhov ide prevažne o pôdy piesočnato – hlinité, neskeletnaté až slabo kamenité. 

 

Fytogeografické členenie 

Podla fytogeografického clenenia (Futák, 1980) sa riešené územie nachádza v oblasti panónskej flóry 

(Pannonicum), obvodu eupanónskej xerotermnej flóry (Eupannonicum) a okresu Podunajská nížina. 

Potenciálna prirodzená vegetácia 

Potenciálna prirodzená vegetácia je vegetáciou, ktorá by sa za daných klimatických, pôdnych a hydro-

logických pomerov vyvinula na určitom mieste (biotope), keby vplyv ľudskej činnosti ihneď prestal. Je 

predstavovanou vegetáciou konštruovanou do súčasných klimatických a prírodných pomerov. Súčas-

Rok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 

2008 64,7 14,6 67,2 33,5 38,6 91,5 79,1 43,3 46,1 26,1 41,6 59,4 605,7 

2009 37,1 71,5 85,0 4,7 30,0 79,8 60,8 53,9 13,7 48,4 59,5 46,4 590,8 

2010 60,8 16,9 9,9 78,6 139,9 62,3 92,3 139,1 83,4 25,4 48,2 38,1 794,9 

2011 25,0 11,3 36,1 51,2 36,1 127,8 83,0 42,5 13,4 30,6 0,0 19,1 476,1 

2012 77,1 34,5 8,8 18,2 92,5 36,6 85,9 30,9 25,3 79,6 28,4 49,5 567,3 
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ná rekonštruovaná prirodzená vegetácia je predpokladanou vegetáciou, ktorá by pokrývala určité 

miesto bez vplyvu ľudskej činnosti počas historického obdobia. 

Z tohto pohľadu môžeme hovoriť, že na sledovanom území sa z mapovacích jednotiek potenciálnej 

prirodzenej vegetácie vyskytujú lužné lesy nížinné (U), lužné lesy vŕbovo-topoľové (Sx) a dubovo-

hrabové lesy karpatské (C). 

V riešenom území možno vyčleniť 2 jednotky potenciálnej prirodzenej vegetácie: 

Lužné lesy nížinné (Ulmenion Oberd. 1953) zahrňujú vlhkomilné a mezohygrofilné lesy, rastúce na 

aluviálnych naplaveninách pozdĺž vodných tokov. Ide prevažne o jaseňovo-brestové a dubovo-

brestové lesy, patriace do podzväzu Ulmenion. Na ich vývoj a štruktúru má rozhodujúci vplyv vodný 

režim, v spojení s pôdnymi vlastnosťami. Zo stromov bývajú zastúpené jaseň úzkolistý (Fraxinus an-

gustifolia), dub letný (Quercus robur), brest hrabolistý (Ulmus minor), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), 

javor poľný (Acer campestre), čremcha strapcovitá (Padus avium) a dreviny mäkkých lužných lesov, 

najmä topoľ biely (Populus alba), topoľ čierny (Populus nigra), jelša lepkavá (Alnus glutinosa) a viace-

ré druhy vŕb. V krovinnom poschodí, ktoré býva dobre vyvinuté, s vysokou pokryvnosťou, sa uplatňu-

jú svíb krvavý (Swida sanguinea), zob vtáčí (Ligustrum vulgare), bršlen európsky (Euonymus europa-

ea), druhy rodu hloh (Crataegus sp. div.) a i. Bylinný podrast je druhovo relatívne bohatý, k typickým 

druhom patria: mrvica lesná (Brachypodium sylvaticum), čarovník parížsky (Circaea lutetiana), blys-

káč cibuľkonosný (Ficaria bulbifera), kuklík mestský (Geum urbanum), kozonoha hostcová (Aegopo-

dium podagraria) a ďalšie. V k. ú. Devínska Nová Ves je  Prevažná časť týchto lesov je premenená na 

ornú pôdu a intenzívne sa využíva.  

Dubovo-hrabové lesy karpatské (Carici pilosae- Carpinenion betuli J. a M. Michalko) predstavujú 

druhovo bohaté lesy. V stromovom poschodí prevláda dub zimný (Quercus petraea), hrab obyčajný 

(Carpinus betulus), javor poľný (Acer campsetre), lipa malolistá (Tilia cordata), lipa veľkolistá (Tilia 

platyphyllos) a čerešňa vtáčia (Cerasus avium). Krovinné poschodie tvoria najmä zimolez obyčajný 

(Lonicera xyslosteum), svíb krvavý (Swida sanguinea), lieska obyčajná (Corylus avellana), vtáčí zob 

obyčajný (Ligustrum vulgare), hloh jenosemenný (Crataegus monogyna) a hloh obyčajný (Crataegus 

laevigata).  

V širšom riešenom území (ostrov Sihoť) sa vyskytuje jednotka:  

Lužné lesy vŕbovo-topoľové (Salicion albae (Oberd. 1953) Th.Müller et Görs (1958), Salicion trian-

drae Th.Müller et Görs (1958) p.p.) patria k najzachovalejším a najvzácnejším spoločenstvám rozšíre-

ným v alúviu Moravy. Sú to územia, ktoré sú pravidelne zaplavované, v blízkosti riek a mŕtvych ra-

mien alebo priamo v plytkých alebo zazemnených ramenách a v terénnych zníženinách. Zo stromov 

sú v tomto type najviac zastúpené vŕba krehká (Salix fragilis), vŕba biela (Salix alba), topoľ biely (Po-

pulus alba), topoľ čierny (Populus nigra), topoľ sivý (Populus canescens) a vŕba trojtyčinková (Salix 

triandra). Z krovín sú zastúpené vŕba purpurová, svíb krvavý, baza čierna a iné. Pre bylinnú vrstvu sú 

charakteristické ostružina ožinová, chrastnica trsťová, žihľava dvojdomá, lipkavec močiarny, ostrica 

ostrá a iné. Prirodzené porasty sú často pozmenené a ohrozované ľudskou činnosťou (regulácia vod-

ných tokov, meliorácie a pod.).  

Reálna vegetácia 

Lesné porasty nie sú v riešenom území evidované. Krajinná a sídelná zeleň je popísaná v kapitole 2.7 

Zeleň. 
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Zoogeografické členenie 

Podľa zoogeografického členenia - terestrického biocyklu (Jedlička, L., Kalivodová, E., In Atlas krajiny 

SR, 2002) sa hodnotené územie zaraďuje do Provincie stepí a panónskeho úseku v rámci Podunajskej 

nížiny.  

Podľa zoogeografického členenia - limnického  biocyklu (Hensel, K., Krno, I., In Atlas krajiny SR, 2002) 

sa hodnotené územie zaraďuje do Pontokaspickej provincie, podunajského okresu 

a západoslovenskej časti.  

Živočíšstvo 

Riešené územie a jeho blízke okolie je intenzívne navštevované (areál športov, nábrežná promenáda 

s cyklotrasou, Botanická záhrada...) a je v kontakte s urbanizovaným mestským prostredím (obytný 

súbor Karloveské rameno, areál ŠDaJ, frekventovaná Botanická ulica atď.). Vzhľadom na riešeného 

územia a antropický vplyv okolia sa v dotknutom území vyskytujú prevažne synantropné druhy živo-

číchov, ktoré sú dobre adaptované na takýto charakter a využívanie územia, ako napr.: početnejšie 

rady Heteroptera, Hymenoptera, Orthoptera, Lepidoptera, Amphibia, Reptilia. Zo stavovcov je zastú-

pený: jež západoeurópsky (Erinaceus europeus), potkan obyčajný (Rattus norvegicus), myš domová 

(Mus musculus), z vtákov drozd čierny (Turdus merula), straka obyčajná (Pica pica), vrabec domový 

(Passer domesticus), havran poľný (Corvus frugilegus), sýkorka veľká (Parus major) a pod. Ide o bežné 

druhy vtákov.  

Výskyt chránených druhov živočíchov je sústredený do vzdialenejších miest od dotknutej lokality s 

menším antropickým vplyvom, ide o lokality NATURA 2000 (SKUEV 0064 Bratislavské luhy).  

SKCHVU007 Dunajské luhy) nachádzajúce sa JZ od riešeného územia. Predstaviteľmi chránených dru-

hov fauny viažucich sa na územie európskeho významu SKUEV 0064 Bratislavské luhy sú napr.: mod-

ráčik krvavcový (Maculinea teleius), kováčik fialový (Limoniscus violacetus), hrebenačka vysoká 

(Gymnocephalus baloni), mlok dunajský (Triturus dobrogicus), kunka červenobruchá (Bombina bom-

bina), z cicavcov napr.: netopier obyčajný (Myotis myotis), bobor vodný (Castor fiber) atď., pozri na-

sledujúcu kap. 1.7. v tejto časti. Z chránených druhov vtákov viažucich sa na chránené vtáčie územie 

(SKCHVU007 Dunajské luhy) môžeme spomenúť, napr.: volavku striebristú (Egretta garzetta), haju 

tmavú (Milvus migrans), bučiačika močiarneho (Ixobrychus minutus) atď. 
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Celkový odhadovaný počet trvale bývajúcich obyvateľovv území zóny  pri uvažovanej obložnosti by-

tov 2,3 obyvateľa na 1 byt (priemerná hodnota obložnosti bytov za územie MČ Karlova Ves) predsta-

vuje 354 obyvateľov. 

Vo vzťahu k celkovému počtu 32 650 trvale bývajúcich obyvateľov v MČ Karlova Ves (údaj z výsledkov 

zo sčítania ľudu, domov a bytov v r.2011, zdroj ŠÚ SR) podiel obyvateľov v riešenom území tvorí cca 

1%.  

Prechodne bývajúce obyvateľstvo v území riešenej zóny tvoria študenti ubytovaní v ubytovacích za-

riadeniach Univerzity Komenského v Bratislave situovaných v areáli VI Družba a v areáli „Švédske 

domky“. Celkový počet vzhľadom na ubytovaciu kapacitu zariadení je 2400.  

Denne prítomné obyvateľstvo v území riešenej zóny tvoria obyvatelia bývajúci v bytoch, ubytované 

osoby v zariadeniach vysokoškolských internátov, ubytované osoby  v iných zariadeniach prechodné-

ho ubytovania (hostel v lodenici UK, hotel Družba v areáli VI Družba, apartmánové byty UK v Bratisla-

ve), pracovníci firiem a zariadení lokalizovaných v predmetnom území, návštevníci botanickej záhra-

dy. 

V súčasnom stave počet denne prítomných obyvateľov v riešenom území pri plnej obsadenosti kapa-

cít ubytovacích zariadení je odhadovaný v rozsahu cca 3 400 osôb. 

Tab. 6 Štruktúra denne prítomných osôb v riešenom území  

  počet osôb 

trvale bývajúci obyvatelia 350 

prechodne bývajúci vo vysokoškolských internátoch  2 400 

apartmánové ubytovanie UK v Bratislave 20 

ubytovanie - hostel 30 

ubytovanie hotel - Družba 110 

pracovníci firiem a zariadení 450 

návštevníci botanickej záhrady* 50 

spolu 3 410 

Poznámka:* odhad priemernej sezónnej dennej návštevnosti z ročnej návštevnosti cca 6500 osôb 
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Okrem uvedených denne prítomných osôb, významnú zložku tvoria pasanti z titulu rekreácie, zastú-

pení predovšetkým cyklistami prechádzajúcimi cez riešené územie, ako aj z titulu športovo-

rekreačnej činnosti v areáloch lodeníc v sezónnom období a počas víkendov v priestore nábrežia, 

verejne prístupných tenisových ihrísk, návštevníci v území lokalizovaných obchodno - obslužných 

zariadení, návštevníci Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave, Štátnej veterinár-

nej a potravinovej správy SR, ako aj účastnícii kongresov, seminárov a školení, ktoré sa príležitostne 

uskutočňujú v priestoroch Kongresového centra VI Družba, a v priestoroch areálu Štátneho veteri-

nárneho a potravinového ústavu v Bratislave a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. 

V súčasnosti trvalé bývanie tvorí v riešenom území len doplnkovú funkciu. V území sa podľa údajov 

získaných prieskum v teréne nachádza celkom 154 bytov.  

Z celkového počtu bytov 154 bytov sa nachádza: 

 144 bytov v bytových domoch,  

 4 byty v rodinných domoch,  

 6 bytov je situovaných v iných budovách (v rámci VI Družba).  

Na celkovom počte 14 389 trvale obývaných bytov v MČ Karlova Ves (údaj z výsledkov zo sčítania 

ľudu, domov a bytov v r.2011, zdroj ŠÚ SR) sa byty v riešenom území podieľajú cca 1%. 

 

V riešenom území zóny dominujú areály a zariadenia, ktoré vytvárajú pracovné príležitosti v rámci III. 

sektoru, predovšetkým v odvetviach školstva, administratívy, služieb a prechodného ubytovania. 

Hospodárske aktivity sú situované a koncentrované vo vybavenostných  areáloch, resp. sú súčasťou 

objektov s inou hlavnou funkciou.  

Podľa údajov získaných v rámci prieskumov v území zóny situované zariadenia v súčasnosti poskytujú 

cca 450 pracovných príležitostí. Takmer 60% z celkového počtu pracovných príležitostí je vytvorených 

v zariadeniach administratívy a výskumu, ďalších cca 30% pracovných príležitostí (vrátane botanickej 

záhrady) poskytujú zariadenia školstva. Ďalšie odvetvia – zdravotníctvo, obchod, služby, verejné uby-

tovanie sa na celkovej ponuke pracovných príležitostí podieľajú cca 10% . 

Tab. 7 Podrobejšia štruktúra pracovných príležitostí podľa jednotlivých odvetví a zariadení  

Odvetvie, názov zariadenia 

  

Výmera 

areálu v m
2
 

Podlažná 

plocha. v m
2
 

Počet 

pracovníkov 

administratíva, správa x  x  261 

areál a v rámci areálu situované zariadenia 12 740 9 843 231 

- Štátny veterinárny a potravinový ústav     108 

- Komora veterinárnych lekárov SR     3 

- Štátna veterinárna a potravinová správa SR     120 

spol. Delta Electronics* 333 771 30 

Školstvo     109 
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Odvetvie, názov zariadenia 

  

Výmera 

areálu v m
2
 

Podlažná 

plocha. v m
2
 

Počet 

pracovníkov 

areál VI Družba  28 277 40 354 109 

Zdravotníctvo     18 

zdravotné stredisko v areáli VI Družba vstavané 80  8 

dentálna klinika -  Schill dental klinic * vstavané 100  10 

botanická záhrada 76 265 2 206 28 

obchod, služby     32 

ČSPH AGIP 2 238  322 4 

ČSPH OMV 1 846  232 4 

areál Casey-reštaurácia, koliba, klub,* 4 725  559 15 

kuchynské štúdio  vstavané 70  2 

Lodenica UK - denný bar, správa vstavané 70  5 

Požičovňa Designers Collection vstavané 24 1 

Sprinx system vstavané 50 nezistené 

Relax centrum v areáli VI Družba vstavané  30 1 

správa lodenice Kanoistický klub Karlova Ves  vstavané  x 1 

Spolu     448 

 

Údaje o počte pracovníkov v jednotlivých areáloch resp. zariadeniach boli získavané prieskumom 

v teréne, resp. boli spracované odhadom na základe údajov funkčne príbuzných zariadení. 

V riešenom území zóny o celkovej výmere cca 23 ha je v súčasnom stave odhadovaný celkový počet 

cca 450 pracovníkov, čo predstavuje 19,5 pracovníka/ha  

V území zóny najvyššiu intenzitu využitia územia 181 pracovníkov/ha vykazuje charakteristický praco-

viskový areál s veterinárnymi zaradeniami a ústavom. 

Súčasný rozsah a štruktúra pracovných príležitostí reflektujú špecifickú profiláciu exploatácie územia 

zóny.  

Celková ponuka v území dlhodobo stabilizovaných zariadení v počte cca 450 pracovných príležítostí 

z hľadiska jej rozsahu je orientovaná na obyvateľov širšieho územia Karlovej Vsi a mesta, nakoľko 

ekonomicky aktívne osoby bývajúce v území zóny – odhadovaný počet cca 160 ekonomicky aktívnych 

osôb tvoria obyvatelia prisťahovaní do územia v uplynulých rokoch.  
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Návrh riešenia územného plánu hl. m. SR Bratislavy dotýkajúci sa územia vymedzeného pre riešenie 

ÚPN-Z Karloveská zátoka: 

 z hľadiska priestorového usporiadania územia ÚPN hl. m. SR Bratislavy  

 dotvorenie Karloveskej zátoky v kontakte s vodným tokom s prevahou prírodného prostredia 

ako súčasť priestorového prepojenia nábrežnej promenády a Centra I. s doriešením protipo-

vodňovej ochrany nábrežia, modifikácia pôvodnej koncepcie z dôvodu rozostavanej novej zá-

stavby bytových domov, trasovanie časti mestskej promenády s pešími a cyklistickými ťahmi, 

zabezpečenie protipovodňovej ochrany, zachovanie pôvodných porastov v brehovej línii 

v maximálnom možnom rozsahu, 

 dobudovanie Botanickej ul. ako budúcej mestskej triedy polyfunkčnou zástavbou mestského 

charakteru a kvalitatívne prehodnotenie nástupných priestorov do Botanickej záhrady, 

 vzájomné prepojenie lesov Sitiny, Devínskych Karpát a zelene zátoky v nadväznosti na ostrovy 

formou prechádzkových trás, náučných chodníkov, lúk a oddychových priestorov pre využitie 

voľného času, 

 z hľadiska funkčného využitia územia MČ Bratislava – Karlova Ves 
V MČ Bratislava – Karlova Ves ťažiskový potenciál pre vytvorenie nových funkčno-prevádzkových 

vzťahov tvoria okrem iných priestory: 

 Karloveská zátoka: riešenie zohľadňuje širšie urbanistické súvislosti integrované v dvoch zá-

kladných líniách – pozdĺž dunajského ramena v nábrežnej mestskej promenáde a pozdĺž 

mestskej triedy Botanickej ulice s rešpektovaním uzlov vzájomných prepojení, 

V záväznej časti územný plán hlavného mesta SR Bratislavy stanovuje rozvíjať: 

 v zhodnotení prírodného zázemia 

 rešpektovať v prehlbujúcich dokumentoch na zonálnej úrovni jestvujúcu zeleň a uplatniť jej 

rozvoj návrhom alejí a stromoradí pozdĺž komunikácií, 

 v severozápadnom rozvojom smere 

o rešpektovať prírodné danosti masívu Sitiny, špecifické zelené zóny (Slávičie údolie, 

nové plochy krematória), zeleň areálov zoologickej a botanickej záhrady, 

 z hľadiska urbanistickej kompozície a dotvárania obrazu mesta 

 pre územia areálov (občianska vybavenosť, výroba) 

o dodržať zásady pre dotváranie jestvujúcich a navrhovaných špecifických areálových 

zariadení občianskej vybavenosti a výroby na úrovni prehlbujúcich ÚPP, ÚPD 

i v projektovej príprave: 

o zdôrazniť kompozične, architektonicky i funkčne nástupné priestory špecifických zón, 

 prírodné prostredie 

 rešpektovať ako kompozičné danosti prírodného prostredia determinujúce formovanie urba-

nizovaného prostredia mesta: 

o tok Dunaja so zachovanými porastami s návrhom dotvorenia plôch lužných lesov 
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 zohľadniť v kompozícii usporiadania špecifických území: 

o priestorové pôsobenie prírodných prvkov dotvárajúcich obraz celomestského centra 

vrátane Dunajských nábreží a obraz jednotlivých mestských častí 

V záväznej časti územný plán hlavného mesta SR Bratislavy 

V špecifických požiadavkách na priestorové usporiadanie a funkčné využitie na úrovni mestských 

častí ÚPN hl.m. SR Bratislavy viažucich sa na územie vymedzené pre riešenie ÚPN-Z Karloveská 

zátoka stanovuje: 

MČ Bratislava – Karlova Ves 

Rešpektovať: 

 saturovanie novej zástavby občianskej vybavenosti v centre obytného súboru Dlhé Diely 

a v priestore Centrum I. polyfunkčnej zástavby v priestoroch mestských radiál Botanickej 

ulice a Karloveskej ulice. 

Rozvíjať: 

 Karloveskú zátoku s prevahou prírodného prostredia ako súčasť priestorového prepojenie 

nábrežnej promenády, polyfunkčnej zástavby na Botanickej ulici a Centrum I.  

 
Regulácia intenzity využitia jednotlivých plôch rozvojových území pre vnútorné mesto – mestská 

časť Karlova Ves 

Časť riešeného územia – územie južne od Botanickej ulice, medzi ulicou Karloveské rameno, vrátane 

odstavných plôch po príjazdovú k vodnému toku, súčasťou územia, ktoré je v ÚPN hl. mesta SR Brati-

slavy (2007) v znení zmien a doplnkov definované ako rozvojové územie s kódom H 501. V danom 

území územný plán stanovuje nasledovné regulatívy intenzity využitia územia, ktoré sa viažu 

k určenému funkčnému využitiu: 

Tab. 8 Regulácia intenzity využitia jednotlivých plôch rozvojových území pre vnútorné mesto – mest-

ská časť Karlova Ves 

Kód IPP 
max 

Kód 
fun. 

Názov urbanistickej 
funkcie 

Priestorové usporiadanie IZP 

max. 

KZ 

min. 

H 2,1 501 Zmiešané územie 
bývania a občianskej 
vybavenosti 

Zástavba mestského typu 

 

0,35 0,25 

0,30 0,30 

 

Určenie častí územia, pre ktoré je potrebné obstarať a schváliť ÚPN Z 

12. MČ Karlova Ves 

Určenie častí územia na spracovanie ÚPN Z: 

 Líščie údolie 

 Karloveská zátoka 
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 Karlova Ves – Centrum I. 

 Dlhé diely 4 a 5 

 Krčace - západ 

 Krčace východ - Iuventa 

Do riešeného územia patria nasledovné funkčné územia, pre ktoré zo záväznej časti ÚPN hl. mesta SR 

Bratislavy vyplýva nasledovná regulácia: 

REGULÁCIA FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

ÚZEMIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI  

201 občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia areálov a komplexov občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu 

s konkrétnymi nárokmi a charakteristikami podľa funkčného zamerania. Súčasťou územia sú plochy 

zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, garáže a zariadenia pre 

požiarnu a civilnú obranu. 

Podiel funkcie bývania nesmie prekročiť 30% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby 

funkčnej plochy. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

 zariadenia administratívy, správy a riadenia 

 zariadenia kultúry a zábavy 

 zariadenia cirkví a na vykonávanie obradov 

 ubytovacie zariadenia cestovného ruchu 

 zariadenia verejného stravovania 

 zariadenia obchodu a služieb 

 zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti 

 zariadenia školstva, vedy a výskumu 

prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä : 

 integrované zariadenia občianskej vybavenosti 

 areály voľného času a multifunkčné zariadenia 

 účelové zariadenia verejnej a štátnej správy 

 zeleň líniovú a plošnú 

 zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä : 
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 bývanie v rozsahu do 30% z celkových nadzemných podlažných plôch funkčnej plochy 

 zariadenia športu, telovýchovy a voľného času 

 vedecko – technické a technologické parky 

 vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene 

 zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb 

 zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane komunál-

nych odpadov s obsahom škodlivín z domácností 

neprípustné 

V území nie je prístupné umiestňovať najmä : 

 zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a zariadenia v ich okolí 

 rodinné domy 

 areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby 

 skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, stavebné dvory 

 autokempingy 

 stavby na individuálnu rekreáciu 

 zariadenia odpadového hospodárstva okrem prípustných v obmedzenom rozsahu 

 tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 

ÚZEMIA ŠPORTU  

401 šport, telovýchova a voľný čas 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia prevažne areálového charakteru s využitím pre šport a telesnú výchovu tvorené krytými špor-

tovými zariadeniami, športovými otvorenými ihriskami a zariadeniami, špecifickými zariadeniami 

športu slúžiacimi pre organizovanú telovýchovu, výkonnostný šport, amatérsky šport a územia slúžia-

ce športovým aktivitám vo voľnom čase. Súčasťou územia je dopravné a technické vybavenie a plo-

chy líniovej a plošnej zelene. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

 kryté a otvorené ihriská, zariadenia a areály športu, telovýchovy a voľného času 

prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä : 

 špecifické športové zariadenia jazdeckého, cyklistického, motoristického, vodáckeho, letec-

kého, 

 modelárskeho športu, zimných športov a iné 

 zeleň líniovú a plošnú 

 vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene 

 zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia 
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prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä : 

 zariadenia občianskej vybavenosti, ktoré neprekročia 10% z funkčnej plochy 

 byty v objektoch funkcie– služobné byty 

neprípustné 

V území nie je prípustné umiestňovať najmä : 

 bývanie okrem prípustného v obmedzenom rozsahu 

 areálové zariadenia občianskej vybavenosti 

 zariadenia a areály výroby 

 skladové areály, distribučné centrá a logistické parky 

 stavby na individuálnu rekreáciu 

 tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 

 zariadenia odpadového hospodárstva 

 stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

ZMIEŠANÉ ÚZEMIA  

501 zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia slúžiace predovšetkým pre umiestnenie polyfunkčných objektov bývania a občianskej vyba-

venosti v zónach celomestského a nadmestského významu a na rozvojových osiach, s dôrazom na 

vytváranie mestského prostredia a zariadenia občianskej vybavenosti zabezpečujúce vysokú komple-

xitu prostredia centier a mestských tried. 

Podľa polohy v organizme mesta je to prevažne viacpodlažná zástavba, v územiach vonkajšieho mes-

ta málopodlažná zástavba. Podiel bývania je v rozmedzí do 70 % celkových podlažných plôch nad-

zemnej časti zástavby funkčnej plochy. Zariadenia občianskej vybavenosti sú situované predovšetkým 

ako vstavané zariadenia v polyfunkčných objektoch. 

Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, 

garáže a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

 polyfunkčné objekty bývania a občianskej vybavenosti 

prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä : 

 bytové domy 
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 zariadenia občianskej vybavenosti zabezpečujúce vysokú komplexnosť prostredia centier 

a mestských tried: 

 zariadenia administratívy, správy a riadenia 

 zariadenia kultúry a zábavy 

 zariadenia cirkví a na vykonávanie obradov 

 ubytovacie zariadenia cestovného ruchu 

 zariadenia verejného stravovania 

 zariadenia obchodu a služieb 

 zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti 

 zariadenia školstva, vedy a výskumu 

 zeleň líniovú a plošnú 

 vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene 

 zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä : 

 rodinné domy 

 zariadenia športu 

 účelové zariadenia verejnej a štátnej správy 

 zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb bez rušivých vplyvov na okolie 

 zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane komunál-

nych odpadov s obsahom škodlivín z domácnosti 

neprípustné 

V území nie je prípustné umiestňovať najmä: 

 zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a zariadenia v ich okolí 

 areálové zariadenia občianskej vybavenosti s vysokou koncentráciou osôb a nárokmi na ob-

sluhu územia 

 zariadenia veľkoobchodu 

 autokempingy 

 areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby 

 skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, stavebné dvory 

 stavby na individuálnu rekreáciu 

 zariadenia odpadového hospodárstva okrem prípustných v obmedzenom rozsahu 

 tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 

 stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 
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ÚZEMIA VODNÝCH PLÔCH A TOKOV  

901 vodné plochy a toky 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia slúžiace pre umiestňovanie prirodzených a umelých vodných plôch s využitím na plavebné, 

hospodárske, ochranné, ekostabilizačné, krajinotvorné a rekreačné účely. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

 vodné plochy a vodné toky ako výrazné krajinné prvky 

 vodné plochy a vodné toky na vodohospodárske využitie ako zdroje vody, recipienty, na od-

vádzanie 

 prívalových vôd a povodňových prietokov 

prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä : 

 zariadenia pre vodnú dopravu a hydroenergetické využitie 

 stavby a zariadenia slúžiace pre ochranu a využívanie vodných zdrojov 

 stavby a zariadenia slúžiace na protipovodňovú ochranu 

 vodné športy a rekreácia 

 zariadenia na chov rýb, rybárstvo 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä : 

 zariadenia pre správu tokov 

 zariadenia na ťažbu štrkov a pieskov 

 plávajúce stravovacie zariadenia zakotvené, vyviazané 

 plávajúce ubytovacie zariadenia cestovného ruchu zakotvené, vyviazané 

 plávajúce zariadenia pre rekreáciu zakotvené, vyviazané 

 plávajúce drobné zariadenia občianskej vybavenosti zakotvené, vyviazané 

 plávajúce zariadenia na pristávanie plavidiel – prístavné pontóny 

 prístavné móla 

 zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia 

neprípustné 

 stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 
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ÚZEMIA PRÍRODNEJ ZELENE  

1002 krajinná zeleň 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia vegetácie predovšetkým v poľnohospodáraskej krajine slúžiace na rozčlenenie veľkých plôch 

poľnohospodárskej pôdy, ako ochrana pred vetrom, sprievodná zeleň vodných tokov a ciest v krajine.  

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

Prírodné prostredie: 

 krajinná vegetácia plniaca krajínnotvoné a ekostabilizačné funkcie 

prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä : 

 zeleň líniovú a plošnú (stromaradia, remízky) 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä : 

 drobné zariadenia pre vedeckoko-výskumné účely 

 pobytové lúky 

 náučné chodníky, turistické a cyklistické trasy 

 tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 

 zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia  

neprípustné 

Neprípustné je umiestňovať najmä: 

 všetky formy bývania 

 všetky druhy zariadení obchodu 

 ubytovacie zariadenia cestovného ruchu  

 všetky druhy zariadení kultúry a cirkví, administratívy, školstva, zdravotníctva, sociálnej sta-

rostlivosti 

 zariadenia výroby priemyselnej a poľnohospodárskej 

 zariadenia služieb, skladového hospodárstva, stavebníctva 

 areálové a kryté zariadenia športu 

 zariadenia odpadového hospodárstva 

 diaľničné odpočívadlá, ČSPH, parkinggaráže 

 stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

 



ÚPN-Z Karloveská zátoka – Prieskumy a rozbory  30 

ÚZEMIA MESTSKEJ ZELENE 1110 

1110 parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia parkovej a sadovnícky upravenej zelene, ale aj plochy zelene s úpravou lesoparkového cha-

rakteru. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

 parky 

 sadovnícka plošná a líniová zeleň 

 lesoparkové úpravy 

prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä : 

 vodné plochy 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä : 

 pobytové lúky 

 ihriská a hracie plochy 

 drobné zariadenia vybavenosti súvisiace s funkciou 

 náučne chodníky, turistické a cyklistické trasy 

 zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy 

neprípustné 

 parkinggaráže nad terénom 

 stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

ÚZEMIA MESTSKEJ ZELENE  

1120 vyhradená zeleň 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia zelene botanických a zoologických záhrad, arborét, zelene cintorínov a urnových hájov. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

 areálová zeleň 

 plošná a líniová zeleň 
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 botanické záhrady 

 arboréta 

 zoologické záhrady 

 cintoríny, urnové háje 

prípustné 

 zariadenia vybavenosti súvisiace s funkciou 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

 vodné plochy v plochách zelene 

 les 

 zeleň krajinnú a ekostabilizačnú 

 zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy 

neprípustné 

 parkinggaráže nad terénom 

 stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

INUNDAČNÉ ÚZEMIE 1300 

1300 inundačné územie 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Inundačné územie je územie priľahlé k vodnému toku, zaplavované vyliatím vody z koryta, vymedze-

né záplavovou čiarou najväčšej známej alebo navrhovanej úrovne vodného stavu, ktoré upravuje 

možnosti konkrétneho funkčného využitia územia. 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

 plynulé odvádzanie veľkých povodňových prietokov ako aj odchodu ľadov 

prípustné 

 stavby a zariadenia v zmysle zákona o ochrane pred povodňami 

 zeleň vodných tokov nebrániaca odtoku povodňových prietokov 

 zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu inundačného územia 

 tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

 stavby a zariadenia stanoveného konkrétneho funkčného využitia územia 

neprípustné 

 stavby a zariadenia v rozpore so zákonom o ochrane pred povodňami 
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Zámery MČ Bratislava – Karlova Ves obsiahnuté v PHSR na roky 2008 – 2013  a dotýkajúce sa využitia 

územia vymedzeného pre riešenie Územného plánu zóny Karloveská zátoka: 

Tab. 9 Projektový zámer 3/9 

Názov projektu Projektová štúdia o využití územia Karloveskej zátoky pre účely vodných špor-

tov a rekreácie 

Cieľ projektu 

Cieľom projektu je spracovaním projektovej štúdie určiť reálne  možnosti 

využitia územia Karloveskej zátoky pre účely vodných športov a rekreácie a 

napomáhať tak vytvoreniu infraštrukturálnych podmienok pre záujemcov 

o vodné športy na území MČ. 

Termín realizácie 2008-2013 

 
Tab. 10 Projektový zámer 3/12 

 
Názov projektu Vybudovanie lávky z Karloveského ramena na ostrov Sihoť 

Cieľ projektu 
Cieľom projektu je zabezpečiť prístup k ostrovu Sihoť pre peších a cykloturis-

tov vybudovaním lávky z Karloveského ramena na ostrov Sihoť a tak spestriť 

možností oddychu a relaxu v MČ. 
Termín realizácie 2008-2013 

 
Tab. 11 Projektový zámer 3/13 

Názov projektu Vybudovanie cyklotrasy na ostrove Sihoť – napojenie na Moravskú cyklotrasu 

Cieľ projektu 
Cieľom projektu je zlepšiť možnosti relaxu a oddychu v MČ vybudovaním 

cyklotrasy na ostrove Sihoť a jeho následným napojením na Moravskú cyklo-

trasu. 

Termín realizácie 2008-2013 

 

 

Širšie väzby riešeného územia sú dokladované vo výkrese širších vzťahov na úrovni mierky 1:5000  

a predstavujú: vstupný priestor do Karlovej Vsi, situovaný na okraji širšieho centra mesta, medzi cen-

trálnymi polohami Bratislavy (širšie centrum mesta) a obytnými územiami s prevažujúcou zástavbou 

viacpodlažných bytových domov sústredenou do obytných celkov (sídliská v Karlovej Vsi a na Dlhých 

dieloch),  

Prevádzkové väzby medzi centrálnym priestorom mesta a medzi týmito územiami sú sprostredková-

vané predovšetkým komunikáciou na Nábreží arm. gen. Ludvíka Svobodu a komunikáciami Botanickej 

a Karloveskej ulice, na ktoré je prostredníctvom komunikácie v Molecovej ulici pripojené obytné 

územie Dlhých Dielov a prostredníctvom komunikácie v Devínskej ceste aj celá Mestská časť Bratisla-

va - Devín a časť obytného územia Dlhých Dielov:, 

 Komunikácia Botanickej ulice, ktorá bezprostredne tanguje riešené územie, predstavuje 

mestskú zbernú komunikáciu. V križovatkovom uzle pod Mostom Lafranconi v priečnom 
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smere priamo nadväzuje na nadradené dopravné komunikácie - na rýchlostnú komunikáciu 

v Mlynskej doline (súčasť diaľnice D2, resp. jej prieťahu mestom, a zároveň súčasť vonkajšie-

ho dopravného okruhu ZÁKOS-u Bratislavy) a na zbernú komunikáciu na Nábreží arm. gen. 

Ludvíka Svobodu, vychádzajúcu z vnútorného dopravného okruhu Bratislavy. 

V križovatkovom uzle pri Riviére sa na komunikáciu Botanickej napájajú obslužná komuniká-

cia v Devínskej ceste a zberná komunikácia ZÁKOS-u mesta v Karloveskej ulici.  

 Komunikácia v Botanickej ulici spolu s križovatkami na Botanickej a Karloveskej ulici (križovat-

ky pri areáli internátov Družba, pri Riviére a križovatky Karloveskej s Molecovou ), ktoré sú 

súčasťou dopravno-obslužných uzlových priestorov, tak zabezpečuje dopravnú prístupnosť 

územia riešenej zóny z centra mesta, zo sústredených obytných území Karlovej Vsi 

a Dúbravky, ako aj z útvarov širšieho krajinného zázemia Bratislavy. 

 Komunikácia v Botanickej a nadväzujúca komunikácia v Karloveskej ulici s električkovým tele-

som tvoria hlavnú dopravnú os územia, na ktorú sa napájajú dopravné vstupy do dopravno-

obslužných priestorov v jej zázemí a komunikácie, ktoré sa zapájajú do vnútorného obslužné-

ho systému územia severne od Botanickej ulice. 

 Súčasný dopravno-prevádzkový systém nevytvára priečne prevádzkové vzťahy medzi  úze-

miami a priestormi  v severných a južných polohách Botanickej ulice, okrem peších 

a cyklistických prepojení.   

 Výhľadovo v celomestskej rozvojovej koncepcii ÚPN hl. mesta Bratislavy navrhovaná prestav-

ba križovatky Molecovej a Karloveskej ulice, na mimoúrovňovú križovatku Molecová – Karlo-

veská s prepojením na Líščie údolie a Svrčiu ulicu by mala zabezpečiť dopravno-komunikačné 

prepojenie Dlhých Dielov s Mlynskou dolinou a v priestore Starých gruntov a Slávičieho údo-

lia.  

Väzby z hľadiska priestorového usporiadania a funkčného využitia – riešené územie je v zmysle 

záväznej časti ÚPN hl. mesta SR Bratislavy (2007 v znení zmien a doplnkov 01 a 02) súčasťou severo-

západného rozvojového smeru zahŕňajúceho územia mestských častí   MČ Bratislava - Karlova Ves, 

MČ Bratislava - Dúbravka, MČ Bratislava - Lamač, MČ Bratislava - Devínska Nová Ves a MČ Bratislava - 

Záhorská Bystrica s osobitným hodnotením územia MČ Bratislava - Devín, s ťažiskovými priestormi 

urbanistickej koncepcie a kompozície: 

 v líniových priestoroch mestských tried Botanická ulica – Karloveská   

 lokálne centrum – Centrum I. Karloveská – Molecová – Staré grunty 

Z hľadiska špecifikovania regulácií, je územie mesta Bratislava rozdelené na tri základné urbanistické 

celky, centrum, vnútorné mesto a vonkajšie mesto, pričom riešené územie je súčasťou urbanistické-

ho celku „vnútorné mesto“. 

Riešené územie predstavuje vstupný priestor do MČ Bratislava - Karlova Ves, situovanej na okraji 

širšieho centra mesta, medzi centrálnymi polohami Bratislavy a obytnými územiami s prevažujúcou 

zástavbou viacpodlažných bytových domov sústredenou do obytných celkov - sídliská v MČ Bratislava 

-  Karlova Ves a na Dlhých dieloch, so základnou a vyššou občianskou vybavenosťou. Samostatne 

organizovaným územím, začleneným do širších väzieb riešeného územia je územie nad Botanickou 

ulicou sú areály Prírodovedeckej fakulty UK a Matematicko – fyzikálnej fakulty, s vysokoškolským 

areálom Prírodovedeckej fakulty UK, s  funkčnými väzbami na v území zóny situované areály interná-
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tov (Družba a Švédske domky) a areál botanickej záhrady. Tieto sú prevádzkovo prepojené len peším 

a cyklistickým chodníkom.  

Širšie cyklistické vzťahy, významné vzhľadom na polohu a charakter prostredia v tejto časti mesta, 

medzi centrálnymi polohami mesta, medzi krajinným, prírodným a rekreačným zázemím sa v tejto 

časti mesta zabezpečujú prostredníctvom cyklistickej trasy pre tranzitnú dopravu v Mlynskej doline, 

cyklistickej trasy mestského významu smerujúcej z Botanickej ulice od mosta Lafranconi, cez Líščie 

údolie do MČ Bratislava - Dúbravka a MČ Bratislava - Devínska Nová Ves, ktorá sa priamo viaže na 

navrhovanú Moravsko-dunajskú cyklistickú cestu trasovanú priestorom nábrežia pozdĺž Dunaja 

a Karloveského ramena.  

V súčasnosti sa priečne prepojenie na nábrežie realizuje: 

 prostredníctvom nadchodu nad Botanickou ulicou pri ČSPH OMV a chodníka v trase vedenej 

pozdĺž severnej a východnej strany botanickej záhrady a naň nadväzujúcej komunikácie, kto-

rá sprístupňuje dopravno-obslužný priestor pod mostom Lafranconi a areál FTVŠ Lafranconi a 

pri moste Lafranconi sa napája na nedobudovanú trasu cyklistického chodníka vedeného ná-

brežím z centrálnych častí mesta, 

 ako priečne prepojenie využívané cyklistami smerujúcimi k nábrežiu z obytných území Karlo-

vej Vsi slúži chodník a komunikácia vyúsťujúce na Botanickú ulicu pri areáloch ČSPH AGIP 

a lodenice MČ Karlova Ves. 

Nové priečne prepojenie, navrhované v ÚPN hl. m. SR Bratislavy, prepája Dúbravskú trasu a priestory 

situované na sever od Botanickej ulice s medzinárodnou moravsko-dunajskou cestou a nábrežím cez 

trasu vedenú nadchodom nad Botanickou ulicou a jej navrhovaným pokračovaním cez územie rieše-

nej zóny. Navrhovaná trasa, vedie západným a južným okrajom botanickej záhrady a na jeho sever-

nom okraji prechádza územím areálu Švédske domky do priestoru nábrežia.  

Širšie pešie vzťahy majú špecifický význam z hľadiska prístupu z obytných území Karlovej Vsi do prie-

storu nábrežia Karloveského ramena a zo širšieho územia centra mesta, ako aj z hľadiska prepojenia 

existujúcich vybavenostných areálov vysokých škôl situovaných v priestorovom zázemí po oboch 

stranách Botanickej ulice. Tieto zabezpečujú najmä pešie komunikácie vedené v priestore Karloveskej 

a Botanickej ulice v trase MHD, nadchodom nad Botanickou ulicou integrujúcim cyklistickú a pešiu 

dopravu a chodník pozdĺž nábrežia Dunaja a Karloveského ramena, kumulujúci cyklistickú a pešiu 

dopravu, ktorý sa v priestore pri moste Lafranconi napája na nábrežnú promenádu smerujúcu 

z centrálnych častí mesta.   

Hlavné prírodné väzby medzi údolnou nížinnou časťou dunajských lužných lesov (zázemie vodného 

toku Dunaja s riečnymi ostrovmi a s Karloveským ramenom) a  časťou vnútromestských lesných masí-

vov Malých Karpát (lesy na Sitine) zabezpečuje sústava zelene, tvorená najmä zelenými plochami 

vybavenostných areálov Mlynskej Doliny, výraznejšou zeleňou botanickej záhrady s napojením na 

zelené plochy a línie dunajského nábrežia. Tieto dopĺňa sústava menších plôch zelene obytných úze-

mí a obslužných areálov. Do systému zelene urbanizovaného územia prepojeného na prírodné pro-

stredie je zapojené aj územie riešenej zóny. 
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Územie sa nachádzalo pôvodne v okrajovej časti Karlovej Vsi s doznievaním bývania v rodinných do-

moch, ktorých charakter pripomína aj súčasná štruktúra časti zástavby pri Botanickej ulici.     

Súčasne poloha riešeného územia zóny v priamej väzbe na tok rieky Dunaj, resp. na vodný tok Karlo-

veského ramena v minulosti výrazne determinovala postupne vznik športovo-rekreačných 

a oddychových aktivít sústredených do relatívne ucelených areálov, ktoré sú aj v súčasnosti zachova-

né. Areálový charakter má i Botanická  záhrada. 

Ucelenosť, resp. uzavretosť (polouzaretosť) areálov je badateľná aj v zastúpení občianskej vybave-

nosti mestského a nadmestského významu (areál Štátneho veterinárneho a potravinárskeho ústavu 

Bratislava a Komora veterinárnych lekárov SR, areál Študentského domova Družba, špecifický areál 

Botanickej záhrady).  

Z vyššie uvedeného vyplýva, že spoločným charakteristickým znakom riešeného územia zóny je, že je 

značne determinované funkčne diferencovanými uzavretými samostatnými areálmi, ktoré prevažne 

vzájomne nekomunikujú, čo čiastočne vyplýva z ich špecifického zamerania. Hoci územie zóny  ako 

celok je často  vnímané ako „verejný a spoločne zdieľaný priestor s prístupnosťou pre širšiu verejnos-

ťou“, uzavreté (oplotené areály) okrem Botanickej záhrady tomu nenasvedčujú.  Priestor voľne prí-

stupný širokej verejnosti je neupraveným  a nedobudovaným líniovým priestorom pre prechod pe-

ších a cyklistov pri vodnej ploche  a v súčasnosti  sa javí ako problematický. 

Z hľadiska priestorového usporiadania, funkčného využívania a organizácie územia zóny možno 

v území generalizovať štyri základné priestory (funkčno-priestorové celky) ako vývojovo 

a organizačne samostatné celky, ktorých  spôsob využívania  sa odvíja od  ich historického vývoja a  

charakteristických bezprostredných širších väzieb. Ide o nasledovné funkčno-priestorové celky: 

 Priestor v zázemí Botanickej ulice, 

 Priestor Botanickej záhrady, 

 Priestor v zázemí Karloveského ramena, 

 Priestor nábrežia. 

V priestore orientovanom k Botanickej ulici je územie zóny zapojené do systému uličných priestorov  

mestského urbanizovaného prostredia, relatívne funkčne a prevádzkovo stabilizovaného. Kompozič-

nou i funkčnou osou priľahlých území je líniový priestor polyfunkčného charakteru (Botanická - Karlo-

veská), z ktorého prostredníctvom dopravno-obslužných uzlov sú nástupy do v území prevažujúcich 

vybavenostných areálov a obslužných zariadení, do vnútornej a nábrežnej časti územia riešenej zóny.  

Poloha riešeného územia pri mestskej zbernej komunikácii v Botanickej ulici determinovala vznik 

a rozvoj postupne radených  zariadení nadmestského významu a obslužno-vybavenostného charakte-

ru. Funkčno a hmotovo-priestorová štruktúra a ich prevádzková organizácia je tvorená 

z nehomogénnych, funkčne a prevádzkovo diferencovaných celkov, území a areálov. 
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Hranice areálov 

 

Areál ČSPH AGIP 

Základná charakteristika  

Územie prevádzkového celku tvorí územie areálu ČSPH a plochy charakteru verejnej zelene Je vyme-

dzené zo severnej strany južným okrajom verejného pešieho chodníka v Botanickej ulici, z východnej 

strany rozhraním vlastníctva k pozemkom, dnes neudržiavaných záhrad, zo západnej strany východ-

ným okrajom prístupovej komunikácie do územia zóny z Botanickej ulice, z južnej strany severným 

okrajom komunikácie sprístupňujúcej vnútorné územie tejto časti zóny, predovšetkým obytné úze-

mie so zástavbou terasových bytových domov. Celková výmera takto vymedzeného územia je cca 

0,32 ha. 

Územie vypĺňa zástavba areálu ČSPH tvorená solitérmi s obslužnými prevádzkami viažucimi sa na 

automobilovú dopravu. Vzhľadom na charakter zariadenia prevažujúcimi v areáli sú dopravno-

obslužné a prevádzkové plochy, ktoré dopĺňajú menšie plochy areálovej zelene.   

Čerpacia stanica pohonných hmôt je súčasťou obsluhy intenzívnej automobilovej dopravy využívajú-

cej komunikáciu v Botanickej ulici a jej dopravno-prevádzkové napojenie na mestskú komunikáciu 

v Botanickej ulici zabezpečuje samostatný vjazd a výjazd, ktoré vytvárajú prerušenia priľahlého verej-

ného pešieho chodníka pozdĺž komunikácie v Botanickej ulici.  

Plochy zelene dotvárajú verejný priestor Botanickej ulice a súčasne nástupný priestor do vnútorného 

územia zóny a k nábrežiu v smere od Riviéry. Zároveň tieto voľné ozelenené plochy vytvárajú voľné 

priehľady z priestoru Botanickej ul. na zelené hmoty nábrežia. 
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Problémy, limity, obmedzenia  

Limitujúcimi a obmedzujúcimi faktormi prípadných zámerov na týchto plochách sú vedenia hlavných 

vodovodných potrubí DN 800,600,500 a nového kanalizačného zberača  A VIII DN 4200/3000, ktorých 

trasy prechádzajú cez predmetné územie. 

Územnoplánovacie východiská 

V koncepcii a regulácii ÚPN Hl. m. SR Bratislavy je plocha areálu a verejnej zelene súčasťou uceleného 

rozvojového územia s funkciou zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti.  

Z hľadiska komplexnej prestavby tohto územia vo výhľade má územie areálu potenciál pre rozvojové 

funkcie občianskej vybavenosti. 

Územie bývania a občianskej vybavenosti  

Základná charakteristika  

Predmetné územie priliehajúce k priestoru Botanickej ulice tvorí územie ohraničené južným okrajom 

chodníka vedeným pozdĺž komunikácie v Botanickej ulici, oplotením areálu z východnej strany, 

z južnej strany obslužnými komunikáciami a rozhraním vlastníckych vzťahov, v časti úseku zrealizova-

ným nepriehľadným oplotením, zo západnej strany ohraničením pozemkov prislúchajúcich 

k zariadeniu ČSPH. Celková výmera takto vymedzeného územia je cca 1,1 ha. 

Prevažnú časť územia vypĺňajú záhrady, pozdĺž Botanickej ulice sa nachádza zástavba rodinných do-

mov, na ktorú má negatívny dopad vysoké zaťaženie z automobilovej dopravy v Botanickej ulici. Aj 

v rámci týchto podmienok je naďalej záujem o funkciu bývania, čo potvrdzuje  t. č. rozostavaný ob-

jekt. Na severovýchodnom okraji územia sú situované objekty a zariadenia občianskej vybavenosti 

s obslužno-rekreačnou funkciou.  

Štruktúru zástavby možno charakterizovať ako rôznorodú a  neusporiadanú, tvorenú staršou jedno-

podlažnou zástavbou rodinných domov a objektov dočasného a provizórneho charakteru. Zástavba je 

prerušovaná prielukami záhrad, v rámci nich je realizovaný novo 3-podlažný objekt. 

Prevádzkové vstupy k jednotlivým objektom a na pozemky sú priamo z dopravného priestoru 

v Botanickej ulice a križujú verejný peší chodník.   

Problémy, limity, obmedzenia  

V súčasnosti problematickými sú dopravno-prevádzkové pomery a obmedzenia, predovšetkým nevy-

hovujúce vstupy na jednotlivé pozemky rodinných domov a vjazdy do garáží z mestskej komunikácie 

v Botanickej ulici, ako aj podmienky dopravnej obsluhy, deficit plôch, resp. zariadení statickej dopra-

vy súvisiacich s prevádzkou vybavenostných a voľnočasových zariadení.  

Z hľadiska potenciálneho rozvoja územia v tomto území:  

 limitujúcimi a obmedzujúcimi okrem obmedzujúcich podmienok pre dopravnú obsluhu sú 

významné faktory územno-technického charakteru, a to predovšetkým trasy plynovodu STL 

DN 200, kanalizačný zberač DN 1200 a zberač A VIII–4200/3000 trasovaný jestvujúcimi zá-
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hradami cez predmetné územie, ktorými je dotknutá využiteľnosť pozemkov v južnej, západ-

nej i východnej časti územia, 

 problematickými z hľadiska riešenia dopravnej obsluhy územia sú: 

o v južnej časti územia vybudované pevné oplotenie, vytvárajúce bariéru pre prístup na 

pozemky z vnútrozonálnej prístupovej komunikácie, 

o umiestnenie nového zrealizovaného objektu v zázemí Botanickej ulice 

s prevádzkovým vstupom z komunikácie v Botanickej ulici, 

 problematickými môžu byť prevádzkové a funkčné väzby vzhľadom na existujúce zariadenie 

ČSPH AGIP. 

Územnoplánovacie východiská 

Predmetné územie tvorí prevažujúcu časť uceleného územia v ÚPN hl. SR Bratislavy definovaného 

ako rozvojové so stanoveným využitím pre funkciu zmiešané územia bývania a občianskej vybavenos-

ti: V rámci koncepcie a regulácie ÚPN hl. m. SR Bratislavy, je súčasťou priestoru Botanickej ul., navr-

hovanon na dobudovanie ako budúcej mestskej triedy polyfunkčnou zástavbou mestského charakte-

ru.  

Zámery 

V zmysle pripomienok uplatnených v rámci prípravných prác zámerom spoločnosti Druhá Elektráren-

ská, s.r.o., ako vlastníka pozemkov p. č. 3116/6, 3116/7, 3116/52, uvedených na liste vlastníctva LV č. 

2918 k. ú. Karlova Ves je na predmetných pozemkoch realizovať výstavbu polyfunkčného objektu 

slúžiaceho pre prevádzku administratívnych priestorov a na výstavbu bytov. 

Dopravno-obslužný funkčno-prevádzkový celok   

Základná charakteristika  

Predstavuje ťažiskový verejný dopravno-obslužný a prevádzkový uzlový priestor riešenej zóny. Vypĺňa 

územie zo severnej strany ohraničené južným okrajom chodníka v Botanickej ul., z východnej strany 

oplotením areálu botanickej záhrady, z južnej strany oplotením priľahlých vybavenostných 

a pracoviskových areálov a budov, zo západnej strany okrajom komunikácie sprístupňujúcej prevažu-

júcu časť územia zóny a v ňom lokalizovaných zariadení a  pokračovaním jej úseku po vyústenie sme-

rujúce do priestorov nábrežia. Celková výmera funkčno-prevádzkového celku je 0,73 ha. 

V tomto priestore je lokalizovaný areál ČSPH OMV, významnú časť tvoria dopravné plochy, tvorené 

sústavou peších a cyklistických chodníkov prepájajúcich areály VI Družba a Prírodovedeckej fakulty 

UK, verejné parkovisko, dopravno-obslužná a prístupová komunikácia s vyhradeným parkovaním na 

komunikácii. Dopĺňajú ich plochy sprievodnej výplňovej  a verejnej zelene.  

Predmetný priestor kumuluje automobilovú dopravu obsluhujúcu vybavenostné areály VI Družba, 

Štátnej veterinárskej a potravinovej správy SR, botanickej záhrady, prevádzku areálu ČSPH, pešiu 

dopravu, statickú dopravu, ako aj tranzitnú dopravu do areálov a zariadení v hlbšom území zóny a v 

zázemí nábrežia.  
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Dopravné prevádzkové vzťahy na mestskú komunikáciu v Botanickej ulici zabezpečuje integrovaný 

vjazd a výjazd usmerňované svetelne riadenou križovatkou, ktorý vytvára prerušenia verejného pe-

šieho chodníka vedeného pozdĺž komunikácie v Botanickej ulici.  

V území situované siete a zariadenia technickej vybavenosti umiestnené v rámci verejnej komuniká-

cie, resp. verejného dopravného priestoru zabezpečujú obsluhu zariadení a areálov situovaných 

v priľahlých priestoroch (vodovodov DN 300, plynovod DN100, kanalizačné potrubie DN 300). Na jeho 

východnom okraji  prechádza územím trasa hlavného plynovodu DN 500.  

Problémy, limity, obmedzenia  

V súčasnosti problémom v tomto priestore sú dopravno-prevádzkové pomery súvisiace s dopravnou 

obsluhou areálov lodeníc a s inou obslužnou dopravou areálov situovaných v zázemí nábrežia (pre-

vádzka dopravných prostriedkov s prívesmi a návesmi dopravujúcich rekreačné a športové lode) 

a botanickej záhrady (prístup a parkovanie autobusov), ako aj kapacita parkovacích miest pre širšiu 

verejnosť a návštevníkov v kontaktnom území situovaných zariadení.  

Z hľadiska potenciálneho rozvoja územia v tomto území: 

 Limitujúcim a obmedzujúcim prvkom územno-technického charakteru z hľadiska prípadných 

investičných zámerov v tomto priestore je predovšetkým hlavný plynovod DN 500 vedený cez 

východnú časť územia. 

Územnoplánovacie východiská 

Prevažná časť územia v tomto priestore je v ÚPN hl.m. SR Bratislavy súčasťou stabilizovaného územia 

so stanovenou funkciou občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu. Časť plôch 

vo východnej časti  územia je definovaná ako stabilizované územie so stanovenou funkciou vyhrade-

ná zeleň zariadení.  

V návrhu riešenia predmetnej ÚPD cez územie je navrhovaná cyklistická trasa, ktorá smeruje do prie-

storu nábrežia.   

Limitujúcimi z hľadiska potenciálneho riešenia dopravno-prevádzkových problémov môžu byť územ-

noplánovacie podmienky. V tomto území časť plôch, v súčasnosti verejnej zelene, ÚPN hl. m. SR Bra-

tislavy definuje a reguluje ako vyhradenú zeleň zariadení. Navyše, v návrhu riešenia predmetnej ÚPD 

cez územie je navrhovaná cyklistická trasa, ktorá smeruje do priestoru nábrežia.   

Areál vysokoškolských internátov Družba  

Základná charakteristika  

Funkčne, prevádzkovo a priestorovo stabilizovaný areál vysokoškolského internátu Družba je účelo-

vým zariadením Univerzity Komenského v Bratislave. Areál zo severnej, západnej a východnej strane 

je vymedzený kontinuálnym oplotením a na jeho južnej strane je ohraničený telesom opornej steny, 

oplotením športového areálu VI Družba a ich voľným prepojením. Pre vymedzenie areálu určujúcim 

kritériom bola funkčno-priestorová a prevádzková organizácia, nie kritérium vlastníckych vzťahov k 

pozemkom. Z tohto dôvodu do areálu nie sú začlenené plochy v zázemí športového areálu situované 

za oplotením, v prevažnej časti svažitého terénu smerom k nábrežiu pokryté krajinnou náletovou 

http://www.uniba.sk/
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zeleňou, ako aj plochy verejne prístupnej komunikácie s chodníkom pri vyhradenom parkovisku 

a plochy začlenené do susediaceho areálu pôvodne lodenice Paddler.  

Do vymedzeného areálu v predmetnej dokumentácii sú začlenené tiež objekty Botanická č.27,29 

slúžiace pre trvalé bývanie zamestnancov UK v Bratislave a prechodné ubytovanie s prevádzkovými 

vstupmi do objektov z mimo areálových priestorov. V tomto kontexte do územia areálu bola začlene-

ná aj plocha s administratívnou budovou spol. Delta Electronics, s.r.o. (0,18 ha). Celková výmera tak-

to vymedzeného areálu predstavuje  cca 3,0 ha. 

Zástavbu areálu tvorí komplex troch solitérnych objektov. V rámci areálu, ako aj v širšom územnom a 

priestorovom zázemí dominujú ako výškové akcenty 11-12 podlažné budovy (ubytovacie pavilóny D1, 

D2), kolmo radené vzhľadom na verejný priestor Botanickej ulice. Ústrednou, vzhľadom na polohu a 

funkcie, je 2 podlažná polyfunkčná budova obslužného centra. Sústreďuje kongresové centrum jedá-

leň pre študentov, bufet, reštauračný salónik. K vybavenostnému štandardu areálu VI Družba patria 

plochy športu s otvorenými športoviskami. 

Ubytovacie zariadenia pre študentov sú v letných mesiacoch využívané ako zariadenia hostelového 

typu aj pre širšiu verejnosť. Pre širšiu verejnosť celoročne prístupné sú v areáli situované ďalšie zaria-

denia – hotel, stravovacie zariadenia, zdravotné stredisko a relax centrum. 

Dopravný prístup do areálu, ako aj peší prístup z priestoru Botanickej ulice je prostredníctvom komu-

nikácie a chodníkov situovaných v dopravno-obslužnom priestore. Nároky na parkovacie kapacity sú 

vytvorené na samostatne dopravno-prevádzkovo organizovanom a v prevažujúcej vyhradenom par-

kovisku, prístupnom z vnútrozonálnej obslužno-prístupovej komunikácie a z mestskej komunikácie 

v Botanickej ulici. 

V rámci riešenej zóny situované funkčne prepojené areály VI Družba a Švédske domky sú prevádzko-

vo prepojené len v ich severných polohách. Podobne aj prístup k nábrežiu z areálu Družba je pre-

vádzkovo organizovaný len cez územie areálu Švédske domky. Územie disponuje potenciálom pre 

rozvoj ich vnútrozonálneho prepojenia v južných polohách.  

Problémy, limity, obmedzenia  

Územím areálu VI Družba prechádzajú trasy kanalizačných zberačov - Starý zberač A VIII DN 1200 a 

zberač A VIII – 4200/3000 prechádzajúci územím v priestore športového areálu. Územím tiež prechá-

dza trasa vodovodného potrubia DN150. Tieto nadradené siete technickej infraštruktúry predstavujú 

limitujúce, resp. obmedzujúce prvky využitia územia areálu v prípade nových vnútrozonálnych inves-

tičných zámerov.  

Územnoplánovacie východiská 

Územie tvorí časť územia v ÚPN hl.m. SR Bratislavy definovaného ako stabilizované územie so stano-

venou funkciou občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu.  

Do južnej časti územia areálu zasahujú rozvojové plochy s využitím pre funkcie športu, telovýchovy 

a voľného. Z hľadiska územnoplánovacích podmienok: 

 disproporciou vzhľadom na súčasné využitie a vymedzenie území areálu oplotením 

a vzhľadom na vnútornú organizáciu areálov je v ÚPN hl.  SR Bratislavy navrhnuté využitie 
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plôch v južnej časti územia areálov pre funkcie športu, telovýchovy a voľného, v prípade ich 

mechanického priemetu z mierky 1:10 000 (ÚPN mesta) do mierky 1:1000 (ÚPN-Z). Ide 

o zatrávnené plochy, ktoré sú súčasťou vnútroareálových plôch, vypĺňajúce priestor medzi 

plochami nábrežia a situované na teréne s prevýšením cca 5 m vzhľadom na terén nábrežia. 

V tomto kontexte ich začlenenie do nábrežných priestorov a využitie pre rozvoj športových a 

voľnočasových aktivít je nereálne.  

Zámery 

Aktuálne nie sú známe konkrétne investičné zámery na vnútroareálový rozvoj, resp. požiadavky na 

ich zohľadnenie v riešení UPN-Z.  

Areál verejnej administratívy, správy a výskumu 

Základná charakteristika  

Jeho územie priestorovo vymedzuje areálové oplotenie. Predmetný areál o výmere cca 1,3 ha 

je prevádzkovo uzatvorený s vyhradeným prístupom pre verejnosť.  

V rámci areálu pôsobia organizácie a inštitúcie s celoštátnou pôsobnosťou - Štátna veterinárna a po-

travinová správa SR, Štátny veterinárny a potravinársky ústav Bratislava a Komora veterinárnych le-

károv SR. Jedná sa o v území zóny dlhodobo stabilizovaný areál a v ňom pôsobiace organizácie. 

Zástavbu areálu tvorí komplex budov s prevažujúcou výškovou úrovňou 3 nadzemné podlažia. Spô-

sob organizácie budov a prevádzok je daný ich logistikou, tvarom a priestorovou dispozíciou pozemku 

areálu. Charakter zástavby reflektuje jej funkčnú náplň, vo väzbe na priestor Botanickej ulice 

a v centrálnej časti areálu sú situované administratívne budovy, smerom k nábrežiu sú radené budo-

vy s obslužnou prevádzkou – laboratória, dielne, garáže. Podstatnú časť plôch areálu vypĺňajú budovy 

a spevnené dopravno-prevádzkové plochy a  komunikácie, ktoré organizujú vonkajšie vnútroareálové 

priestory a sprístupňujú jednotlivé budovy a prevádzky.  

Nároky na parkovanie súvisiace s prevádzkou sú v súčasnosti riešené v rámci vnútroareálových spev-

nených plôch a účelových parkovísk, zvýšenie parkovacích kapacít podľa zámerov prevádzkovateľov 

areálu bude riešené v rámci areálu.   

Dopravno-prevádzkový prístup do areálu s hlavným vstupom je z uzlového dopravno-obslužného 

priestoru. Vedľajšie, účelové vstupy do časti prevádzok využívaných sporadicky sú orientované na 

obslužnú komunikáciu tejto časti územia zóny, prostredníctvom ktorej sú dopravne sprístupnené 

areály situované v hĺbke územia zóny a v zázemí nábrežia (areál Švédske domky, areály lodeníc, pre-

vádzkové areály  MČ Karlova Ves a lodeníc).  

Problémy, limity, obmedzenia  

Limitujúcim resp. obmedzujúcim prvkom v prípade vnútroareálových investičných zámerov 

z nadradených vedení technickej vybavenosti je cez územie areálu prechádzajúci kanalizačný zberač - 

Starý zberač A VIII DN 1200.   
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Územnoplánovacie východiská 

Územie tvorí časť územia v ÚPN hl.m. SR Bratislavy definovaného ako stabilizované územie so stano-

venou funkciou občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu.  

Časť plôch v južnej časti územia areálov, predovšetkým plochy v areáli VI Družba sú definované ako 

rozvojové a určené pre funkciu šport, telovýchova a voľný čas.   

Zámery 

Aktuálne nie sú známe konkrétne investičné zámery na vnútroareálový rozvoj, resp. požiadavky na 

ich zohľadnenie v riešení UPN-Z. Potenciálnym zámerom v areáli Štátnej veterinárnej a potravinovej 

správy SR je vybudovanie parkovacích kapacít na externom parkovisku a v rámci parkovacieho domu. 

Priestor na východnom okraji územia zóny medzi Botanickou ulicou a nábrežím vypĺňa územie bota-

nickej záhrady. Z hľadiska priestorového usporiadania a prevádzkovej organizácie tvorí plošne roz-

siahly areál, ktorý je vymedzený oplotením.  

Základná charakteristika  

Na základe polohovej identifikácie oplotenia v rámci spracovania predmetnej dokumentácie areál 

vypĺňa územie o výmere cca 7,62 ha. 

Botanická záhrada Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave je vedecko-pedagogické a výskumné pra-

covisko Univerzity Komenského v Bratislave. Jej úlohou je udržiavať a rozširovať zbierky živých rastlín, 

pomáhať vo výchovno-vzdelávacej činnosti odborným školám, poskytovať odborné informácie širokej 

verejnosti. V mestskom prostredí je významnou súčasťou systému mestskej zelene, začleňuje sa do 

sústavy mestských parkov so špecifickými funkciami, vrátane rekreačno-oddychovej a poznávacej 

funkcie, zároveň tvorí významný priestor dotvárajúci charakter územia tejto časti mesta.  

Administratívno-obslužné prevádzky situované v zástavbe 2-podlažných objektov sú lokalizované 

a prevádzkovo orientované na vstupné priestory do areálu.    

Dopravný prístup, obsluha a vstup pre verejnosť do botanickej záhrady je organizovaný z verejného 

dopravno-obslužného priestoru, situovaného v bezprostrednom v zázemí dopravného priestoru Bo-

tanickej ulice. Ich poloha vytvára vhodné podmienky pre prístupnosť a obsluhu návštevníkov systé-

mami a prostriedkami mestskej hromadnej dopravy.  

Ďalší vstup do areálu z priestoru nábrežia využívaný sporadicky, slúži len pre prevádzkovú obsluhu 

botanickej záhrady.  

Územím botanickej záhrady preteká potok Vydrica. Jej koryto sa vybudovaním mosta Lafranconi a 

diaľničného privádzača preložilo a uzatvorilo do podzemného zatrubneného kanála, ktorým 

v priestore nábrežia ústí do vodného toku Dunaj.   

Cez územie areálu botanickej záhrady prechádzajú trasy kanalizačných zberačov - Starý zberač 

A VIII DN 1200 a Zberač A VIII – 4200/3000, na  zberači AVIII–4200/3000 je vybudovaná odľahčovacia 



ÚPN-Z Karloveská zátoka – Prieskumy a rozbory  43 

komora OK1 AVIII, z ktorej je vyvedené kanalizačné potrubie DN 1400, ako aj vodovodné potrubie DN 

500 vedené v pôvodnej trase Botanickej ulice.  

Problémy, limity, obmedzenia  

V súčasnosti podzemné vedenia a objekty technickej vybavenosti situované v území areálu 

a prechádzajúce jeho územím vzhľadom na ich polohu, využitie a organizáciu vnútroareálových plôch 

v súčasnosti neprestavujú problémy, limity a obmedzenia využitia územia areálu.  

Územnoplánovacie východiská 

ÚPN hl. m. SR Bratislavy: funkčne definuje botanickú záhradu ako územie vyhradenej zelene zariadení 

(Výkres č.2.1 Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia funkčného využitie – Komplexné 

riešenie) a ako územie mestskej zelene stabilizované (výkres č. 2.2. Regulačný výkres.),  

v návrhu priestorového usporiadania územia je uplatnená požiadavka na kvalitatívne prehodnotenie 

nástupných priestorov do Botanickej záhrady. 

Problémom, spoločným pre dopravno-obslužný areál, z hľadiska územnoplánovacích podmienok je, že 

do územia s funkciou vyhradená zeleň zariadení sú začlenené aj plochy nachádzajúce sa mimo oplo-

tenia areálu botanickej záhrady, regulované ako stabilizované. V súčasnosti sú tieto plochy súčasťou 

verejného dopravno-obslužného priestoru a sú vyplnené plochami verejnej zelene a verejným chodní-

kom prepájajúcim priestor Botanickej ulice a dopravno-obslužný priestor tejto časti zóny a okrajom 

týchto plôch je v ÚPN hl.m. SR Bratislavy navrhovaná cyklotrasa smerujúca do nábrežia.  

Disproporciou vzhľadom na reálne využitie územia je vymedzenie stabilizovaného územia s funkciou 

vyhradená zeleň zariadení (botanická záhrada) v ÚPN. hl. m. SR Bratislava. Ide plochy v južnej časti 

územia areálu botanickej záhrady, v ÚPN hl.m. SR Bratislavy začlenené do stabilizovaných plôch areá-

lu Švédske domy s funkciou šport, telovýchova a voľný čas a plochy v juhovýchodnej časti územia are-

álu botanickej záhrady definované ako stabilizované a určené pre funkciu krajinná. Tieto plochy sú 

súčasťou územia oploteného areálu botanickej záhrady.  

Zámery 

Aktuálne nie sú známe konkrétne investičné zámery na vnútroareálový rozvoj, resp. požiadavky na 

ich zohľadnenie v riešení UPN-Z.   

Územie v juhovýchodnej časti zóny 

Územie v juhovýchodnej časti riešeného územia zóny vypĺňa sústava relatívne samostatne prevádz-

kovo organizovaných areálov, a to ubytovací areál a sústava areálov lodeníc.  

Vonkajšie prevádzkové vzťahy a dopravný prístup do tejto časti územia a k areálom zabezpečuje spo-

ločná vnútrozonálna prístupová komunikácia integrujúca automobilovú aj pešiu dopravu. Jej pro-

stredníctvom sa realizujú dopravné napojenia areálov na mestskú komunikáciu Botanickej uli-

ce, pešie prepojenia do areálu VI Družba a prístup k zastávkam verejnej dopravy.  
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Územie areálov vzhľadom na ich nížinnú polohu a terénnu konfiguráciu je proti povodniam chránené 

ochrannou líniou vytvorenou železobetónovým múrikom s kombináciou múrika s nadstaviteľným 

mobilným hradením. 

Areál Švédske domky 

Základná charakteristika  

Vlastný areál Švédske domky ohraničuje na jeho severnej, východnej a južnej strane kontinuálne 

oplotenie. Na západnej strane je vymedzený oplotením, komunikáciou s rampou pre kontrolovaný 

vstup do areálu a líniou tvorenou „živým“ oplotením. Z jeho južnej a východnej strany je ohraničený 

oplotením areálu, ktoré je súčasťou protipovodňovej ochrany územia. Výmera vymedzeného areálu 

je 1,15 ha. V severnej časti územia situovaný objekt je začlenený do areálu objekt. V súčasnosti je 

využívaný vodáckym oddielom rýchlostnej kanoistiky Slávie UK ako lodenica.  

Ide o areál a funkcie v území dlhodobejšie stabilizované so špecifickým charakterom zástavby 

a atraktívnym, dopravou nerušeným prostredím v priestorovom zázemí nábrežia. Jeho hlavnú ubyto-

vaciu funkciu v piatich objektoch „švédskych domkov“ dopĺňa v južnej časti areálu funkcia športovo-

rekreačná a oddychová (tenisové ihriská, parkovo upravené oddychové plochy). V rámci vymedzené-

ho areálu sa nachádza 2-podlažný objekt správy areálu s obslužným a hygienickým zázemím teniso-

vých ihrísk.  

Nároky na parkovacie kapacity zabezpečuje v rámci areálu vybudované parkovisko.  

Vo východnej časti areálu prechádza jeho územím kanalizačné potrubie DN 2200 ústiace do Dunaja, 

ktoré je vyvedené z odľahčovacej komory OK1 AVIII situovanej v areáli botanickej záhrady, okrajom 

areálu v dotyku s botanickou záhradou vedie trasa zberača A VIII DN 1400, cez územie areálu je tra-

sovaný plynovod DN 500.  

Problémy, limity, obmedzenia  

Nadradené siete technickej infraštruktúry prechádzajúce cez územie areálu predstavujú limitujúce, 

resp. obmedzujúce prvky využitia územia areálu v prípade nových vnútrozonálnych investičných zá-

merov.   

Územnoplánovacie východiská 

Územie areálu je súčasťou uceleného plošne rozsiahlejšieho územia v ÚPN hl. m. SR Bratislavy defi-

novaného ako stabilizované územie a určeného pre funkciu šport, telovýchovu a voľný čas.  

Nad rámec reálneho využitia a vymedzenia územia areálu je v ÚPN Hl. m. SR Bratislavy do tohto úze-

mia, v jeho severnej časti, začlenená časť územia, ktoré je súčasťou oploteného areálu botanickej 

záhrady.   

Rozvojovým zámerom je v ÚPN hl. m. Bratislavy navrhovaná cyklistická trasa smerujúca do priestoru 

nábrežia a napájajúca sa na cyklotrasu nábrežnej promenády.  

Navrhovanou trasou, ktorá prechádza územím areálu na jeho na severnom a východnom okraji je 

dotknuté využitie tohto areálu z hľadiska jeho integrity, jeho územnej, prevádzkovej organizácie.  
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Areál lodenice Vodáckeho klubu Tatran Karlova Ves 

Základná charakteristika  

Oplotený areál vodáckeho klubu Tatran s celkovou výmerou 0,44 ha tvorí objekt lodenice s priľahlými 

stavbami, športoviskami, s vnútroareálovými prevádzkovými plochami. Na areál nadväzuje chodník 

križujúci prístup na pontón s pontónom.  

Priestory lodenice slúžia ako hangár na uloženie lodí, klubové priestory, obslužné priestory, ubytova-

nie pre správcu lodenice. Súčasťou areálu sú športoviská a ihriská. 

Prevádzkovo uzatvorený areál s celkovou výmerou 0,44 ha je vyhradený pre členov klubu, podobne 

zariadenia situované v areáli, športové plochy, ihriská sú využívané len členmi klubu.  

Ide o v území dlhodobo stabilizovaný priestor a činnosti vodáckeho športového klubu s kultúrno-

historickou tradíciou a identitou. Objekt stavby situovanej v  areáli na parcele 3151/2 bol v roku 2007 

vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.  

Areál lodenice Kanoistického klubu Karlova Ves a Klubu rýchlostnej kanoistiky Vinohrady 

Základná charakteristika  

Územne a priestorovo bezprostredne susedí s areálom lodenice VK Tatran. Oplotený areál s celkovou 

výmerou 0,30 ha je spoločným areálom pre oba vodácke kluby. Podobne ako areál vodáckeho klubu 

Tatran predmetný areál je uzatvorený a prístupný len pre členov oboch klubov. Lodenica má zrealizo-

vaný samostatný prístup na pontón prechádzajúci cez peší chodník nábrežia a pontón.   

Založenie lodenice a pôsobenie Kanoistického klubu v území Karloveskej zátoky sú v historickom kon-

texte spoločné s Vodáckym klubom Tatran. Zástavbu v areáli  tvorí sústava 1-2 podlažných objekto-

vých solitérov, z ktorých objekt lodenice situovaný na parcele 3152/6 bol v r. 2009 vyhlásený za ná-

rodnú kultúrnu pamiatku.  

Územnoplánovacie východiská 

Predmetné areály sú súčasťou uceleného plošne rozsiahlejšieho územia v ÚPN hl. m. SR Bratislavy 

definovaného ako stabilizované územie a určeného pre funkciu šport, telovýchovu a voľný čas.  

Problémy, limity, obmedzenia  

Hlavným problémom v súvislosti s prevádzkou oboch areálov lodeníc je zrejmý nedostatok parkova-

cích miest a plôch pre parkovacie v areáloch a s tým súvisiace dopravno-prevádzkové pomery dotýka-

júce sa využitia mimo areálových plôch a priestorov nábrežia. Ide hlavne o problém neorganizované-

ho parkovania a odstavovania vozidiel na nábreží s prepojením na ďalšie funkcie priestoru nábrežia 

(rekreačné, turistické, ekologické).  

Podobne problémom je dopravno-prevádzková obsluha areálov, prístupných z komunikácie charak-

teru zjazdného chodníka.  
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Areál univerzitných lodeníc 

Základná charakteristika  

Tvorí územie areálu priestorovo vymedzené súvislým oplotením a zástavbou v jeho južných častiach, 

zo severnej časti ohraničuje areál oplotenie prerušené dopravným vstupom spoločným s ubytovacím 

areálom Švédske domky. Celková výmera územia je 0,59 ha. 

V bezprostrednej väzbe na priestor nábrežia sa nachádza lodenica Farmaceutickej fakulty UK 

a lodenica UK využívaná v rámci Centra univerzitného športu. V severnej časti sa nachádza budova 

v súčasnosti využívaná ako lodenice vodáckeho oddielu ŠKP. 

V rámci areálu sú vybudované spevnené prevádzkové a parkovacie plochy, obsluhujúce  prístupné 

z  obslužnej vnútroareálovej komunikácie.  

V objekte lodenice umiestnený bar s reštauráciou je v priestore nábrežnej promenády v rámci územia 

vymedzenej zóny, jediným obslužným zariadením pre verejnosť.   

Problémy, limity, obmedzenia  

Problémy súvisia hlavne s nevyhovujúcimi podmienkami dopravno-prevádzkovými v mimo areálovom 

priestore. 

Problematickým je prístup z areálu k vodnej ploche, zámerom prevádzkovateľa lodenice UK je tento 

problém riešiť.  

Územnoplánovacie východiská 

Plochy areálu sú súčasťou uceleného plošne rozsiahlejšieho územia  v ÚPN hl. m. SR Bratislavy defi-

novaného ako stabilizované územie a určeného pre funkciu šport, telovýchovu a voľný čas. 

Zámery 

Zámerom je vytvoriť vhodné podmienky pre prístup k vodnej ploche úpravou brehu v polohe súčas-

nému vstupu a jeho využitie užívateľmi univerzitných lodeníc, lodeníc ŠKP a Slávia UK. 

Územie v juhozápadnej a západnej časti zóny 

Územie v juhozápadnej a západnej časti zóny pozostáva z funkčne a priestorovo diferencovaných 

celkov, z hľadiska vonkajších dopravno a prevádzkových vzťahov orientovaných na komunikáciu v 

Botanickej ulici a prístupných prostredníctvom dopravných vstupov pri ČSPH AGIP a VI Družba a tieto 

dopravné vstupy prepájajúcej vnútrozonálnej komunikácie. V tomto území sa nachádza lodenica 

Paddler, obytný komplex bytových domov, lodenica MČ Karlova Ves, voľné plochy s potenciálom 

rozvoja, okrajom územia preteká Čierny potok. 

Proti povodniam je chránená len časť územia úpravou terénu. Časť územia je súčasťou záplavového 

územia.  
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Areál lodenice Paddler  

Základná charakteristika  

Areál je vymedzený oplotením areálu a severným okrajom pešej a cyklistickej komunikácie nábrežia 

v jeho južnej časti. Súčasne oplotený areál zaberá plochu o výmere 0,54 ha. Dominantným je objekt 

pôvodnej lodenice orientovaný k nábrežiu. Objekt lodenice bol zrealizovaný ako súčasť línie protipo-

vodňovej ochrany tejto časti územia. Terénne prevýšenie areálu a nábrežia prekonáva peší chodník – 

schodisko, ktorý umožňoval  prístup priamo z lodenice k vodnej ploche.  

Dopravná obsluha a parkovisko sú situované v severnej časti areálu v nadväznosti na vnútrozonálnu 

obslužno-prístupovú komunikáciu, ktorá sa napája na úsek komunikácie s obojsmernou prevádzkou 

pri parkovisku internátov Družba s možnosťou vjazdu a výjazdu na komunikáciu v Botanickej ulici.  

Problémy, limity, obmedzenia  

Územnoplánovacie východiská 

Plochy areálu sú súčasťou územia  v ÚPN hl. m. SR Bratislavy definovaného ako rozvojové územie a 

určeného pre funkciu šport, telovýchovu a voľný čas. 

Zámery 

V súčasnom stave je zariadenie lodenice mimo prevádzky, zámerom vlastníka areálu je predmetný 

areál komplexne reštrukturalizovať.  

Územie obytného komplexu bytových domov 

Základná charakteristika  

Územie zo severnej strany vymedzuje južný okraj prístupovej komunikácie do vnútorného územia 

zóny, z východnej strany oplotenie areálu pôvodnej lodenice, zo západnej strany rozhranie s voľnými 

plochami s potenciálom rozvoja, z južnej strany rozhranie vlastníctva pozemkov obytného územia a 

pozemkov SVP, š.p., ktoré vypĺňajú plochy zelene širšie ponímaného verejného priestoru nábrežia so 

sústavou peších chodníkov. Vymedzené obytné územie zaberá plochu o výmere 0,74 ha. 

V súčasnosti predstavuje ucelené územie so zástavbou dvoch 9- podlažných terasových bytových 

domov,  jeho súčasťou sú plochy zelene, hracie plochy a ihriská pre deti a pešie chodníky organizujú-

ce vonkajšie priestory. Ako vybavenostný parter sú využívané priestory hlavne v severnej a centrálnej 

časti, kde sú situované prevádzky obchodu a zdravotníckych služieb. V južnej časti, orientovanej sme-

rom ku nábrežiu, sú priestory využívané pre neverejné aktivity a voľné priestory, ktoré disponujú 

potenciálom pre umiestnenie prevádzok s obsluhou návštevníkov nábrežia, a to aj vzhľadom na ich 

dobrý prístup prostredníctvom chodníkov napojených na chodník nábrežia.  

Dopravno-prevádzková organizácia a obsluha so vstupmi do objektov a podzemných garáží je sústre-

dená do severnej časti a orientovaná na obslužno-prístupovú komunikáciu zabezpečuje elimináciu 

vplyvov z dopravy na vonkajšie obytné priestory územia a hlavne na nadväzné priestory nábrežia. 

Statická doprava, ťažiskovo situovaná v podzemnej parkovacej garáži, na strechách ktorej sadovnícky 

upravené plochy sú súčasťou zelene vonkajších obytných priestorov. Externé parkovisko a parkovacie 
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miesta situované v nadväznosti na obslužno-prístupovú komunikáciu poskytujú možnosť príležitost-

ného parkovania pre návštevníkov prevádzok a zariadení. 

Dopravný prístup a obsluhu obytného územia zabezpečuje integrovaný vjazd do územia tejto časti 

zóny z Botanickej ulice a naň nadväzujúca obslužno-prístupová komunikácia, ktorá v dotknutom úse-

ku je prevádzkovaná ako jednosmerná. Jej pokračovanie ako obojsmernej komunikácie umožňuje 

výjazd na Botanickú ulicu a zároveň prístup z Botanickej na parkovisko VI Družba. 

Konfigurácia terénu, jeho svahovanie gradujúce smerom od nábrežia smerom k Botanickej ulici je 

súčasťou protipovodňovej ochrany tejto časti územia.  

Problémy, limity, obmedzenia  

Územnoplánovacie východiská 

Funkčne a prevádzkovo stabilizované územie je z hľadiska územnoplánovacích podmienok súčasťou 

funkčne zmiešaného územia bývania a občianskej vybavenosti. 

Areál lodenice MČ Karlova Ves 

Základná charakteristika areálu 

Areál v hraniciach jeho súčasného oplotenia disponuje celkovou výmerou územia 0,44 ha.  

Pôvodne areál sokolovne s telocvičňou, s krytými športoviskami a neskôr s letným plážovým kúpali-

skom, sa postupne transformoval na vyhradený areál karloveskej lodenice s garážami, priestormi 

pre uskladnenie lodí a so spevnenými plochami. Súčasťou lodenice je posilňovňa a klubovňa.  

Lodenicu využíva Klub vodných športov Karlova Ves a v priestore Karloveskej zátoky je jedinou 

lodenicou otvorenou pre verejnosť.  

Prístup do areálu lodenice a k vodnej ploche zabezpečuje v nedávnej minulosti zrealizovaná mimo 

areálová komunikácia napojená v križovatkovom uzle na komunikáciu v Botanickej ulici. Predmetná 

komunikácia je v zúženom profile privedená až do priestoru nábrežia, kde sa napája  na trasu nábrež-

ného chodníka.  

Problémy, limity, obmedzenia  

Územím areálu, jeho centrálnou časťou prechádza dvojica výtlačných potrubí s profilmi DN 1000 

a DN 300, prostredníctvom ktorých kanalizačná čerpacia stanica situovaná v areáli vodárne  prečer-

páva vodu zo zberača A VIII-8 do kanalizačného zberača A VIII (4200/3000). Predmetné potrubia 

predstavujú limitujúci a obmedzujúci prvok pre zámery potenciálnej prestavby v území areálu.  

Územie areálu a jeho zázemia nie je ochránené proti povodniam. 

Územnoplánovacie východiská 

Plochy areálu sú súčasťou uceleného územia  v ÚPN hl. m. SR Bratislavy definovaného ako rozvojové 

územie a určeného pre funkciu šport, telovýchovu a voľný čas. 
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Zámery 

Dlhodobejším zámerom MČ Karlova Ves je vybudovať v priestore areálu novú lodenicu a celkové 

kvalitatívne zhodnotenie priestorov areálu a jeho okolia. 

Voľné územie s potenciálom rozvoja 

Základná charakteristika  

Územie z jeho severnej je vymedzené južným okrajom prístupovej komunikácie do vnútorného úze-

mia zóny, zo západnej strany západným okrajom komunikácie sprístupňujúcej parkovisko a s jej pre-

dĺžením po chodník nábrežia. Celková výmera územia je 0,48 ha. 

V súčasnosti je územie vyplnené plochami zelene, verejnosťou voľne využívaným parkoviskom 

a prístupovou komunikáciou. Územie charakterizuje neupravený, kontinuálne sa zvažujúci terén sme-

rom k nábrežiu a vodnej ploche.    

Problémy, limity, obmedzenia  

Územie nie je chránené pre povodňami. 

Územnoplánovacie východiská 

Územie v ÚPN hl. m. SR Bratislavy definovaného ako rozvojové územie, pre časť  územia je stanovená 

funkcia šport, telovýchova a voľný čas a pre časť funkcia zmiešané územie bývania a občianskej vyba-

venosti. 

Zámery 

Zámerom vlastníka územia v k.ú. Karlova Ves s parcelnými číslami 3116/36, 3116/50, 3111/5, 

3110/13, 14, 15 v zmysle pripomienok uplatnených v rámci prípravných prác je zhodnotenie voľných 

plôch a ich využitie pre aktivity v súlade so stanovenými funkciami a  reguláciou územia v platnom 

ÚPN hl. m. SR Bratislavy.– 

Základná charakteristika  

Vlastný priestor nábrežia medzi mostom Lafranconi a areálom vodárne BVS, a.s. je tvorený územím  

medzi ľavým brehom Dunaja a jeho zátoky a priľahlými areálmi a obytným územím. Severnú časť 

líniového priestoru nábrežia v smere od mostu Lafranconi ohraničuje línia oplotenia areálov botanic-

kej záhrady, „Švédskych domkov“ a lodeníc, oplotenie sústavy prevádzkových areálov, nadväzujúce 

oplotenie areálu VI Družba, oplotenie lodenice Paddler prerušené prevádzkovými plochami prilieha-

júcimi k chodníku nábrežia. Voľnejšími, jednoznačne nevymedzenými priestormi nábrežia z jeho se-

vernej strany sú priestory vyplnené sadovnícky upravenými plochami, organizované sústavou chodní-

kov prekonávajúcich terénne rozdiely obytného územia a nábrežnej časti promenády a voľné priesto-

rové a obslužné zázemie lodenice MČ Karlova Ves. Z hľadiska vizuálneho vnímania z nábrežných po-

lôh ohraničujú priestor nábrežia hmoty zástavby bytových domov. Celková výmera vymedzeného 

územia je 2,41 ha.  
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Prevádzkovo organizujúcim prvkom tohto líniového priestoru s voľnou prístupnosťou pre verejnosť je 

chodník, ktorý slúži peším prechádzkam návštevníkov územia, ako aj prechádzajúcim rekreačným 

cyklistom. Zároveň je prístupovou komunikáciou k vodnej ploche pre lodenice situované v jeho bez-

prostrednom zázemí a na zakotvených lodiach a v dotknutom úseku slúži aj ako obslužno-prístupová 

komunikácia do areálov lodeníc VK Tatran a Kanostického klubu Karlova Ves. Pred vstupom do areá-

lov lodeníc, v rámci uzlového priestoru situovaného v križovaní chodníka a predĺženej vnútrozonálnej 

komunikácie sprístupňujúcej areály v zázemí nábrežia sú upravené plochy pre parkovanie áut. Prie-

stor prístupný pre autá na nábreží vymedzujú rampy umiestnené v tomto uzlovom priestore a pred 

areálom lodenice UK, ktoré v tomto úseku zároveň jednoznačne vymedzujú a  obmedzujú priestor 

pre pohyb návštevníkov po chodníku. 

Hlavné uzlové body nábrežia Karloveskej zátoky v súčasnosti tvoria:  

 Nástupný priestor od mosta Lafrancovi, v ktorom dominujú hmoty krajinnej zelene, napájajú 

sa pešie a cyklistické trasy z centrálnych častí mesta a z priestorov Botanickej ulice, 

z parkoviska pod mostom Lafranconi smerujú do priestoru nábrežia jeho peší návštevníci 

a cyklisti.  

Predmetný priestor je identifikovateľný zatiaľ len pre zúžený okruh obyvateľov mesta 

a tradičných návštevníkovnábrežia. Podľa návrhu riešenia v ÚPN hl.m. SR Bratislavy by do 

tohto priestoru mala vyústiť trasa aj navrhovaného cyklistického prepojenia priestorov sever-

ne nad Botanickou ulicou (Dúbravská cyklotrasa), vedená okrajom botanickej záhrady, cez 

územie areálu Švédske domky.     

 Uzlový priestor v križovaní chodníka a predĺženej vnútrozonálnej komunikácie sprístupňujúcej 

areály v zázemí nábrežia. V rámci tohto priestoru sú upravené odstavné plochy pre parkova-

nie áut, na vodnej ploche je situované obslužné zariadenie „Mark Twain“, sú riešené vstupy 

do areálov lodeníc VK Tatran a Kanostického klubu Karlova Ves.  

Do tohto uzlového priestoru možno zaradiť tiež plochy a areály s komplexom provizórnych a 

prevažne schátralých budov, mobilných kontejnerov a garáží využívaných lodenicami a MČ 

Karlova Ves ako prevádzkovo-údržbárske zázemie.  

V kontexte územných a priestorových limitov nábrežia, jeho významu ako celomestského a 

nadmestského priestoru, sú tieto areály, potenciálom pre ich celkovú reštrukturalizáciu, 

pre celkovú estetizáciu tohto priestoru a  využitie súvisiace s hlavnými funkciami nábrežia.  

 

 Priestor v zázemí lodenice MČ Karlova Ves, ktorým prechádza cyklochodník, pokračujúci pod 

areálom vodárne BVS, a.s. a vyúsťujúci na Devínsku cestu. Jeho územím vedie prístupová 

komunikácia do zóny vyúsťujúca z Botanickej ulice, v súčasnosti využívaná aj cyklistami a  

návštevníkmi smerujúcimi do priestoru nábrežia z obytných území Karlovej Vsi. Predmetný 

priestor možno charakterizovať ako urbanisticky nedoriešený a stavebne neukončený.  

Ako podružný bod, avšak pre širšiu verejnosť významný možno na prechádzkovej a cyklotrase trase 

vedenej nábrežím definovať Lodenicu UK, poskytujúcu pre verejnosť služby v zariadení verejného 

stravovania.  

Prírodný charakter a špecifické prostredie nábrežia spolu s vodnou plochou vytvárajú plochy a línie 

krajinnej zelene. Relatívne kontinuálnu líniu brehových porastov prerušujú prevádzkové vstupy, po-
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ntóny a lávky v úsekoch funkčne a prevádzkovo previazaných na lodenice. V uzlových priestoroch 

nábrežia na kompaktnejších ucelených plochách dominujú väčšie hmoty zelene, ktoré obohacujú 

a podmieňujú ich špecifickú kvalitu a identitu.  

Nábrežím pretekajúci vodný tok Čierneho potoka v otvorenom koryte a vyúsťujúci do Karloveského 

ramena ako prírodný prvok taktiež obohacuje tento priestor.  

Ďalší potok Vydrica prechádzajúci nábrežím, ktorý sa radí k významným prítokom Dunaja na jeho 

ľavobrežnej strane, je vedený v podzemnom zatrubnenom kanáli, ktorý ústi priamo do Dunaja.  

Známe sú názory časti verejnosti na odkrytie potoka Vydrica a jeho zapojenie do nábrežnej promená-

dy ako identického prvku dotvárajúceho hlavný vstupný priestor z centrálnych častí mesta.  

Pohľadovou bariérou na vodnú plochu a estetickou závadou priestoru nábrežia sú dva objekty zá-

hradných chát bezprostredne priliehajúce ku chodníku nábrežia. Podobne prevádzkovou bariérou 

a estetickou závadou je schátralý, nevyužívaný objekt situovaný na prevádzkovej ploche nábrežia. 

V území vstupného priestoru od mosta Lafranconi sa nachádzajú skelety budov ako pozostatky zde-

vastovaných objektov (pôvodne murované objekty zariadení technickej vybavenosti) v čase vegetácie 

prekryté hmotami zelene.  

Všetky tieto objekty, vzhľadom na ich polohu, technicko-prevádzkový stav, ako aj vizuálne pôsobenie, 

by mali byť z priestoru nábrežia odstránené. 

Cez územie nábrežia prechádzajú kanalizačné potrubia, ktoré odvádzajú dažďové vody zo spevnených 

plôch a komunikácii a sú zaústené priamo do Karloveského ramena (z obytnej zástavby Karloveské 

rameno kanalizácia DN300, z areálu VI Družba kanalizácia DN300), ako aj kanalizačné potrubie DN 

2200 vyvedené z odľahčovacej komory OK1 AVIII (v areáli Botanickej záhrady) a ústiace do Dunaja.  

Problémy, limity, obmedzenia  

 Podzemné vedenia technickej infraštruktúry územne a priestorovo nelimitujú, resp. neobme-

dzujú využitie nábrežia vzhľadom na jeho hlavné funkcie.  

 Prevažná časť územia nábrežia je zátopovým územím, len menšie úseky nábrežného chodníka 

sú súčasťou územia chráneného protipovodňovým múrikom, resp. mobilným hradením.  

 Problémom pre jednoznačnejšie vymedzenie funkčnej štruktúry plôch nábrežia na úrovni 

mierky 1:1000  –  brehová čiara, chodníky, plochy brehových porastov, ale aj plochy inundač-

ného územia vo väzbe na riešenie tohto priestoru v ÚPN-Z je absentujúce zameranie terénu 

a územia.    

Územnoplánovacie východiská 

V ÚPN hl. m. SR Bratislavy z hľadiska funkčnej štruktúry využitia územia nábrežia sú stanovené funk-

cie športu, rekreácie a voľného času, rozvojové územie a funkcia krajinná zeleň, stabilizované územie.   

V návrhu priestorového usporiadania ÚPN hl. m. SR Bratislavy je navrhované riešiť vzájomné prepo-

jenie lesov Sitiny, Devínskych Karpát a zelene zátoky v nadväznosti na ostrovy formou prechádzko-

vých trás, náučných chodníkov, lúk a oddychových priestorov pre využitie voľného času. 
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Na základe podrobnej analýzy územia vymedzeného pre riešenie ÚPN – Z Karloveská zátoka, možno 

konštatovať, že z hľadiska rozsahu riešeného územie a hlavne z dôvodu rozmanitosti urbanistickej 

štruktúry, rôznorodosti funkčného využitia, ako aj z dôvodu mimoriadneho významu územia z hľadi-

ska krajinnotvorby, nie je možné územie charakterizovať ako jeden celok.  

Schéma členenia územia ÚPN – Z na bloky (regulačné) 

 

 

Analýza územia zóny je spracovaná na úrovni merítka 1: 1000. Súčasťou analýzy územia boli aj vlast-

nícke vzťahy k územiu a vzhľadom na územie, ktoré je charakteristické uzavretými oplotenými areál-

mi športových zariadení a zariadení vybavenosti, boli do grafickej časti prenesené hranice týchto 

areálov ako sú v súčasnosti v teréne  

Územný plán zóny, vzhľadom na mierku spracovania si vyžaduje zdetailnenie a upresnenie funkčného 

využitia územia (funkčných plôch). Pri prekrytí funkčného využitia územia identifikovaného v rámci 

prieskumov a rozborov ÚPN-Z Karloveská zátoka s funkčným využitím územia, resp. regulačných blo-

kov špecifikovaných v ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, v znení zmiena a doplnkov, je pochopiteľné, že 

dochádza k určitým disproporciám, ktorých pôvod je možné zdôvodniť podrobnou analýzou, merít-

kom, ako aj časovým hľadiskom. 

Upresnené boli hranice areálov Botanickej záhrady, čím sa upravilo vyčlenenie funkčných území 

s kódmi 1120 a 1002 (v časti územia pod mostom Lafrankoni, hranica medzi areálmi lodenia a Švéd-
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ske domky s kódom 1120 Botanická záhrada). Hranica areálu študentského areálu Družba kód 201 

s kódom 401. 

Na základe spoločných charakteristík funkčného a priestorového usporiadania jednotlivých častí rie-

šeného územia (v zmysle špecifikácie z ÚPN hl. mesta SR Bratislavy), podobnej urbanistickej štruktúry 

a komunikačnej kostry riešeného územia, bolo možné vymedzený priestor ÚPN – Z Karloveská zátoka 

rozdeliť na menšie funkčno-priestorové bloky (viď schéma).  

Tieto bloky budú tvoriť  v návrhu regulačné jednotky, pričom v rámci návrhu ÚPN  - Z môže dôjsť ešte 

ku korigovaniu ich vymedzenia. V rámci blokov  (budúcich regulačných jednotiek) sú zhrnuté infor-

mácie získané v rámci priekumov a rozborov charakterizujúce heslovite urbanistickú štruktúru vyme-

dzených blokov. 
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Blok 1 Kód X 401 

Základné údaje 

Vymedzenie bloku 

 Je situovaný medzi tokom Čierny potok a ulicou Karlovarské rameno, na západnom okraji rie-

šeného územia 

Plocha bloku 

 0,44 ha 

Charakteristika 

 blok predstavuje nástupný priestor do územia riešenej zóny zo západnej časti, 

 je tvorený formou samostatne stojacich objektov, resp. združených objektov, objektov provi-

zórnych,  

 výšková zonácia bloku nepresahuje 2 NP, 

 súčasťou pôvodného areálu   bol objekt sokolovne s telocvičňou, s krytými športoviskami a 

s letným kúpaliskom,  postupne  sa transformoval na vyhradený areál karloveskej lodenice 

s garážami pre uskladnenie lodí a so spevnenými plochami pre odstavovanie motorových vo-

zidiel na teréne,  

prevádzkovo je naviazaný na  vnútornú  komunikáciou zóny privedenou až k vlastnému vod-

nému toku a umožňujúcou spúšťanie športových a rekreačných lodí na vodu priamo 

z dopravných prostriedkov, t.j. prívesov, návesov a pod. , 

 z hľadiska funkčného využitia nosnou funkciou je športovo- rekreačné využitie, súčasťou areá-

lu aj je detské ihrisko, 

 súčasťou areálu sú  zariadenia statickej dopravy v úrovni terénu,  

 zeleň bloku tvoria menšie zatrávnené plochy so vzrastlou zeleňou, ktorá sa nachádza po ob-

vode areálu vodných športov, zo severnej strany areálu sa nachádzajú vzrastlé topole čierne 

(Populus nigra pyramidalis 'Fastigiata'), ktoré z východnej strany dopĺňajú orechy kráľovské 

(Juglans regia), rôzne okrasné kríky a náletová zeleň, v západnej časti areálu sa pri plote na-

chádza výsadba ovocných stromov (slivka, marhula, jabloň), ktoré nie sú udržiavané,. 

Limity 

 Čierny potok a jeho ochranné pásmo, 

 inundačné územie, povodňové riziko, 

 vedenia TI vrátane ochranných pásiem (kanál DN 300 bet, DN 1000 bet – výtlačné potrubia, 

DN 1200 bet, vodovod – DN 800 OC, DN 600 OC, DN 500 OC, DN 1200 OC, DN 150 TVLT), kto-

ré predstavujú limitujúci a obmedzujúci prvok pre zámery potenciálnej prestavby v území 

areálu, 

 zdroj hluku najmä z automobilovej dopravy a koľajovej dopravy na frekventovanej Botanickej 

ulici - podľa Hlukovej mapy Bratislavy sú prekračované príslušné prípustné limity hluku pre 

kategóriu III., t.j. 60 dB cez deň, večer a 50 dB v noci, 

 v ÚPN hl. m. SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov  pričom plochy areálu sú súčasťou ucele-

ného územia  definovaného ako rozvojové územie s kódom č. 401 šport, telovýchovu a voľný 

čas. 
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Problémy na riešenie 

 koncepčne riešiť blok vo vzťahu na vstupný priestor do riešeného územia, ako aj na jeho ex-

ponovanú polohu vo vzťahu na Botanickú ulicu, 

 preveriť možnosť priemetu zámeru MČ Karlova Ves vybudovať v priestore areálu novú lode-

nicu a celkové kvalitatívne zhodnotenie priestorov areálu a jeho okolia, 

 vizuálne impakty (oplotenia, steny objektov) zakryť popínavou zeleňou, 

 návrh likvidácie inváznych a náletových druhov. 
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Blok 2 Kód H 501 

Základné údaje 

Vymedzenie bloku 

 Je situovaný južne od Botanickej ulice 

Plocha bloku 

 0,32 ha 

Charakteristika 

 z hľadiska funkčného využitia blok predstavuje územie dopravno-obslužné a prevádzkové plo-

chy, s lokalizáciou ČSPH,  

 blok je tvorený formou samostatne stojacich solitérnych objektov,  

 výšková zonácia bloku nepresahuje 2 NP, 

 súčasťou areálu sú  zariadenia statickej dopravy v úrovni terénu,  

 zeleň bloku tvorí zatrávnená plocha, ktorá je čiastočne udržiavaná, pri ČS sa nachádza parková 

úprava - výsadba javorov poľných (Acer campestre) s náletom  pajaseňa žliazkatého (Ailanthus 

altissima), ktorá je doplnená skupinov bežných druhov okrasných kríkov: tavoľník (Spiraea x 

bumalda), vtáčí zob obyčaný (Ligustrum vulgare) a ďalšie. z južnej strany ČS sa nachádza topoľ 

biely (Populus alba) a výsadba skalníka vŕbolistého (Cotoneaster salicifolius). 

Limity 

 rešpektovať vedenia TI vrátane ochranných pásiem (vodovodné potrubia DN 800,600,500 

a nový kanalizačný zberač A VIII DN 4200/3000, 

  ÚPN Hl. m. SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov, pričom plocha areálu a verejnej zelene je 

súčasťou uceleného rozvojového územia s kódom  H 501 s  funkciou zmiešané územia býva-

nia a občianskej vybavenosti- 

 

Problémy na riešenie 

 zdroj hluku najmä z automobilovej dopravy a koľajovej doprava na frekventovanej Botanickej 

ulici - podľa Hlukovej mapy Bratislavy sú prekračované príslušné prípustné limity hluku pre 

kategóriu III., t.j. 60 dB cez deň, večer a 50 dB v noci, v prípade rozvoja zobytnňujúcich funk-

cií, 

 čiastočne upravené plochy zelene bez funkčného využitia,  

 skvalitniť štruktúru zelene v prospech kostrových drevín vhodných do mestského prostredia 

(listnaté, veľkokorunné, geograficky pôvodné dreviny) a zvýšiť tak funkčnosť plôch zelene, 

 podporiť výsadbu stromoradí a alejí pozdĺž komunikácií v súlade s technickými obmedzenia-

mi, uprednostniť druhy odolné voči exhalátom a zasoľovaniu.  
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Blok 3 Kód H 501 

Základné údaje 

Vymedzenie bloku 

 Je situovaný južne od Botanickej ulice, pozdĺž ulice Karloveské rameno  

Plocha bloku 

 1,10 ha 

Charakteristika 

 v bloku je možné identifikovať zmes funkčnej náplne, v ktorej sa mieša rodinná zástavba 

(zvyšky pôvodnej štruktúry), zariadenia občianskej vybavenosti (Casey bar) situované 

v objektoch dočasného a provizórneho charakteru, športové aktivity (areál tenisového cen-

tra), jestvujúce záhrady, 

 blok od Botanickej ulice je tvorený formou nespojitej radovej zástavby samostatne stojacich 

objektov, s čiastočne dožívajúcou pôvodnou štruktúrou zástavby (s rekonštrukčnými zásahmi, 

resp. totálnou prestavbou), ktorá pomyselne vymedzuje uličný priestor,  

 územie je zaťažené negatívnymi vplyvmi z z intenzívnej automobilovej dopravy v Botanickej 

ulici, pričom sú problematické vstupy na jednotlivé pozemky zo zbernej komunikácie 

v Botanickej ulici, ako aj zariadenia statickej dopravy,  

 výšková zonácia bloku nepresahuje 2 NP 

 z hľadiska priestorového usporiadania, funkčného využitia a kompozičných princípov pôsobí 

chaotickým dojmom, bez koncepcie,  

 (v roku 2003 bola vypracovaná Urbanistická štúdia zóny Karloveské rameno – Botanická ulica, 

ktorá pre predmetné územie špecifikovala regulačné prvky z funkčného ako aj priestorové-

ho hľadiska, uvedená štúdia nebola pre dotknuté  územie aplikovaná), 

 prevažnú časť bloku tvorí zeleň záhrad - úžitková aj okrasná. V záhradách dominujú ovocné 

stromy čerešne (Cerasus avium), broskyňa obyčajná (Prunus persica), marhuľa obyčajná (Pru-

nus armeniaca), orech kráľovský (Juglans regia) a gaštan jedlý (Castanea sativa), ale aj iné 

druhy ako javor mliečny (Acer platanoides), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), baza čierna (Sam-

bucus nigra) a orgován obyčajný (Syringa vulgaris), Časť záhrad nie je udržiavaná a je zaraste-

ná náletovou vegetáciou (vŕby, topole, pajasene ), najmä v západnej a juhovýchodnej časti 

bloku. V areáli tenisového centra a Casey baru sa nachádzajú vzrastlé jedince orechov kráľov-

ských (Juglans regia), gaštanu jedlého (Castanea sativa ) a tují riasnatých (Thuja plicata). 

Limity 

 vedenia technickej infraštruktúry vrátane ochranných pásiem (trasy plynovodu STL DN 

200, kanalizačný zberač DN 1200 a zberač A VIII–4200/3000 trasovaný v južnej, západnej i vý-

chodnej časti územia,  

 zdroj hluku najmä z automobilovej dopravy a koľajovej doprava na frekventovanej Botanickej 

ulici - podľa Hlukovej mapy Bratislavy sú prekračované príslušné prípustné limity hluku pre ka-

tegóriu III., t.j. 60 dB cez deň, večer a 50 dB v noci.  

 ÚPN hl. mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov, pričom územie predstavuje rozvojové 

územie s kódom H 501 - zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti. 
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Problémy na riešenie 

 komplexne koncepčne riešiť územie bloku vzhľadom na jeho exponovanú plohu vo vzťahu na 

Botanickú ulicu a existujúcu zástavbu,  

 územie negatívne ovplyvňované zaťažením z intenzívnej automobilovej dopravy v Botanickej 

ulici,  

 problematickými z hľadiska riešenia dopravnej obsluhy územia sú: 

 v južnej časti územia vybudované pevné oplotenie, vytvárajúce bariéru pre prístup na 

pozemky z vnútrozonálnej prístupovej komunikácie, 

 umiestnenie nového zrealizovaného objektu v zázemí Botanickej ulice 

s prevádzkovým vstupom z komunikácie v Botanickej ulici, 

 problematickými môžu byť prevádzkové a funkčné väzby vzhľadom na existujúce zariadenie 

ČSPH AGIP, 

 navrhnúť likvidáciu náletových a inváznych druhov drevín. 
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Blok 4 Kód H 501,X 401 

Základné údaje 

Vymedzenie bloku 

 Je situovaný medzi ulicou Karloveské rameno, bytovou zástavbou a zo západnej strany areá-

lom lodenice  

Plocha bloku 

 0,48 ha 

Charakteristika 

 z hľadiska súčasného funkčného využitia v bloku je zastúpená funkcia zelene a dopravné – od-

stavné plochy, 

 blok nie je urbanizovaný  

 v území sú umiestnené  zariadenia statickej dopravy v úrovni terénu,  

 zeleň bloku tvorí zatrávnená plocha s voľnou výsadbou jedincov lipy malolistej (Tilia cordata), 

javora mliečneho (Acer platanoides), katalpy bignóniovitej (Catalpa bignonioides), sofory ja-

ponskej (Sophora japonica), ľaľiovníka tulipánokvetého (Liriodendron tulipifera) a ďalších dru-

hov. Plocha zelene je udržiavaná. V severnej časti bloku je pri ceste vysadené stromoradie 9 ks 

jaseňov štíhlych (Fraxinus excelsior) a javora poľného (Acer campestre), ktoré však nenadväzu-

je na ďalšiu uličnú zeleň v území. 

Limity 

 územie nie je chránené pre povodňami, 

 ÚPN hl. mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov, pričom územie bloku predstavuje roz-

vojovú plochu s kódom H 501 – zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti a kód 

401 šport, telovýchova a voľný čas.  

Problémy na riešenie 

 riešiť opatrenia proti zaplavovaniu, 

 v rámci využitia bloku skoordinovať  funkcie stanovené územným plánom hl. mesta. 
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Blok 5 Kód 501 

Základné údaje 

Vymedzenie bloku 

 Je situovaný medzi ulicou Karloveské rameno, z východnej strany areálom lodenice Pad-

dler, zo západnej strany voľnými plochami s potenciálom pre rozvoj a z južnej strany priesto-

rom nábrežia. 

Plocha bloku 

 0,74 

Charakteristika 

 z hľadiska funkčného využitia blok predstavuje stabilizované územie, v ktorom prevláda funk-

cia bývania v bytových domoch s doplnkovou funkciou občianskej vybavenosti, zelene 

a športové plochy, vrátane detského ihriska, 

 štruktúra má charakter blokovej zástavby, radenej v smere sever juh,   

 výšková zonácia bloku predstavuje 4 NP s piatimi uskočenými NP podlažiami, tvoriacimi terasy 

a jedným technickým podlažím, 

  zariadenia statickej dopravy sa nachádzajú pod terénom,  

 dopravná obsluha územia je zabezpečená z Botanickej ulice a naň nadväzujúcou obslužno-

prístupovou komunikáciou, ktorá v dotknutom úseku je prevádzkovaná ako jednosmerná,  

 zeleň bloku tvorí udržiavaná parkovo upravená zatrávnená plocha s voľnou výsadbou solité-

rov: lipa malolistá (Tilia cordata), javor mliečny (Acer platanoides), javor poľný (Acer campes-

tre), dub plstnatý (Quercus pubescens) a jaseň štíhly (Fraxinus excelsior). Parkovú úpravu do-

pĺňajú výsadby kríkov v  okrajových častiach: tavoľník (Spiraea x bumalda), skalník  (Cotoneas-

ter sp.), borievka čínska (Juniperus chinensis), dráč Thunbergov (Berberis Thunbergii), svíb 

končistolistý (Cornus stolonifera),zemolez lesklý (Lonicera nitida), levandula (Lavender sp.), 

nátržník krovitý (Potentila fruticosa), ľubovník kalíškatý (Hypericum calycinum) atď., 

v severovýchodnej časti bloku sa nachádza detské ihrisko s pevným povrchom, po obvode sa 

nachádzajú zatrávnené plochy s jedincom topoľa čierneho (Populus nigra ´Fastigiata´) 

a jaseňa štíhleho (Fraxinus excelsior), celkovo na tejto ploche absentuje vzrastlá zeleň, ktorá 

by vytvorila izolačnú bariéru  pre vnútroblok  a jeho odclonenie od verejného priestoru. 

Limity 

 ÚPN hl. mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov, pričom územie bloku predstavuje sta-

bilizované územie s kódom 501  zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti 

Problémy na riešenie 

 navrhnúť výsadbu izolačnej zelene a vzrastlých stromov, ktoré vytvoria tieň na detskom ihris-

ku a športových plochách a súčasne izolačnú bariéru pre vnútroblok a jeho odclonenie 

od verejného priestoru., 
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Blok 6 Kód 401 

Základné údaje 

Vymedzenie bloku 

 Je situovaný  medzi ulicou Karloveské rameno, z východnej strany areálom VI Družba, zo zá-

padnej strany obytným územím a z južnej strany priestorom nábrežia. 

Plocha bloku 

 0,54 ha 

Charakteristika 

 z hľadiska funkčného využitia nosnou funkciou je funkcia šport, telovýchova, voľný čas 

s umiestnením zariadenia Paddler, v súčasnosti nefunkčný, 

 štruktúra  zástavby  je tvorená formou samostatne stojacich objektov,  

 výšková zonácia bloku nepresahuje 3 NP, 

 na území sú umiestnené  zariadenia statickej dopravy v úrovni terénu,  

 zeleň bloku tvorí zatrávnená plocha, ktorá nie je udržiavaná. Na niektorých miestach sa vysky-

tuje náletová zeleň – pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima), topoľ (Populus sp.) a orech krá-

ľovský (Juglans regia). V priestore pod terasou sa nachádza vzrastlá zeleň, ktorá priamo nad-

väzuje na brehové porasty Karloveského ramena, nachádzajú sa tu jedince javorovca jaseňo-

listého (Negundo aceroides), agátu bieleho (Robinia pseudoacacia), topoľa čierneho (Populus 

nigra) a jaseňa štíhleho (Fraxinus excelsior), vŕb (Salix sp.) atď. 

Limity 

 územie nie je chránené pre povodňami, 

 ÚPN hl. mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov, pričom územie bloku predstavuje roz-

vojovú plochu s kódom 401 šport, telovýchova a voľný čas.  

Problémy na riešenie 

 riešiť opatrenia proti zaplavovaniu, 

 navrhnúť spôsob riešenia neupravených plôch zelene bez funkčného využitia,  

 likvidácia náletovej zelene. 
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Blok 7 Kód 201 

Základné údaje 

Vymedzenie bloku 

 Je situovaný v strednej časti zóny, medzi areálom Štátneho veterinárneho a potravinového 

ústavu a ulicou Karloveské rameno. 

Plocha bloku 

 3,00 ha 

Charakteristika 

 z hľadiska funkčného využitia nosnou funkciou je občianska vybavenosť nadmiestneho výz-

namu (Vysokoškolský internát Družba Univerzity Komenského), vrátane doplnkových zariade-

ní športu (ihriská ), 

 blok je tvorený  solitérnou výškovou zástavbou, ktorá dominuje v celom priestore zóny, štruk-

túra zástavby je tvorená dvoma panelovými 11 - 12 NP blokmi, medzi ktorými sa nachádza po-

lyfunkčná budova s jedálňou 2 NP , 

 územie je možné považovať za stabilizované, 

 v území  sú zariadenia statickej dopravy v úrovni terénu,  

 vnútorný priestor bloku tvorí parkovo upravená zeleň, na udržiavaných zatrávnených plo-

chách sa nachádzajú voľné výsadby vzrastlých stromov, doplnené kríkmi a kvetinovými zá-

honmi v nádobách; D 

ruhové zloženie: javor mliečny (Acer platanoides), lipa malolistá (Tilia cordata), breza previs-

nutá (Betula pendula), javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides), čerešna (Cerasus sp.), hlo-

šina úzkolistá (Eleagnus angustifolia), smrek obyčajný (Picea abies), smrek pichľavý (Picea 

pungens), borovica čierna (Pinus nigra), tuja západná (Thuja occidentalis), tuja východná 

(Thuja orientalis), borievka (Juniperus sp.), skalník (Cotoneaster sp.), vtáčí zob obyčajný (Li-

gustrum vulgare) atď.V okolí ihrísk sa nachádzajú zatrávnené plochy s výsadbou tují (Thuja 

occidentalis),  

v južnej časti bloku sa nachádza živý plot z borovíc čiernych (Pinus nigra) a tují (Thuja sp.), 

v severovýchodnej časti bloku sa nachádza okrasná záhrada, ktorú tvorí zatrávnená plocha 

s výsadbou vzrastlých jedincov stromov líp, vŕby a topoľa a okrasných kríkov napr. ibištek sýr-

sky (Hybiscus syriacus) a karagana stromovitá (Caragana arborescens),záhrada je čiastočne 

udržiavaná,  

v severovýchodnej časti bloku sa nachádza parkovo upravená plocha so skulptúrou, plocha je 

zatrávnená, udržiavaná a nachádza sa na nej vzrastlá čerešňa (Cerasus sp.) a smrek pichľavý 

(Picea pungens),zo strany Botanickej ulice sa nachádza stromoradie líp malolistých (Tilia cor-

data). 

Limity 

 trasy kanalizačných zberačov - Starý zberač A VIII DN 1200 a zberač A VIII – 4200/3000 pre-

chádzajúci územím v priestore športového areálu. Územím tiež prechádza trasa vodovodné-

ho potrubia DN150, 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Jed%C3%A1le%C5%88&action=edit&redlink=1
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 ÚPN hl. mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov, pričom územie bloku predstavuje sta-

bilizované územies kódom 201 občianska vybavenosť celomestského a nadmestského výz-

namu.  

Problémy na riešenie 

 stabilizované územie,skvalitniť štruktúru zelene v prospech kostrových drevín vhodných do 

mestského prostredia (listnaté, veľkokorunné, geograficky pôvodné dreviny) a zvýšiť tak 

funkčnosť plôch zelene.  
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Blok 8 Kód 201, 1120 

Základné údaje 

Vymedzenie bloku 

 Je situovaný v strednej časti zóny, medzi areálom Štátneho veterinárneho a potravinového 

ústavu a Botanickou ulicou. 

Plocha bloku 

 0,73 ha 

Charakteristika 

 predstavuje ťažiskový verejný dopravno-obslužný a prevádzkový uzlový priestor riešenej zóny, 

 blok je tvorený  solitérnou zástavbou zariadení ČSPH OMV, dopravnými plochami, sústavou 

peších a cyklistických chodníkov, verejným parkoviskom, 

  zariadenia statickej dopravy sa nachádzajú v úrovni terénu,  

 zeleň bloku tvoria plochy parkovo upravenej zelene, ktorá nie je udržiavaná a miestami je za-

rastená náletovou vegetáciou,  

v západnej časti bloku pri ČS OMV sa nachádza vzrastlá zeleň pri opornom múre - borovica 

lesná (Pinus silvestris) s náletom pajaseňa žliazkatého (Ailanthus altissima), na menších plo-

chách zelene okolo pumpy sa nachádzajú výsadby rôznych okrasných kríkov, plochy trávnika 

sú zošliapané a znečistené odpadom, 

plocha zelene vo východnej časti bloku - pri vstupe do Botanickej záhrady UK je neudržiava-

ná, zanedbaná a zarastená náletovou vegetáciou aj inváznym druhom - pohánkovcom japon-

ským (Fallopia japonica), ktorý je nevyhnutné odstrániť, na ploche sa nachádzajú dva topole 

čierne (Populus nigra), breza previsnutá (Betula pendula) a niekoľko jedincov slivky čerešňop-

lodej (Prunus cerasifera). 

Limity 

 Trasa  plynovodu DN 500 vedená cez východnú časť územia, 

 ÚPN hl. mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov, pričom územie bloku predstavuje sta-

bilizované územie v prevažujúcej časti územia s kódom 201 občianska vybavenosť celomest-

ského a nadmestského významu a v časti územia  s kódom 1120 vyhradená zeleň zariadení. 

Problémy na riešenie 

 riešiť dopravno-prevádzkové pomery súvisiace s dopravnou obsluhou areálov lodeníc (nevy-

hovujúca prevádzka dopravných prostriedkov s prívesmi a návesmi dopravujúcich rekreačné 

a športové lode) a botanickej záhrady (prístup a parkovanie autobusov), ako aj kapacita par-

kovacích miest pre širšiu verejnosť a návštevníkov v kontaktnom území,  

 plochu zelene navrhnúť ako parkovú plochu s prvkami drobnej architektúry,  

 návrhom zelene podporiť tvorbu kvalitného verejného priestoru a adekvátneho vstupu do Bo-

tanickej záhrady UK,  

 skvalitniť štruktúru zelene v prospech kostrových drevín vhodných do mestského prostredia 

(listnaté, veľkokorunné, geograficky pôvodné dreviny) a zvýšiť tak funkčnosť plôch zelene,  

 navrhnúť likvidáciu náletových a inváznych druhov drevín. 
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Blok 9 Kód 201 

Základné údaje 

Vymedzenie bloku 

 Je situovaný v centrálnej časti zóny, medzi areálom internátu Družba a areálom Botanickej 

záhrady.  

Plocha bloku 

 1,3 ha 

Charakteristika 

 z hľadiska funkčného využitia prakticky jedinou funkciou je občianska vybavenosť nadmiest-

neho významu so špecifickým zameraním (areál Štátnej veterinárnej a potravinovej správy), 

z hľadiska funkčného využitia možno považovať blok za stabilizovaný, 

 blok je tvorený zástavbou v smere sever – juh, štruktúra zástavby je tvorená rôznymi šírkový-

mi, hĺbkovými a výškovými parametrami od 1 NP do 3 NP, forma zástavby čiastočne vytvára 

ucelený, kompaktný priestor, priestorový rámec vzniká na základe dojmovej previazanosti vý-

razných bodových a hmotových prvkov, 

 z prevádzkovo-organizačného hľadiska blok, vzhľadom na jeho špecifický charakter je funkčne 

samostaný, bez náväzností na susedné areály, areál  v plnom rozsahu oplotený je prevádzkovo 

uzatvorený s vyhradeným prístupom pre verejnosť, 

 vnútorný priestor bloku tvorí vyhradená areálová zeleň s doplnkovými odstavnými plochami 

a objektami garáží,  

 vnútorný priestor bloku tvorí vyhradená areálová zeleň s doplnkovými odstavnými plochami 

a objektami garáží, plochy zelene predstavujú udržiavané zatrávnené plochy s voľnou výsad-

bou vzrastlých stromov (brezy, smreky, topole, tuje...) a okrasných kríkov, v niektorých čas-

tiach sa nachádza nálet pajaseňa žliazkatého (Ailanthus altissima),  

zo strany Botanickej ulice sa nachádza stromoradie líp malolistých (Tilia cordata),  

vo východnej časti bloku sa nachádza uličná zeleň - nepravidelné stromoradie javorov mlieč-

nych (Acer platanoides), topoľov čiernych (Populus nigra) a jaseňov štíhlych (Fraxinus excel-

sior), medzi ktorými sa nachádzajú menšie jedince bazy čiernej (Sambucus nigra) a slivky če-

rešňoplodej (Prunus cerasifera). 

Limity 

 kanalizačný zberač - Starý zberač A VIII DN 1200, 

 ÚPN hl. mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov, pričom územie bloku predstavuje sta-

bilizované územie v prevažujúcej časti územia s kódom 201 občianska vybavenosť celomest-

ského a nadmestského významu 

Problémy na riešenie 
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Blok 10 Kód 1120, 901 

Základné údaje 

Vymedzenie bloku 

 Je situovaný vo východnej časti zóny, ohraničený zo západnej strany Botanickou ulicou, 

z južnej strany blokom nábrežím a z východnej strany privádzačom na diaľnicu D2  

Plocha bloku 

 7,62 ha 

Charakteristika 

 priestor má špecifický charakter - predstavuje plochu botanickej záhrady, z hľadiska funkčné-

ho a priestorového využitia možno považovať blok za stabilizovaný, 

 v bloku je zástavba tvorená solitérnymi objektami pri vstupe do botanickej záhrady, ktorá do-

sahuje 2 NP,  

 botanická záhrada UK je vedecko-pedagogickým a výchovno-vzdelávacím pracoviskom UK, 

popri tom plní aj kultúrno-osvetové a propagačné úlohy v rámci UK, na ploche botanickej zá-

hrady cca 7 ha sa nachádza cca 3 700 druhov rastlín;  

netradičné priestory interiérov aj exteriérov záhrady sa využívajú aj na výstavné účely, recepcie 

a vernisáže, je tu inštalovaná stále expozícia výtvarných prác študentov VŠVU, prebiehajú tu 

výtvarné výstavy žiakov ZŠ ako aj profesionálnych fotografov. 

Limity 

 podzemné vedenia technickej infraštruktúry, 

 intaktná plocha zelene,  

 prvky RÚSES - regionálny biokoridor Vydrica, 

 vodohospodársky významný tok Vydrica a jeho ochranné pásmo,  

 vodný zdroj Botanická záhrada, 

 ÚPN hl. mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov, pričom územie bloku predstavuje sta-

bilizované územie v prevažujúcej časti územia s kódom 1120 vyhradená zeleň zariadení 

a v časti územia s kódom 901 vodné plochy a toky   

Problémy na riešenie 

 kvalitatívne prehodnotenie nástupných priestorov do Botanickej záhrady, 

 riešiť dopravnú bodovú závadu v priestore pred vstupom do Botanickej záhrady. 
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Blok 11 Kód 401 

Základné údaje 

Vymedzenie bloku 

 Je situovaný medzi areálom botanickej záhrdy a nábrežnou zónou 

Plocha bloku 

 1,33 ha 

Charakteristika 

 z hľadiska funkčného využitia nosnou funkciou je šport, telovýchova a voľný čas,  

 blok je tvorený oplotenými, prevádzkovo uzavretými areálmi lodeníc so solitérnymi objektmi 

lodeníc s priľahlými stavbami, športoviskami, s vnútroareálovými prevádzkovými plochami, 

 výšková zonácia bloku nepresahuje 2 NP, 

  zariadenia statickej dopravy  sú realizované v úrovni terénu,  

 zeleň bloku tvorí vyhradená zeleň areálov športových a rekreačných zariadení a občianskej 

vybavenosti, zeleň tvoria udržiavané parkovo upravené plochy s udržiavanými trávnikmi so 

vzrastlou zeleňou topoľov, javorov, briez, smrekov a iných bežných druhov, popri plotoch 

a komunikáciách sa nachádzajú živé ploty, alebo skupiny stromov a kríkov, ktoré opticky odde-

ľujú areál od okolitého prostredia. 

Limity 

 rešpektovať NKP zapísané v ÚZPF SR – č. 11612/1 a č. 11543/1, vrátane urbanistických a prí-

rodných väzieb, 

 rešpektovať líniu protipovodňovej ochrany 

 ÚPN hl. mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov, pričom územie bloku predstavuje sta-

bilizované územie s kódom 401  šport, telovýchovu a voľný čas. 

Problémy na riešenie 

 súvisia s prevádzkou areálov lodeníc a to hlavne s problémom nedostatočného šírkového 

usporiadania komunikácie od vstupu do botanickej záhrady, ktorá v priestore vstupu do bo-

tanickej záhrady a vstupu do lodeníc vytvára bodovú závadu, 

 nedostatočné kapacity parkovacích miest a plôch pre parkovacie v areáloch,  

 dopravno-prevádzkové pomery dotýkajúce sa využitia mimo areálových plôch a priestorov 

nábrežia, ide hlavne o problém neorganizovaného parkovania a odstavovania vozidiel na ná-

breží s prepojením na ďalšie funkcie priestoru nábrežia (rekreačné, turistické, ekologické),  

 problematický je prístup z areálu univerzitnej lodenice k vodnej ploche, 

 časť územia v severnej časti bloku v oplotenom areáli lodenice by si vyžadoval humanizáciu 

a estetizáciu.  
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Blok 12 Kód 401 

Základné údaje 

Vymedzenie bloku 

 Predstavuje oplotený areál „Švédske domky“ z južnej a východnej strany ohraničený oplote-

ním areálu, ktoré je súčasťou protipovodňovej ochrany územia. 

Plocha bloku 

 1,15 ha 

Charakteristika 

 z hľadiska funkčného využitia nosnou funkciou je prechodné ubytovanie, doplnené funkciou 

športovo-rekreačnou a oddychovou (tenisové ihriská, parkovo upravené oddychové plochy),  

 zástavba bloku  je tvorená  piatimi solitérnymi objektami,  

 výšková zonácia bloku nepresahuje 2 NP, 

 v území zariadenia statickej dopravy nachádzajú v úrovni terénu,  

 blok z hľadiska funkčného využitia predstavuje stabilizované územie, 

 zeleň bloku tvorí vyhradená zeleň areálov športových a rekreačných zariadení a občianskej 

vybavenosti, zeleň tvoria udržiavané parkovo upravené plochy s udržiavanými trávnikmi so 

vzrastlou zeleňou prevažne topoľov čiernych (Populus nigra), popri plotoch a komunikáciách 

sa nachádzajú živé ploty, alebo skupiny stromov a kríkov, ktoré opticky oddeľujú areál od oko-

litého prostredia. 

Limity 

 kanalizačné potrubie DN 2200 ústiace do Dunaja, okrajom areálu v dotyku s botanickou zá-

hradou vedie trasa zberača A VIII DN 1400, plynovod DN 500,  

 vodný zdroj „UK“, 

  línia protipovodňovej ochrany, 

 ÚPN hl. m. SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov, pričom blok je definovaný ako stabilizova-

né územie, kód  401 - šport, telovýchovu a voľný čas. 

Problémy na riešenie 

 rozvojovým zámerom je v ÚPN hl. m. Bratislavy navrhovaná cyklistická trasa vedená územím 

bloku ,smerujúca do priestoru nábrežia a napájajúca sa na cyklotrasu nábrežnej promenády.  
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Blok 13 Kód 401, 1002 

Základné údaje 

Vymedzenie bloku 

 Je situovaný pozdĺž vodného toku v priestore od mosta Lafranconi po to Čierneho potoka  

Plocha bloku 

 2,41 ha 

Charakteristika 

 zeleň verejných priestorov bloku tvorí krajinná zeleň - sprievodná vegetácia vodných tokov, 

ktorá okrem ekostabillizačnej, estetickej funkcie plní aj protieróznu funkciu,  

na brehu Karloveského ramena sa nachádza starý porast vzrastlých stromov - prevažne vŕby 

bielej (Salix alba) a topoľov čiernych (Populus nigra) a topoľov bielych (Populus alba). Zdra-

votný stav drevín je nevyhovujúci, stromy si vyžadujú zmladzovacie rezy alebo úplnú výmenu, 

okrem týchto drevín sa tu vyskytujú: brest horský (Ulmus sp.), pajaseň žliazkatý (Ailanthus al-

tissima), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), agát biely (Robinia pseudoacacia), javor poľný (Acer 

campestre), orech kráľovský (Juglans regia), baza čierna (Sambucus nigra) atď.,  

plocha štrkovej navážky v juhovýchodnej časti bloku je zarastená náletovými drevinami - to-

poľ biely (Populus alba), topoľ čierny (Populus nigra), javor mliečny (Acer platanoides), javor 

poľný (Acer campestre), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), vŕba biela (Salix alba) a agát biely 

(Robinia pseudoaccaia), bylinnú vrstvu na tejto ploche tvoria ruderálne spoločenstvá, ktoré 

nepravidelne pokrývajú celú plochu existujúcich navážok, 

 plochy a areály s komplexom provizórnych a prevažne schátralých budov, mobilných kontej-

nerov a garáží využívaných lodenicami a MČ Karlova Ves ako prevádzkovo-údržbárske záze-

mie, situované v centrálnej časti bloku,  

zeleň  v týchto areáloch absentuje, nachádzajú sa tu iba vzrastlé jedince bresta hrabolistého 

(Ulmus carpinifolia) a topoľa (Populus sp.) a pri múre  baza čierna (Sambucus nigra.). 

Limity 

v širších vzťahoch 

 územia NATURA 2000 – Chránené vtáčie územie Dunajské luhy a Územie európskeho výz-

namu Bratislavské luhy,  

 prvky RÚSES - biokoridor provincionálneho významu Dunaj, biocentrum regionálneho výz-

namu Sihoť,  

 

v riešenom území 

 krajinná zeleň Karloveského ramena – pufračná zóna medzi prírodným a urbanizovaným 

územím,  

 vodohospodársky významný tok Dunaj a jeho ochranné pásmo, 

 prevažná časť územia nábrežia je zátopovým územím, len menšie úseky nábrežného chodníka 

sú súčasťou územia chráneného protipovodňovým múrikom, resp. mobilným hradením, 
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 ÚPN hl. m. SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov, pričom časť územia je definovaná ako roz-

vojové územie s kódom 401 šport, rekreácia a voľný čas a časť územia ako stabilizované úze-

mie s kódom 1002 krajinná zeleň. 

Problémy na riešenie 

 podporiť funkciu plochy ako jadra systému zelene s cieľom trvalej udržateľnosti zelene 

v urbanizovanom území,  

 návrh revitalizácie priestorov brehu Karloveského ramena v spolupráci so správcom toku, 

 návrh rekonštrukcie existujúcej nábrežnej líniovej vegetácie starých vysychajúcich stromov 

výsadbou mladých stromov a s ponechaním tohto pásu vegetácie v prirodzenom stave vývoja 

v krajinárskom charaktere,  

 riešiť priestor v centrálnej časti Karlovarskej zátoky (v súčasnosti s nevhodnými 

a neestetickými aktivitami), ktorý tvorí estetickú závadu územia, vzhľadom na jeho atraktívnu 

polohu vo vzťahu na nábrežnú zónu, tvorí potenciál pre vytvorenie atraktívneho „centra“ so 

sústredenými aktivitami pre verejnosť,  

 riešiť nástupný priestor od mosta Lafrancovi, s dominantnou funkciou krajinnej zelene, peší-

mi a cyklistickými trasami, vrátane predĺženia mestskej promenády do územia karloveskej zá-

toky,   

 riešiť kolíziu cyklistickej a pešej dopravy v priestore chodníka pozdĺž toku Karloveského ra-

mena, 

 návrh revitalizácie plochy zelene v juhovýchodnej časti riešeného územia – prípadne  novej 

plochy zelene voľne krajinársky a sadovnícky upravenej, ktorá prepojí územie Karloveskej zá-

toky na Botanickú záhradu a promenádu pri Dunaji,  

  doplnenie o prvky vybavenosti a polyfunkčný charakter  pre obslužné aktivity krátkodobého 

pobytu návštevníkov,  

 návrh uplatnenia  popínavej zelene na vizuálnych impaktoch (oplotenia, steny objektov) -  

 nevhodné a provizórne objekty, vzhľadom na ich polohu, technicko-prevádzkový stav, ako aj 

vizuálne pôsobenie,  

 návrh likvidácie náletových a inváznych druhov drevín. 
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Nevhodné funkčné využitie centrálneho priestoru vo vzťahu na nábrežie – estetická závada 
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V súčasnom stave občiansku vybavenosť v riešenom území tvoria zariadenia administratívy, zariade-

nia prechodného ubytovania, zariadenia služieb a špecifické zariadenie Botanickej záhrady UK 

s viacfunkčným využitím.  

Tieto vybavenostné zariadenia ako zariadenia celomestského až nadmestského významu slúžia pre 

širší obslužný spád a v tomto kontexte nemajú priamu väzbu na obyvateľstvo v riešenom území, resp. 

len v okolitom, širšie vymedzenom území. V rámci ich štruktúry dominujú zariadenia pre širšiu verej-

nosť s obmedzeným, resp. vyhradeným prístupom 

Tab. 12 Vybavenostné zariadenia situované v riešenom území sú zastúpené v nasledujúcej druhovej 
štruktúre: 

 

 Zariadenie - druh 

  

adresa 

  

Účelová 

jednotka 

Počet účel. 

 jednotiek 

administratíva, správa 

Štátny veterinárny a potravinový ústav Botanická 15 počet prac. 108 

Komora veterinárnych lekárov SR Botanická 17 počet prac.  3 

Štátna veterinárna a potravinová správa SR Botanická 17 počet prac. 120 

spol. Delta Electronics* Botanická počet prac. 30 

školstvo –prechodné ubytovanie 

areál VI Družba,  Pavilóny D1, D2 Botanická 25 počet lôžok 2300 

Švédske domky UK v Bratislave Botanická 7 počet lôžok 131 

apartmánové byty Botanická 29 počet apart. 10 

zdravotníctvo 

zdravotné stredisko v areáli VI Družba - 
Pavilón D2 

Botanická 25 počet lek. 4 

dentálna klinika -  Schill dental klinic * Karloveské rameno 8 počet lek. x 

botanická záhrada Botanická 3  exp.pl..v m
2
  65000 

obchod, služby 

ČSPH AGIP - predajňa   predajná.pl. v m
2
 120 

ČSPH OMV - predajňa   predajná.pl. v m
2
 120 

kuchynské štúdio -predajňa Karloveské rameno 8 predajná.pl. v m
2
  95 

požičovňa Designers Collection Karloveské rameno 6 predajná.pl. v m
2
 24 

Sprinx system Karloveské rameno 6 počet prac. x 

areál Casey-reštaurácia, koliba, klub,* Botanická 35 počet miest 100+ 40  

lodenica UK - denný bar Botanická 7 počet miest 50 

VI Družba - Havana klub Botanická 25 počet miest  60 

VI Družba - bufet, reštauračný salónik Botanická 25 počet miest 84 

verejné ubytovanie 

Lodenica UK -  hostel Botanická 7 počet lôžok 30 

VI Družba  - hotel Družba - pavilón D1 Botanická 25 počet lôžok 110 
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Ťažiskom športovej a rekreačnej činnosti v území Karloveskej zátoky sú predovšetkým tradičné čin-

nosti využívajúce prírodný potenciál územia (Karloveské rameno), zamerané na vodné športy, zastú-

pený je organizovaný výkonnostný, rekreačný a univerzitný šport a telovýchova. Tieto zabezpečujú 

v území pôsobiace vodácke kluby, organizované formou občianskych združení, akademické občianske 

združenia fakúlt UK v Bratislave a ich kluby.   

V súčasnosti, v kontinuite s dlhodobou tradíciou, pôsobia v území Karloveskej zátoky Vodácky klub 

TATRAN Karlova Ves, Kanoistický klub Karlova Ves, Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady, Klub vod-

ných športov Karlova Ves, Klub vodného slalomu Karlova Ves, kluby a združenia pri Univerzite Ko-

menského v Bratislave, Oddiel rýchlostnej kanoistiky Slávie UK a FTVŠ, Kanoistický oddiel ŠKP Brati-

slava. 

Riešené územie – dotknutá časť nábrežia Karloveského ramena je využívané tiež pre rekreačný rybo-

lov, predmetné územie od ústia ramena do Dunaja je súčasťou rybárskeho revíru 1-0140-1-1 Dunaj 

č.4 -Devínsko-Karloveské rameno 1. 

V kontexte s novodobými trendmi rozvoja cykloturistiky a cyklistiky v rámci voľného času je charakte-

ristické využívanie chodníka pozdĺž nábrežia Karloveskej zátoky cyklistami smerujúcimi zo širšieho 

zázemia, ako aj z centrálnych častí mesta. Po dobudovaní moravsko-dunajskej cyklotrasy je predpo-

klad nárastu intenzity tranzitného pohybu cyklistov aj po nábreží riešeného územia. 

Prírodné prostredie nábrežia Karloveského ramena v prepojení na nábrežnú promenádu Starého 

Mesta poskytuje vhodné podmienky pre bežecké trasy a bežecké okruhy zo širšieho zázemia (obytné 

územia, územie nad Botanickou ulicou). Pre rekreačný beh je už dnes využívaný nedobudovaný 

chodník nábrežia, na ktorom sa kumuluje cyklistický a peší pohyb.  

Športová infraštruktúra UK v Bratislave, predovšetkým zariadenia lodeníc UK a FTVŠ UK situované 

v priestore Karloveskej zátoky popri športovo-rekreačnej činnosti slúžia aj pre výučbu a telovýchovu 

fakúlt UK v Bratislave a sú využívané aj niekoľkými fakultami STU v Bratislave. 

Štruktúra zariadení športu a rekreácie  

V území riešenej zóny v štruktúre dominujú zariadenia športu a rekreácie celomestského až nadmest-

ského významu tradične orientované na vodné športy. Lokalizované v prevažne prevádzkovo uzatvo-

rených areáloch lodeníc sú prístupné takmer výlučne pre členov jednotlivých športových, resp. vo-

dáckych klubov. Širšie využitie má lodenica UK v Bratislave, ktorá slúži pre telovýchovu a šport jej 

jednotlivých fakúlt, je využívaná raftingovými spoločnosťami, klubmi akademických občianskych 

združení, ako aj pre voľnočasové aktivity. Jediným zariadením s možnosťou jeho využitia širšou verej-

nosťou je lodenica MČ Karlová Ves, v prenájme Klubu vodných športov Karlova Ves. 

V súčasnosti je v území zóny situovaných 9 lodeníc, z toho 1 lodenica (Paddler) je mimo prevádzky. 

Ich lokalizácia je orientovaná do kontaktných priestoroch s vodnou plochou Karloveského ramena 

s prepojením na prístup k pontónom, resp. k vodnej ploche . K nim sa radí lodenica UK - Centrum 

univerzitného športu, lodenica farmaceutickej fakulty UK, lodenica VK Tatran Karlova Ves, lodenice 

Kanoistického klubu Karlova Ves Klubu rýchlostnej kanoistiky Vinohrady a lodenica Paddler, ktorá sa 

pre jej pôvodnú funkciu nevyužíva a objekt je mimo prevádzky. Ďalšie zariadenia lodeníc športových 

klubov ŠKP a Slávie UK sú umiestnené v neúčelových priestoroch objektov UK v Bratislave situova-
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ných v rámci nástupných priestorov do areálu Švédske domky. Súčasťou lodeníc a ich areálov sú kryté 

a otvorené športoviská, podobne vyhradené pre členov klubov, prípadne pre návštevníkov v rámci 

klubov organizovaných akcií. 

Priamo na vodnej ploche Karloveského ramena, pri ústí ramena, je umiestnená lodenica Liptov Fakul-

ty telesnej výchovy a športu UK a kanoistického klubu Slávia UK Bratislava využívaná pre výučbu 

a tréningovú činnosť a lodenica Tina. 

Športoviská situované v areáli VI Družba a v areáli Švédske domky poskytujú príležitosť pre športovú 

a rekreačnú činnosť študentom a zamestnancom UK v Bratislave a v rámci športového areálu VI 

Družba aj pre návštevníkov hotela Družba. Ide tak predovšetkým o zariadenia viazané na užívateľov 

zariadení s dominujúcou ubytovacou funkciou. Výnimkou z toho je zariadenie Relax centra poskytu-

júce služby pre širšiu verejnosť.   

V rámci obytného územia ako súčasť jeho vybavenia sú pre najmladšiu zložku obyvateľov bytových 

domov k dispozícii detské ihriská.  

Príležitosť pre celoročné rekreačné športovanie širokej verejnosti v rámci areálu Casey poskytujú 

tenisové ihriská, v zime prekryté nafukovacou halou. 

Tab. 13 Prehľad zariadení športu, telovýchovy a rekreácie – otvorené športoviská 

areál, športovisko 

  

celková  

plocha v m
2
 

hracia 

 plocha v m
2
 

poznámka 

  

Areál ubytovacích zariadení Švédske domky  a Centra univerzitného športu UK  

2x tenisové ihrisko - antuka  1284 521,52 oplotené 

1x tenisové ihrisko – betónový povrch 602 260,76 oplotené 

Športový areál VI Družba       

1x tenisové ihrisko-  antuka 684 260,76 oplotené 

1x ihrisko plážový volejbal 360 128 oplotené 

viacúčelové ihrisko - asfaltový povrch  1290 1064   

v tom     

1x  basketbalové ihrisko   364   

2x volejbalové ihrisko   324   

Areál Casey        

2x tenisový kurt antuka, v zimnej sezóne zastrešené nafukova-
cou halou 

1125 521,52 oplotené 

Areál lodenice Mestskej časti Karlova Ves       

detské ihriská x 80 oplotené 

Areál obytného súboru bytových domov       

detské ihriská 450 300 vyhradený prístup 

Areál vodácky klub TATRAN Karlova Ves       

1x futbalové ihrisko -minifutbal  800 800 oplotené 

1xbasketbalové ihrisko-rekreačné 270 264 oplotené 
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Tab. 14 Prehľad zariadení športu, telovýchovy a rekreácie – kryté zariadenia 

areál, športovisko účelová plocha v m
2
 

    

Areál ubytovacích zariadení UK Švédske domky  a Centra univerzitného športu UK 

lodenica UK - Centrum univerzitného športu   

lodenica Slávia UK 320 

lodenica ŠKP 470 

lodenica farmaceutickej fakulty UK 210 

lodenica UK - telocvičňa, posilňovňa, sauna,  120 

Areál Vodácky klub TATRAN Karlova Ves 

lodenica 370 

telocvičňa, sauna 218 

Areál Kanoistický klub Karlova Ves a Klubu rýchlostnej kanoistiky Vinohrady 

Lodenice   

lodenica Kanoistického klubu Karlova Ves 759 

lodenica Klubu rýchlostnej kanoistiky 220 

posilňovňa 143 

Areál lodenice Mestskej časti Karlova Ves 

lodenica v prenájme KVŠ Karlova Ves 400 

Areál VŠ internátov Družba 

Relax centrum - sauna, masáže 30 

Areál lodenice PADDLER - zariadenie mimo prevádzky  

lodenica x 

 
V návrhu riešenia ÚPN hl. m. SR Bratislavy, rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov  

V širších vzťahoch sa v ÚPN navrhuje riešiť cyklistickú trasu s napojením na nábrežnú trasu pozdĺž 

PKO, ako aj kontinuálne turistické a kynologické trasy. 

V území Karloveská zátoka pri zachovaní športovo-rekreačných zariadení celomestského až nadmest-

ského významu sa v návrhu riešenia ÚPN:  

 uvažuje aj s rozvojom novodobých športov, napr, squash, minigolf, skateboarg,...  

 pobrežný pás je možné riešiť ako prírodný park s promenádou a s plochou vyhradenou pre 

športový rybolov. 
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Schéma zariadení športu 
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Zo starších prameňov je možné vyvodzovať, že poloha pri Vydrici bola súčasťou územia z obdobia 9. 
storočia v čase rozkvetu veľkomoravských hradísk na Hradnom vrchu a Devíne. Podľa súčasných po-
znatkov sa tam nachádzala neveľká rybárska osada, v ktorej zosnulých obyvateľov pochovávali na 
pohrebisku, asi pod dnešnou Botanickou záhradou. Dosiaľ sa našlo 15 hrobov, pričom do nich boli 
uložené aj nádoby a jednoduché šperky. Iné sídlisko či skôr ojedinelé príbytky s ohniskami stáli na 
Krčacoch, neďaleko Iuventy. 

Na území Karlovej Vsi, pri Dunaji pôsobili rybári a lodiari. Svoje zariadenia mali predovšetkým v okolí 
malých dunajských ostrovov medzi Karloveským ramenom a vyústením Vydrice a na ostrove Sihoť. 

Historický vývoj územia dokumentovaný v mapových podkladoch podľa mapovania  

 

Vojenské mapovanie I. 1764 – 1787 
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Vojenské mapovanie II. 1810 – 1869 

 

 

Vojenské mapovanie III. 1875 - 1884  
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Rok 1895 

 

Vojenské mapovanie III. reambulovanie 1920 - 1934  
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Rok 1952 

 

TMS 1955 - 1961 
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Rok 1972 

 

Rok 1989 
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Karloveská zátoka je súčasťou územia pôvodného tzv. Devínskeho toku (v 15. stor. sa v listinách spo-
mína ako Tebner Steig, v 18. st. Steinerne Gang, v r. 1835 ako Karldorfer Donau Arm). Vrátane ostro-
va Sihoť (Käsmacher) patrilo Pálffyovcom (devínskemu panstvu).  

Neskôr bolo pričlenené ku Karlovej Vsi a časť sa stala majetkom grófa Lanfranconiho, inžiniera, vyná-
lezcu, zberateľa a filantropa, ktorý ho v r. 1880 Iistinou daroval Sokolu s tým, že má byť využité pre 
šport a oddych1.  

Ako vyplýva z prezentovaných mapových zobrazení, už v roku 1895 a 1920 - 1934 je badateľná určitá 
forma urbanizácie v podobe obytnej zástavby v existujúcich záhradách pri vstupe do pôvodnej obce 
Karlova Ves. V následnom mapovaní z roku 1952 a 1955 – 1961 sa rozšírila zástavba pozdĺž Botanickej 
ulice (objekty súčasného ŠVPÚ) a územie súčasných švédskych domkov a lodenice (pamiatkovo chrá-
nené objekty). Medzi aktivity, ktoré mali dominantné zastúpenie v území možno historicky zaradiť: 

Pôvodná obytná zástavba 

Sa nachádzala pri vstupe do pôvodnej obce Karlova Ves a tvorili ju rodinné domy  so záhradami . Par-

celačná osnova typická pre súkromné záhrady a rodinné domy siahala až po vodnú  plochu. Táto par-

celačná osnova  je čitateľná ešte na mape z roku 1972.  Torzo parcelačnej  osnovy s príslušnou štruk-

túrou zástavby, ktoré zostalo po výstavbe  areálu Družba sa zachovalo až do súčasnosti,  v polohe pri 

Botanickej ulici. 

Vodácky šport a lodenice 

Prvá písomná zmienka o Kajak Klube Bratislava je z roku 1932. V roku 1933 sa začala stavať lodenica, 
ktorá bola dokončená v roku 1934. Klub následne prešiel viacerými organizačnými zmenami, po jeho 
rozpade bol v roku 1947 založený Klub Bratislavských Kajakárov, následne začlenený v roku 1948 do 
Spolku Sokol. Po roku 1950 prešiel ďalšími zmenami, pod názvom TJ Vinohrady. V roku 1990 vznikol 
samostatný právny subjekt „Kanoistický Klub Karlova Ves“. 
Dve lodenice, lokalizované v riešenom území patria medzi jedny z najstarších v Bratislave. Sú zapísané 
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR (ÚZPF SR) ako Národná kultúrna pamiatka. 

Botanická záhrada 

Botanická záhrada bola založená v r. 1942. Jej budovaním bol poverený prednosta botanického ústa-

vu prof. František Nábělek.   

 Základom novovznikajúcej Botanickej záhrady bol rozsiahly park vysadený početnými medite-

ránnymi druhmi rastlín a zámoček, ktorý vybudoval gróf Lafranconi. Zámoček slúžil určitý čas 

aj ako mestská pôrodnica. Botanickú záhradu projekčne navrhol F. Jirásek a dokončil ju prof. 

RNDr. Ján Martin Novacký.  

 Pre výstavbu záhrady bol vybraný pozemok okolo vilky Lafranconi s rozlohou 6,6 ha. Mal stály 

zdroj vody, polohou vyhovoval obyvateľom i študentom. Po druhej svetovej vojne boli posta-

vené skleníky, zavlažovací systém a vysadených takmer 3 000 druhov rastlín. 

 Neskôr začína záhrada nadobúdať viac charakter parku, s cieľom slúžiť aj širokej verejnosti. 

Pribudla vápencová roklina, andezitová skalka a nové rozárium. Pôvodná rozloha záhrady bo-

                                                           
1
 Projekt 5/6/2012 str. 68 (Zoja Droppová) 
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la v súvislosti s výstavbou budov Prírodovedeckej fakulty, ale najmä mosta Lafranconi zmen-

šená a zámoček bol zbúraný. 

Areál Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu   

Areál Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave bol umiestnený pri Botanickej ulici, 

v rámci neho najstaršia budova bola postavená v medzivojnovom období  (asi za slovenského štátu).  

Po roku 1950 

Začiatkom 50. rokov využitie potenciálu vodnej plochy Karloveského rameno pre verejnosť   zrealizo-

val  bratislavský ZARES, ktorý vybudoval na Karloveskom ramene v mieste tzv. Slávikovej lúky plážové 

kúpalisko s obslužným zázemím. Zámer ZARESu nevyšiel. Kúpajúci sa jeho zariadenia ignorovali.  

 Neskôr pribudli športoviská  (telocvičňa,  klubovňa, neskôr ihriská), ktoré využívali karloveskí športo-

vci - pästiari, zápasníci, vzpierači, stolní tenisti a cvičenci zákl. tel. výchovy. Neskôr, po asanácii všet-

kých vhodných objektov v súvislosti s výstavbou sídlisk v K. Vsi sa tu usporadúvali aj hodové zábavy. 

Pred objektom vybudovali dve volejbalové ihriská. Karloveskí volejbalisti boli v tomto období účast-

níkmi bratislavskej mestskej súťaže (mestskej ligy). V ľavom dolnom rohu bol dom rod. Dohnalovcov. 

( dnes benzínová pumpa Shell). 

Rozvojom nových zariadení športu a zároveň vodáckeho športu sa areál postupne transformoval 

s využitím pre lodenicu.   

Po roku 1960 

Urbanizácia územia pôvodnej obce Karlová Ves  

V 60 – 70 rokoch minulého storočia  spojená s hromadnou bytovou výstavbou vrátane občianskej 

vybavenosti, dopravnej a technickej vybavenosti ovplyvňovala aj územie Karloveskej zátoky. Vysoko-

školské centrum v Mlynskej doline vybudované v rokoch 1981 až 1985 s Prírodovedeckou a Matema-

ticko-fyzikálnou fakultou UK značne determinovalo riešené územie vo forme výstavby študentských 

domovov Ľ. Štúra v Mlynskej doline a v riešenom území študentského domova UK „Družba“.  

 V  80 – 90 rokoch došlo v bezprostrednom dotyku k ďalším vplyvom na riešené územie a to výstav-

bou Mosta Lafranconi s predmostím ako súčasti diaľnice D2 a vonkajšieho okruhu ZÁKOS-u Bratislavy, 

ktorý bol postavený v rokoch 1985-1991.  

Plocha bývalých záhrad rodinných domov pôvodne siahajúcich k vodnej ploche, po výstavbe vysoko-

školských internátov  Družba a jeho areálu zmenila na plochu neudržiavanej zelene na navážke,  na 

ktorej boli postavené v roku 2002 bytové domy Karloveského ramena. 

 

Objekty zapísané v ÚZPF SR: 

 Objekt na parcele 3152/6 – lodenica  Kanostický klub Karlová Ves - Rozhodnutie Pamiatkové-

ho úradu SR o vyhlásení za národnú kultúrnu pamiatku č. PÚ-09/881-9/4350 zo dňa 

06.07.2009, R-1500/09, ÚZPF SR č. 11612/1 

http://sk.wikipedia.org/wiki/1985
http://sk.wikipedia.org/wiki/1991


ÚPN-Z Karloveská zátoka – Prieskumy a rozbory  85 

 Objekt na parcele 3151/2 – lodenica Tatran Vyhlásenie národnej kultúrnej pamiatky stavby so 

súpisným číslom 6083 na pozemku parcely číslo 3151/2 podľa Rozhodnutia Ministerstva kul-

túry SR č. MK-2255/2007-51/7351 zo dňa 11.05.2007, Z-12909/07 - ÚZPF SR č. 11543/1 

Schéma objektov vyhásených za NKP 
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Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov definuje ochranu 

prírody ako predchádzanie a obmedzovanie zásahov, ktoré ohrozujú, poškodzujú alebo ničia pod-

mienky a formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny, znižujú jej ekologickú stabilitu, ako aj od-

straňovanie následkov takýchto zásahov.  

V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov platí v  

riešenom území prvý stupeň ochrany. Z hľadiska pôsobnosti orgánu štátnej ochrany prírody spadá 

riešené územie pod Štátnu ochranu prírody SR – Bratislava - RCOP.  

V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v blízkosti 

riešeného územia nachádza chránené územie: 

 Chránený areál Sihoť – vyhlásený Vyhláškou Krajského úradu životného prostredia v 
Bratislave č. 2/2012 o rozlohe 235 ha z dôvodu ochrany zabezpečenie ochrany biotopov 
európskeho významu: Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy (91E0), Dubovo-brestovo-jaseňové 
nížinné lužné lesy (91F0), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou 
plávajúcich a ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 
(3150) a Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-
Batrachion (3260) a druhov európskeho významu a druhov národného významu. V území 
platí 2. a 3. stupeň ochrany. 

NATURA 2000 

NATURA 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie. Hlavným cieľom 

jej vytvorenia je zachovanie európskeho prírodného bohatstva – najvzácnejších a najohrozenejších 

biotopov a druhov na území štátov EÚ. Sústavu NATURA 2000 tvoria chránené vtáčie územia vyhla-

sované s cieľom ochrany vtáctva a územia európskeho významu s cieľom ochrany ostatných vzácnych 

a ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov a ich biotopov. 

V dotyku južnej hranice riešeného územia sa nachádza:  

 Chránené vtáčie územie Dunajské luhy (SKCHVU007) - o rozlohe 16 511 ha, vyhlásené 
Vyhláškou MŽP SR č. 440/2008 Z. z. za účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov 
druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana 
čierneho, brehule hnedej, bučiačika močiarneho, čajky čiernohlavej, haje tmavej, hlaholky 
severskej, hrdzavky potápavej, chochlačky sivej, chochlačky vrkočatej, kačice chrapľavej, 
kačice chripľavej, kalužiaka červenonohého, kane močiarnej, ľabtušky poľnej, orliaka 
morského, potápača bieleho, rybára riečneho, rybárika riečneho, volavky striebristej a 
zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania. Chránené vtáčie územie sa vyhlasuje 
aj na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov a zabezpečenia podmienok prežitia a 
rozmnožovania sťahovavých vodných druhov vtákov vytvárajúcich zoskupenia počas migrácie 
alebo zimovania, najmä druhov uvedených v prílohe č. 1. vyhlášky  

V zmysle Výnosu MŽP SR č.3/2004-5.1 zo dňa 14.07.2004 (národný zoznam území európskeho výz-

namu) sa v dotyku s južnou hranicou riešeného územia nachádza územie európskeho významu: 
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 Územie európskeho významu Bratislavské luhy (SKUEV0064) - o rozlohe 668,23 ha, 
vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho a národného významu: Lužné vŕbovo-
topoľové a jelšové lesy, Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou 
plávajúcich a /alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo 
Hydrocharition, Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a 
Callitricho-Batrachion, Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek a druhov 
európskeho a národného významu. Územie Bratislavských luhov zahŕňa 6 častí 
reprezentovaných maloplošnými chránenými územiami. Pri riešenom území sa nachádza 
Chránený areál Sihoť – ostrov, ktorý je obkolesený hlavným tokom Dunaja a z druhej 
Karloveským ramenom – posledným voľne tečúcim ramenom Dunaja na Slovensku. 
Dynamika tečúcej vody tu umožňuje vznik štrkových lavíc a kolmých brehov, ktoré 
predstavujú významné hniezdne a potravné biotopy pre viaceré druhy vtákov. Ostrov je 
zároveň významným vodným zdrojom.  

Ochrana drevín 

Stromy alebo skupiny stromov chránené v zmysle § 49 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších 

predpisov predstavujú stromy s významnou kultúrnou, vedeckou a krajinotvornou funkciou. 

V riešenom území sa chránené stromy nenachádzajú.  

Mokrade 

Mokrade sú chránené podľa zákona č. 543/3002 Z. z. v znení neskorších predpisov ako významný 

krajinný prvok a určité typy mokraďových biotopov národného a európskeho významu majú osobitnú 

ochranu – vyhlasujú sa ako územia európskeho významu. Mokraď podľa § 2 ods. 2 písm. zákona 

o ochrane prírody a krajiny predstavuje územie s močiarmi, slatinami alebo rašeliniskami, vlhká lúka, 

prírodná tečúca voda a prírodná stojatá voda vrátane vodného toku a vodnej plochy s rybníkmi 

a vodnými nádržami. Viaceré významné mokrade sú chránené aj v národnej sieti chránených území 

podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. V najvýznamnejších územiach existuje prekryv národnej 

siete s územiami NATURA 2000. 

Z medzinárodného hľadiska sú mokrade okrem Smernice EÚ o biotopoch a smernice o vtákoch chrá-

nené najmä Dohovorom o mokradiach (Ramsarský dohovor), ku ktorému Slovenská republika pristú-

pila 1. 1. 1993. V zmysle Ramsarského dohovoru do sa v riešenom území ani jeho širšom okolí nena-

chádza mokraď medzinárodného významu. 

V rámci inventarizácie mokradí na území Slovenskej republiky je vedená databáza mokradí lokálneho, 

regionálneho, národného a medzinárodného významu, ktorá bola spracovaná ako výsledok 10 roč-

ného mapovania mokradí do roku 2000.  

V riešenom území ani širšom okolí nie je evidovaná mokraď lokálneho ani regionálneho významu.  

 

Základný dokument v oblasti ochrany povrchových aj podzemných vôd predstavuje zákon  

č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov. V zákone sú implementované všetky právne akty, vrá-

tane 15 smerníc európskych spoločenstiev a európskej únie v oblasti vôd. 
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Zákon o vodách zabezpečuje všestrannú ochranu vôd vrátane ekosystémov, zachovanie a zlepšenie 

stavu vôd, manažment povodí a zlepšenie kvality životného prostredia, zabezpečenie funkcií vodných 

tokov a bezpečnosť vodných stavieb.  

Citlivé oblasti 

V zmysle § 33 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov sú stanovené citlivé 

oblasti, ktoré predstavujú vodné útvary povrchových vôd, v ktorých dochádza alebo môže dôjsť 

v dôsledku zvýšenej koncentrácie živín, ktoré sa využívajú ako vodárenské zdroje alebo sú využiteľné 

ako vodárenské zdroje, a ktoré si vyžadujú v záujme zvýšenej ochrany vôd vyšší stupeň čistenia vy-

púšťaných odpadových vôd. V zmysle Nariadenia vlády SR č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

citlivé a zraniteľné oblasti je celé územie Slovenskej republiky je zaradené medzi citlivé oblasti.  

Zraniteľné oblasti 

Podľa § 34 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov sú vyhlásené zraniteľné 

oblasti, ktoré tvoria poľnohospodársky využívané územia, z ktorých odtekajú vody zo zrážok do po-

vrchových vôd alebo vsakujú do podzemných vôd, v ktorých koncentrácia dusičnanov je vyššia ako 50 

mg.l-1 alebo sa môže v blízkej budúcnosti prekročiť. Zraniteľné oblasti sú vyhlásené prevažne v nižších 

polohách s poľnohospodárskou pôdou, kde je riziko ohrozenia vôd vyššou koncentráciou živín, pre-

dovšetkým dusičnanmi.  

V zmysle Nariadenia vlády SR č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé a zraniteľné oblasti je 

riešené územie zaradené medzi zraniteľné oblasti.  

Chránená vodohospodárska oblasť 

V zmysle § 31 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov sa vyhlasuje Chránená 

vodohospodárska oblasť, ktorá predstavuje územie, ktoré svojimi prírodnými podmienkami tvorí 

významnú prirodzenú akumuláciu povrchových a podzemných vôd.  

Do riešeného územia nezasahuje žiadna Chránená vodohospodárska oblasť. 

Územia s povrchovou vodou určenou na odber pre pitnú vodu 

Vodárenský vodný tok predstavuje vodný tok alebo úsek vodného toku, ktorý sa využíva ako vodá-

renský zdroj alebo ako vodárenský zdroj na odber pitnej vody. V zmysle Vyhlášky č. 211/2005 Z. z., 

ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných 

tokov sa v riešenom území nenachádza žiadny vodárenský vodný tok. 

Vodohospodársky významný vodný tok predstavujú vodné toky a ich ucelené úseky, ktoré sú využí-

vané alebo sa môžu využívať ako vodárenské zdroje, alebo plnia inú funkciu (plavba, odber vody pre 

priemysel a poľnohospodárstvo, rekreácia, hraničný tok a iné). V zmysle Vyhlášky č. 211/2005 Z. z., 

ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných 

tokov južnou hranicou riešeného územia tečie vodohospodársky významný tok Dunaj a východnou 

časťou riešeného územia tok Vydrica.  
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Tab. 15 Prehľad vodohospodársky významných tokov  

P. č.  Názov toku Č. hydrologického povodia 

69. Dunaj 4-20-01-001 

70. Vydrica 4-20-01-004 

Územia s vhodnou vodou na kúpanie a územia s povrchovou vodou vhodnou pre život 

a reprodukciu pôvodných druhov rýb 

V zmysle Prílohy č. 1 Všeobecne záväznej vyhlášky KUŽP Bratislava č. 6/2012 Z. z. predstavuje rieka 

Dunaj (rkm 1880 - rkm1766) povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb.  

Ochranné pásma vodárenských zdrojov 

V zmysle § 32 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov sa vyhlasujú ochranné 

pásma vodárenských zdrojov I., II. a III. stupňa za účelom ochrany výdatnosti kvality a zdravotnej 

bezchybnosti vody vodárenských zdrojov. Ochranné pásma sú zároveň pásmami hygienickej ochrany 

podľa § 4 ods. 1 písm. j) zákona NR SR č. 596/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Do riešeného 

územia nezasahujú ochranné pásma vodárenských zdrojov.  

V riešenom území sa nachádzajú 2 vodné zdroje: VZ UK a VZ Botanická záhrada. 

V širšom riešenom území sa nachádza významný vodný zdroj Sihoť, ktorý zásobuje Bratislavu aj širšie 
okolie. Vodný zdroj Sihoť má vyhlásené pásmo hygienickej ochrany 1. stupňa podzemných vôd, v 
rámci ktorého je využívaných viacero vodohospodárskych zdrojov pre zásobovanie obyvateľstva (Vo-
dohospodárska mapa SR, 44-24, 23, 42 Bratislava). 

Minerálne pramene 

V riešenom území nie sú evidované minerálne pramene a pramenné oblasti využívané pre zásobova-

nie obyvateľstva.  

Bonita pôdy 

Nakoľko sa v riešenom území vyskytujú prevažne antropogénne pôdy, nie je predpoklad výskytu pôd 

chránených v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších 

predpisov.  

V podmienkach hustého osídlenia majú lesné plochy nezastupiteľné miesto v tvorbe krajiny. Okrem 

hospodárskej funkcie lesov ako zdroja drevnej hmoty vystupuje tu do popredia najmä ich funkcia 

tvorby životného prostredia, funkcia vodohospodárska, pôdoochranná, klimaticko-hygienická, kultúr-

na a zdravotno-rekreačná. Rozptýlená vysoká zeleň v poľnohospodárskej krajine, dôležitá pre celkový 

obraz krajiny, predstavuje remízky, háje, vetrolamy, sprievodnú vegetáciu vodných tokov a komuni-

kácií.  

Lesné porasty (lesná pôda) sa v riešenom území nenachádzajú. Najbližšie lesné porasty sú od riešené-

ho územia vzdialené cca 100 m a sú to lesné porasty ostrova Sihoť, zaradené do kategórie lesy oso-

bitného určenia.  
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V riešenom území nie sú evidované žiadne dobývacie priestory, chránené ložiskové územia ani ložiská 

nevyhradených nerastov. 

 

Územný systém ekologickej stability je taká celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosys-

témov, ich zložiek a prvkov, ktoré zabezpečujú rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Zá-

klad tohto systému predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné prvky nadregionálneho, regio-

nálneho a miestneho významu.  

Základný dokument reprezentujúci priestorovú ekologickú stabilitu územia Slovenskej republiky 

predstavuje Generel územného systému ekologickej stability. Predstavuje priestorové usporiadanie 

ekologicky najvýznamnejších zachovaných prírodných území (najmä lesov, mokradí, brál, sprievod-

ných porastov vodných tokov a pod.) a vyjadruje vzťah a postavenie ekologicky stabilných území Slo-

venska v prepojení na európsky systém ekologicky stabilných území. Generel Nadregionálneho 

územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky bol schválený uznesením vlády Sloven-

skej republiky č. 319 z 27. apríla 1992. Dokument GNÚSES bol aktualizovaný v roku 2001 v rámci Kon-

cepcie územného rozvoja Slovenskej republiky.  

Prvky Regionálneho územného systému ekologickej stability sú spracované v zmysle Regionálneho 

územného systému ekologickej stability mesta Bratislava (SAŽP, 1994), resp. v zmysle Aktualizácie 

ÚSES pre ÚPN Bratislava (2007) a ÚPN VÚC BSK v znení neskorších zmien a doplnkov . V zmysle tých-

to dokumentov do širšieho riešeného územia zasahujú nasledovné prvky územného systému ekolo-

gickej stability: 

 PRBk č. XIII. Dunaj – provincionálny biokoridor predstavuje hlavný tok rieky Dunaj a jej ľavý 

breh v pohraničnej polohe pozdĺž hraníc s Maďarskom (80 km úsek medzi Bratislavou 

a Zlatnou na Ostrove), s dobre vyvinutým systémom ramien, mŕtvych ramien, piesčitých 

a štrkových brehov. Územie je tvorené lužnými lesmi, močiarmi, mokrými lúkami, ktoré po-

skytujú biotop pre mnohé vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov. Rieka Dunaj predsta-

vuje významnú medzinárodnú migračnú trasu, ktorú využívajú mnohé vzácne, zraniteľné 

a ohrozené druhy živočíchov. V Bratislave je dva krát prerušený a to v priestoroch Hrušovskej 

zdrže a v priestoroch intravilánu mesta, kde úplne absentuje brehová vegetácia. 

 RBc č. 32 Sihoť - biocentrum tvorí Karloveské rameno a spoločenstvá lužných lesov. Karlove-

ské rameno je posledným voľne tečúcim ramenom Dunaja na Slovensku. Dynamika tečúcej 

vody tu umožňuje vznik štrkových lavíc a kolmých brehov, ktoré predstavujú významné 

hniezdne a potravné biotopy pre viaceré druhy vtákov. Ostrov je zároveň významným vod-

ným zdrojom.  

 RBk č. VIII. Vydrica - - biokoridor predstavuje celá dolina potoka Vydrica spolu s prítokmi. 

Biokoridor sa skladá z 3 častí a prepája regionálne biocentrá Železná studnička I. II. a Železná 

studnička, III., IV. a biokoridory JZ svahy Malých Karpát a SZ svahy Malých Karpát. Biokoridor 

predstavuje kombinácia vodných, mokradných a lesných spoločenstiev. Najhodnotnejšiu časť 

predstavuje horný tok Vydrice od prameňa po Červený most, kde sú zachovalé prirodzené 
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brehové porasty a zvyšky lužných podhorských lesov s dominantnou jelšou lepkavou. Bioko-

ridor je v súčasnosti značne pozmenený a ovplyvnený antropogénnou činnosťou 

a z pôvodných vegetačných jednotiek sa tu zachovali len veľmi malé fragmenty pozmenených 

porastov. V riešenom území je biokoridor čiastočne zaústený pod zem. 

Genofondové lokality 

Genofondovou plochou rozumieme územie, na ktorom sa vyskytujú chránené, vzácne alebo ohroze-

né druhy rastlín alebo živočíchov na pomerne zachovalých alebo prírode blízkych biotopoch, alebo sa 

tu vyskytujú druhy rastlín a živočíchov typické pre danú oblasť alebo menšie územie (nemusia patriť 

medzi chránené a pod.) a potenciálne by sa mohli z genofondových plôch šíriť do okolia, ak by sa 

zmenili podmienky a využívanie okolitej krajiny.  

V širšom zázemí riešeného územia sú podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability 

okresu Bratislava evidované genofondové lokality fauny aj flóry: 

 79 Sihoť 

 45 z – zastúpenie živočíchov skipín Malacofauna, Reptilia, Amphibia, Aves a a Mammalia 

 21f – rastlinstvo mokradí a spoločenstvo lužného lesa 

Návrh Miestneho územného systému ekologickej stability pre katastrálne územie Karlova Ves nebol 

vypracovaný.  

 

Sídelná zeleň patrí k základným zložkám urbanizovanej krajiny, ktorá vytvára priaznivé podmienky 

pre život obyvateľstva v sídle a napomáha optimálne členiť sídelnú štruktúru. Zeleň je zároveň spojo-

vacím a jednotiacim elementom všetkých funkčných plôch, zariadení a vybavenosti obce. Taktiež je 

dôležitá prepojenosť plôch sídelnej zelene na okolitú voľnú krajinu, aby systém zelene v krajine opti-

málne fungoval. Najvýznamnejšími plochami zelene v sídle je verejná parkovo upravená zeleň, ktorá 

je dostupná všetkým obyvateľom a poskytuje im možnosť rekreácie, oddychu a vytvára spoločenské 

priestory pre tvorbu a udržiavanie medziľudských vzťahov. 

 

Pre zabezpečenie potrebného rozsahu zelene (charakteru doplnkovej zelene) v regulovanom území je 

v Územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy - ZaD 02 je definovaný tzv. koeficient zelene, ktorý 

udáva pomer medzi započítateľnými plochami zelene (zeleň na rastlom teréne, zeleň nad podzem-

nými konštrukciami) a celkovou výmerou vymedzeného územia. V regulácii stanovuje nároky na mi-

nimálny rozsah zelene v rámci regulovanej funkčnej plochy a pôsobí vo vzájomnej previazanosti 

s vlastnou funkciou. Stanovený je najmä v závislosti na spôsobe funkčného využitia a polohe rozvojo-

vého územia v rámci mesta, 

 podiel započítateľných plôch zelene v území (m2) = KZ x rozloha funkčnej plochy (m2). 
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Tab. 16 Započítateľné plochy zelene  

Požadovaný 

podiel 

Kategória zelene Charakter výsadby Požadovaná 

hrúbka substrá-

tu 

Koeficient 

zápočtu 

Poznámka 

min. 70 % Zeleň na rastlom 

teréne 

Výsadba zelene na rastlom 

teréne, s pôvodnými vrstvami 

pôdotvorného substrátu, 

prípadne s kvalitatívne vylep-

šenými vrstvami substrátu 

bez obmedze-

nie 

1,0 Komplexné 

sadovnícke 

úpravy 

Zeleň na úrovni 

terénu nad podzem-

nými konštrukciami 

Výsadba zelene nad podzem-

nými konštrukciami s riešením 

ako u zelených striech (t. j. 

s drenážno-izolačnou fóliou, 

pôdnymi kondicionérmi 

a závlahovým systémom) 

nad 2,0 m 0,9 Trávnik, kríky, 

stromy 

s veľkou 

korunou 

max. 30 % Zeleň na úrovni 

terénu nad podzem-

nými konštrukciami  

Výsadba zelene nad podzem-

nými konštrukciami s riešením 

ako u zelených striech (t. j. 

s drenážno-izolačnou fóliou, 

pôdnymi kondicionérmi 

a závlahovým systémom) 

nad 1,0 m 0,5 Trávnik, kríky, 

stromy 

s malou koru-

nou 

nad 0,5 m 0,3 Trávnik - 

kvetiny, kríky 

 

 

Súčasná krajinná štruktúra predstavuje aktuálny stav využívania územia. Predstavuje základný analy-

tický podklad pre hodnotenie environmentálnej kvality sídelného prostredia, nakoľko na jej základe, 

možno identifikovať plochy hospodárskych aktivít, ktoré negatívne ovplyvňujú dané územie. Na zá-

klade zastúpenia a plošnej rozlohy jednotlivých prvkov súčasnej krajinnej štruktúry možno hodnotiť 

súčasný stav antropizácie krajiny, či ide o územie prirodzené s vysokou ekologickou hodnotou, alebo 

naopak, o územie antropicky silne pozmenené s nízkou krajinnoekologickou hodnotou. V súčasnosti 

sa v riešenom území nachádzajú tieto prvky súčasnej krajinnej štruktúry: 

Poľnohospodárska pôda 

 záhrady využívané 

 záhrady nevyužívané 

Vodné toky a plochy 

 vodné toky 

 vodné plochy (Botanická záhrada) 

Obytné plochy, plochy občianskej vybavenosti a rekreačné plochy 

 plochy bývania v rodinných domoch 

 plochy bývania v bytových domoch 

 plochy občianskej vybavenosti 

 plochy športových a rekreačných zariadení 
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Dopravná a technická infraštruktúra 

 plochy a zariadenia dopravnej infraštruktúry 

 plochy a zariadenia technickej infraštruktúry 

Zeleň 

 menšie parkovo upravené plochy 

 zeleň záhrad 

 zeleň viacpodlažnej zástavby obytného územia 

 zeleň občianskej vybavenosti 

 zeleň rekreačných a športových zariadení 

 vyhradená zeleň Botanickej záhrady 
 zeleň ostatná 

 krajinná zeleň  

 stromoradia 

 

Priestorová kompozícia zelene je čitateľne riešená rešpektovaním prírodných prvkov a súčas-

ným stavom dopravných trás, ktoré územie diferencujú do funkčných celkov. V rámci analýzy stavu 

zelene v riešenom území UPN-Z Karloveské rameno boli identifikované tieto kategórie zelene: 

Menšie parkovo upravené plochy – bloky 2, 4, 7, 8 

Menšie parkovo upravené plochy predstavujú menšie plochy s okrasnou funkciou, ktoré nespĺňajú 

parametre kategórie zelene „parky“. Tieto plochy sú najmä parčíky, odpočinkové plochy, okrasné 

plochy pred verejnými budovami a pri významných miestach. V bloku 8 pri vstupe do Botanickej zá-

hrady UK sa nachádzajú nedostatočne upravené plochy s náletovou vegetáciou, ktoré nepôsobia 

reprezentatívne. 

Zeleň malopodlažnej zástavby obytného územia a zeleň záhrad – blok 3 

Do tejto kategórie je zaradená zeleň individuálnej bytovej zástavby a zeleň záhrad, ktorá predstavuje 

najvýznamnejšiu jednotku v systéme zelene sídla. Časť záhrad v bloku 3 nie je udržiavaná a je zaras-

tená náletovou vegetáciou a inváznymi druhmi. 

Zeleň viacpodlažnej zástavby obytného územia – blok 5 

Zeleň viacpodlažnej zástavby obytného územia predstavuje sadovnícky upravené plochy vo vnútri 

bytovej výstavby s určením k využívaniu predovšetkým obyvateľmi bytových domov.  

Zeleň občianskej vybavenosti a rekreačných a športových zariadení – bloky 1, 6, 7, 9, 10, 11, 12,  

Zeleň občianskej vybavenosti a rekreačných a športových zaradení predstavuje vyhradenú zeleň, 

ktorá je určená k využívaniu predovšetkým návštevníkom týchto zariadení. Zeleň v týchto areáloch je 

pravidelne udržiavaná. Vo východnej časti bloku sa nachádza Botanická záhrada UK. Botanická záhra-

da UK je vedecko-pedagogickým a výchovno-vzdelávacím pracoviskom UK, popri tom plní aj kultúrno-

osvetové a propagačné úlohy v rámci UK. Netradičné priestory interiérov aj exteriérov záhrady sa 

využívajú aj na výstavné účely, recepcie a vernisáže. Je tu inštalovaná stále expozícia výtvarných prác 

študentov VŠVU, prebiehajú tu výtvarné výstavy žiakov ZŠ ako aj profesionálnych fotografov. 
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Uličná zeleň – bloky 3, 4, 7, 9 

Do kategórie uličnej zelene sú zaradené zatrávnené pásy s výsadbou drevín, súvislé líniové výsadby 

stromov ako aj stromy situované jednotlivo v chodníku. Uličná zeleň patrí k významným prvkom ze-

lene, ktorý ovplyvňuje vzhľad mesta a prostredie. Spríjemňuje prostredie ulíc na pohľad, upravuje 

tepelný režim, najmä v letnom období znižuje prašnosť, oddeľuje dopravné komunikácie od chodní-

kov a objektov. Správne navrhnutá zeleň zvyšuje funkčnú kvalitu cestnej komunikácie, napomáha jej 

celkovému začleneniu do sídelného prostredia,  zlepšuje orientáciu vo verejných priestorov a zlepšuje 

estetickú hodnotu verejných priestorov. 

Sprievodná zeleň vodných tokov a plôch – blok 13 

Blok č. 14 predstavuje krajinná zeleň – sprievodná zeleň vodných tokov Čierny potok, Karloveské 

rameno a Dunaj. Táto zeleň plní okrem ekostabillizačnej, estetickej funkcie plní aj protieróznu funk-

ciu. Na brehu Karloveského ramena sa nachádza starý porast vzrastlých stromov - prevažne vŕby bie-

lej (Salix alba) a topoľov čiernych (Populus nigra. ). Zdravotný stav drevín je nevyhovujúci, stromy si 

vyžadujú zmladzovacie rezy alebo úplnú výmenu. Plocha štrkovej navážky v juhovýchodnej časti blo-

ku je zarastená náletovými drevinami - topoľ šedý (Populus canescens), topoľ čierny (Populus nigra), 

javor mliečny (Acer platanoides), javor poľný (Acer campestre), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), vŕba 

biela (Salix alba) a agát biely (Robinia pseudoaccaia). Bylinnú vrstvu na tejto ploche tvoria ruderálne 

spoločenstvá, ktoré nepravidelne pokrývajú celú plochu existujúcich navážok. 

Popínavá a strešná zeleň  

V rámci návrhu zelene budú doporučené aj prvky tzv. zelenej architektúry, kde je zeleň súčasťou ar-

chitektonickej koncepcie stavby, jej zvislých, vodorovných a šikmých konštrukcií. Strešné záhrady, či 

už intenzívne alebo extenzívne, poskytujú vynikajúcu možnosť vyrovnať sa s požiadavkami na zacho-

vanie plnohodnotnej zelene v riešenom území resp. môžu zvýšiť podiel zelene v rámci regulatívov 

zelene.  

Popínavá zeleň na fasádach, oporných múroch a stenách má nezastupiteľnú funkciu, nakoľko estetic-

ky dotvára tieto plochy, chráni ich proti dažďu a vetru, v lete ochladzuje rozpálené fasády 

a v neposlednej rade prispieva k ozdraveniu klímy prostredia a mikroklímy v budovách. Popínavá 

zeleň vytvára na povrchu iných plôch členitú štruktúru, ktorá podstatne tlmí odraz hluku a zvyšuje 

protihlukový účinok.  

 

Blok 1 - Vyhradená zeleň - Zeleň rekreačných a športových zariadení 

Charakteristika: Zeleň bloku tvoria menšie zatrávnené plochy so vzrastlou zeleňou, ktorá sa nachádza 

po obvode areálu vodných športov. Zo severnej strany areálu sa nachádzajú vzrastlé topole čierne 

(Populus nigra pyramidalis 'Fastigiata'), ktoré z východnej strany dopĺňajú orechy kráľovské (Juglans 

regia), rôzne okrasné kríky (Ficus carica) a náletová zeleň (Fallopia japonica). V západnej časti areálu 

sa pri plote nachádza výsadba ovocných stromov (slivka, marhuľa, jabloň), ktoré nie sú udržiavané. 

Súčasťou areálu je detské ihrisko.  

Druhové zloženie: topoľ čierny (Populus nigra), agát biely (Robinia pseudoaccacia), javorovec jaseňo-

listý (Negundo aceroides), vŕba (Salix sp.), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), slivka čerešňoplodá (Pru-

nus cerasifera), jabloň domáca (Malus domestica), orech kráľovský (Juglans regia), marhula obyčajná 

(Prunus armeniaca), figovník jedlý (Ficus carica), pohánkovec japonský (Fallopia japonica) atď. 
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Blok 2 - Verejná zeleň - Menšie parkovo upravené plochy 

Charakteristika: Zeleň bloku tvorí zatrávnená plocha, ktorá je čiastočne udržiavaná. Pri ČS sa nachá-

dza parková úprava - výsadba javorov poľných (Acer campestre) s náletom  pajaseňa žliazkatého (Ai-

lanthus altissima), ktorá je doplnená skupinov bežných druhov okrasných kríkov: tavoľník (Spiraea x 

bumalda), vtáčí zob obyčaný (Ligustrum vulgare) a ďalšie. Z južnej strany ČS sa nachádza topoľ biely 

(Populus alba) a výsadba skalníka vŕbolistého (Cotoneaster salicifolius). 

Druhové zloženie: javor poľný (Acer campestre), pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima), topoľ biely 

(Populus alba), tavoľník (Spiraea x bumalda), vtáčí zob obyčaný (Ligustrum vulgare), topoľ biely (Po-

pulus alba), skalník vŕbolistý (Cotoneaster salicifolius) atď. 

Blok 3 - Vyhradená a súkromná zeleň - Zeleň záhrad, Zeleň OV, Zeleň rekreačných a športových 

zariadení 

Charakteristika: Prevažnú časť bloku tvorí zeleň záhrad - úžitková aj okrasná. V záhradách dominujú 

ovocné stromy čerešne (Cerasus sp.), broskyňa obyčajná (Prunus persica), marhula obyčajná (Prunus 

armeniaca), orech kráľovský (Juglans regia) a gaštan jedlý (Castanea sativa), ale aj ié druhy ako javor 

mliečny (Acer platanoides), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), baza čierna (Sambucus nigra) a orgován 

obyčajný (Syringa vulgaris). Časť záhrad nie je udržiavaná a je zarastená už ja náletovou vegetáciou 

(vŕby, topole, pajasene ), najmä v západnej a juhovýchodnej časti bloku. V areáli tenisového centra a 

Casey baru sa nachádzajú vzrastlé jedince orechov kráľovských (Juglans regia), gaštanu jedlého (Cas-

tanea sativa ) a tují riasnatých (Thuja plicata). 

Druhové zloženie: čerešňa (Cerasus sp.), jabloň domáca (Malus domestica), marhula obyčajná (Pru-

nus armeniaca), orech kráľovský (Juglans regia) a gaštan jedlý (Castanea sativa), slivka čerešňoplodá 

(Prunus cerasifera), javor mliečny (Acer platanoides), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), topoľ (Populus 

sp.), tuja riasnatá (Thuja plicata), baza čierna (Sambucus nigra), orgován obyčajný (Syringa vulgaris), 

zlatovka prostredná (Forsythia intermedia), vtáčí zob obyčajný (Ligustrum vulgare) atď. 

Blok 4 - Verejná zeleň – ostatná zeleň 

Charakteristika: Zeleň bloku tvorí zatrávnená plocha s voľnou výsadbou jedincov lipy malolistej (Tilia 

cordata.), javora mliečneho (Acer platanoides), ), katalpy bignóniovitej (Catalpa bignonioides), sofory 

japonskej (Sophora japonica), ľaľiovníka tulipánokvetého (Liriodendron tulipifera) a ďalších druhov. 

Plocha zelene je udržiavaná. V severnej časti bloku je pri ceste vysadené stromoradie 9 ks jaseňov 

štíhlych (Fraxinus excelsior) a javora poľného (Acer campestre), ktoré však nenadväzuje na ďalšiu 

uličnú zeleň. 

Druhové zloženie: lipa malolistá (Tilia cordata), javor mliečny (Acer platanoides), katalpa bignóniovitá 

(Catalpa bignonioides), sofora japonská (Sophora japonica), ľaľiovník tulipánokvetý (Liriodendron 

tulipifera) jarabina mukyňová (Sorbus aria), topoľ čierny (Populus nigra), topoľ osikový (Populus tre-

mula), agát biely (Robinia pseudoacacia), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) a javor poľný (Acer campes-

tre). 

Blok 5 - Verejná zeleň - Zeleň viacpodlažnej zástavby obytného územia 

Charakteristika: Zeleň bloku tvorí udržiavaná parkovo upravená zatrávnená plocha plocha s voľnou 

výsadbou solitérov: lipa malolistá (Tilia cordata), javor mliečny (Acer platanoides), javor poľný (Acer 

campestre), dub plstnatý (Quercus pubescens) a jaseň štíhly (Fraxinus excelsior). Parkovú úpravu 

dopĺňajú výsadby okrasných kríkov v  okrajových častiach bloku. V severovýchodnej časti bloku sa 
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nachádza detské ihrisko s pevným povrchom. Po obvode sa nachádzajú zatrávnené plochy, 

s jedincom topoľa čierneho (Populus nigra Fastigiata) a jaseňa štíhleho (Fraxinus excelsior). Celkovo 

na tejto ploche absentuje vzrastlá zeleň, ktorá by vytvorila izolačnú a optickú  bariéru, ktorá by odde-

lila priestor ihriska od verejného priestoru a komunikácií.  

Druhové zloženie: lipa malolistá (Tilia cordata), javor mliečny (Acer platanoides), javor poľný (Acer 

campestre), dub plstaný (Quercus pubescens), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), topoľ čierny (Populus 

nigra), jelša (Alnus sp.), tavoľník (Spiraea x bumalda), skalník vŕbolistý (Cotoneaster salicifolia), bo-

rievka čínska (Juniperus chinensis), borievka rozprestretá (Juniperus horizontalis), dráč Thunbergov 

(Berberis Thunbergii), svíb končistolistý (Cornus stolonifera), zemolez lesklý (Lonicera nitida), levan-

dula (Lavender sp.), nátržník krovitý (Potentila fruticosa), ľubovník kalíškatý (Hypericum calycinum), 

zlatovka (Forstyhia sp.) atď. 

Blok 6 - Verejná a vyhradená zeleň - Zeleň rekreačných a športových zariadení, Krajinná zeleň 

Charakteristika: Zeleň bloku tvorí zatrávnená plocha, ktorá nie je udržiavaná. Na niektorých miestach 

sa vyskytuje náletová zeleň. V priestore pod terasou sa nachádza vzrastlá zeleň, ktorá priamo nadvä-

zuje na brehové porasty Karloveského ramena. Nachádzajú sa tu jedince javorovca jaseňolistého 

(Negundo aceroides), topoľa čierneho (Populus nigra), vŕb (Salix sp.) a ďalšie. 

Druhové zloženie: javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides), agát biely (Robinia pseudoacacia), 

topoľ čierny (Populus nigra),  jaseňa štíhly (Fraxinus excelsior), vŕba (Salix sp.), pajaseň žliazkatý (Ai-

lanthus altissima), topoľ (Populus sp.) a orech kráľovský (Juglans regia) 

Blok 7 - Vyhradená zeleň - Zeleň občianskej vybavenosti, Stromoradie 

Charakteristika: Vnútorný priestor bloku tvorí parkovo upravená zeleň areálu VI Družba. Na udržia-

vaných zatrávnených plochách sa nachádzajú voľné výsadby vzrastlých stromov, doplnené kríkmi 

a kvetinovými záhonmi v nádobách. V okolí ihrísk sa nachádzajú zatrávnané plochy s výsadbou tují 

(Thuja occidentalis). V južnej časti bloku sa nachádza živý plot z borovíc čiernych (Pinus nigra) a tují 

(Thuja sp.).V severovýchodnej časti bloku sa nachádza okrasná záhrada, ktorú tvorí zatrávnená plo-

cha s výsadbou vzrastlých jedincov stromov líp, vŕby a topoľa a okrasných kríkov napr. ibištek sýrsky 

(Hybiscus syriacus) a karagana stromovitá (Caragana arborescens) . Záhrada je čiastočne udržiavaná. 

V severovýchodnej časti bloku sa nachádza parkovo upravená plocha so sochou. Plocha je zatrávne-

ná, udržiavaná a nachádza sa na nej vzrastlá čerešňa (Prunus sp.) a smrek pichľavý (Picea pungens).Zo 

strany Botanickej ulice sa nachádza stromoradie líp malolistých (Tilia cordata). 

Druhové zloženie: javor mliečny (Acer platanoides), lipa malolistá (Tilia cordata), breza previsnutá 

(Betula pendula), javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides), katalpa bignóniovitá (Catalpa bignonio-

ides), čerešna (Cerasus sp.), agát biely (Robinia pseudoacacia), topoľ čierny (Populus nigra), vŕba (Sa-

lix sp.), hlošina úzkolistá (Eleagnus angustifolia), smrek obyčajný (Picea abies), smrek pichľavý (Picea 

pungens), borovica čierna (Pinus nigra), tis obyčajný (Taxus baccata), cupresovec leylandský (Cupres-

socyparis leylandii),tuja západná (Thuja occidentalis), tuja východná (Thuja orientalis), borievka čín-

ska (Juniperus chinensis), borievka rozprestretá (Juniperus horizontalis), hloh jednosemenný (Cratae-

gus monogyna), dráč Thunbergov (Berberis Thunbergii), skalník (Cotoneaster sp.), vtáčí zob obyčajný 

(Ligustrum vulgare),hlohyňa šarlátová (Pyracantha coccinea), zlatovka prostredná (Forsythia inter-

media), skalník vŕbolistý (Cotoneaster salicifolia), tamariška (Tamarix sp.), dráč júliin (Berberis julia-

nae), vtáčí zob obyčajný (Ligustrum vulgere), cezmína ostrolistá (Ilex aquifolium), ibištek sýrsky (Hy-

biscus syriacus) a karagana stromovitá (Caragana arborescens) atď. 
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Blok 8 - Verejná zeleň - Menšie parkovo upravené plochy  

Charakteristika: Zeleň bloku tvoria plochy parkovo upravenej zelene, ktorá nie je udržiavaná a mies-

tami je zarastená náletovou vegetáciou. V západnej časti bloku pri ČS OMV sa nachádza vzrastlá zeleň 

pri opornom múre - borovica lesná (Pinus silvestris) s náletom pajaseňa žliazkatého (Ailanthus altis-

sima). Na menších plochách zelene okolo ČSPH sa nachádzajú výsadby rôznych okrasných kríkov. 

Plochy trávnika sú zošliapané a znečistené odpadom. 

Plocha zelene vo východnej časti bloku - pri vstupe do Botanickej záhrady je neudržiavaná, zanedba-

ná a zarastená náletovou vegetáciou aj inváznym druhom - pohánkovcom japonským (Fallopia japo-

nica), ktorý je nevyhnutné odstrániť. Na ploche sa nachádzajú dva topole čierne (Populus nigra), bre-

za previsnutá (Betula pendula) a niekoľko jedincov slivky čerešňoplodej (Prunus cerasifera). 

Druhové zloženie: borovica lesná (Pinus silvestris), pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima), slivka če-

rešňoplodá (Prunus cerasifera), topoľ čierny (Populus nigra), javor poľný (Acer campestre), javorovec 

jaseňolistý (Negundo aceroides), dráč Thunbergov (Berberis Thunbergii), svíb biely (Cornus alba), 

skalník (Cotoneaster sp.), borovica horská (Pinus mugo), borievka čínska (Juniperus chinensis), zlato-

vka prostredná (Forstyhia intermedia), drieň obyčajný (Cornus mas) atď. 

Blok 9 - Vyhradená zeleň - Zeleň občianskej vybavenosti, Stromoradie 

Charakteristika: Vnútorný priestor bloku tvorí vyhradená areálová zeleň s doplnkovými odstavnými 

plochami a objektami garáží. Plochy zelene predstavujú udržiavané zatrávnené plochy s voľnou vý-

sadbou vzrastlých a okrasných kríkov. V niektorých častiach sa nachádza nálet pajaseňa žliazkatého 

(Ailanthus altissima). Zo strany Botanickej ulice sa nachádza stromoradie líp malolistých (Tilia corda-

ta). Vo východnej časti bloku sa nachádza nepravidelné stromoradie jedincov rôznych druhov.  

Druhové zloženie: breza previsnutá (Betula pendula), topoľ čierny (Populus nigra), smrek obyčajný 

(Picea abies), tuja západná (Thuja occidentalis), pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima), lipa malolistá 

(Tilia cordata), javor mliečny (Acer platanoides), javor poľný (Acer campestre), topoľ čierny (Populus 

nigra), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), agát biely (Robinia pseudoacacia), baza čierna (Sambucus 

nigra) a slivka čerešňoplodá (Prunus cerasifera). 

Blok 10 - Vyhradená zeleň - Zeleň Botanickej záhrady 

Charakteristika:Vo východnej časti bloku sa nachádza Botanická záhrada UK. Botanická záhrad UK je 

vedecko-pedagogickým a výchovno-vzdelávacím pracoviskom UK, popri tom plní aj kultúrno-

osvetové a propagačné úlohy v rámci UK. Netradičné priestory interiérov aj exteriérov záhrady sa 

využívajú aj na výstavné účely, recepcie a vernisáže. Je tu inštalovaná stále expozícia výtvarných prác 

študentov VŠVU, prebiehajú tu výtvarné výstavy žiakov ZŠ ako aj profesionálnych fotografov. 

Druhové zloženie: Na ploche Botanickej záhrady sa nachádza cca 3 700 druhov rastlín. 

Blok 11 a 12 - Vyhradená zeleň - Zeleň rekreačný a športových zariadení, Zeleň občianskej vybave-

nosti 

Charakteristika: Zeleň blokov tvorí vyhradená zeleň areálov športových a rekreačných zariadení 

a občianskej vybavenosti. Zeleň tvoria udržiavané parkovo upravené plochy s udržiavanými trávnikmi 

so vzrastlou zeleňou topoľov, javorov, briez, smrekov a iných bežných druhov. Popri plotoch 

a komunikáciách sa nachádzajú živé ploty, alebo skupiny stromov a kríkov, ktoré opticky oddeľujú 

areál od okolitého prostredia. 
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Druhové zloženie: topoľ čierny (Populus nigra), topoľ biely (Populus alba), smrek obyčajný (Picea 

abies), breza previsnutá (Betula pendula), platan javorolistý (Platanus hispanica), borovica čierna 

(Pinus nigra), javor mliečny (Acer platanoides), javor poľný (Acer campestre), orech kráľovský (Juglans 

regia), agát biely (Robinia pseudoacacia), slivka čerešňoplodá (Prunus cerasifera), čerešňa mahaleb-

ková (Cerasus mahaleb), orgován obyčajný (Syringa vulgaris), vtáčí zob obyčajný (Ligustrum vulgaris), 

tis obyčajný (Taxus baccata), smrek pichľavý (Picea pungens), zlatovka prostredná (Forsythia inter-

media) a vtáčí zob vajcovitolistý (Ligustrum ovalifolium). 

Blok 13 - Verejná zeleň - Krajinná zeleň 

Charakteristika: Blok č. 13 predstavuje krajinná zeleň – sprievodná zeleň vodných tokov Čierny po-

tok, Karloveské rameno a Dunaj. Táto zeleň plní okrem ekostabillizačnej, estetickej funkcie plní aj 

protieróznu funkciu. Na brehu Karloveského ramena sa nachádza starý porast vzrastlých stromov - 

prevažne vŕby bielej (Salix alba) a topoľov čiernych (Populus nigra). Zdravotný stav drevín je nevyho-

vujúci, stromy si vyžadujú zmladzovacie rezy alebo úplnú výmenu. V juhovýchodnej časti pri vstupe 

na loď je vysadená skupina ihličnanov (borovica, jedľa, smrek). Plocha štrkovej navážky 

v juhovýchodnej časti bloku je zarastená náletovými drevinami – topoľ biely (Populus alba), topoľ 

čierny (Populus nigra), javor mliečny (Acer platanoides), javor poľný (Acer campestre), jaseň štíhly 

(Fraxinus excelsior), vŕba biela (Salix alba) a agát biely (Robinia pseudoaccaia). Bylinnú vrstvu na tejto 

ploche tvoria ruderálne spoločenstvá, ktoré nepravidelne pokrývajú celú plochu existujúcich navážok. 

Druhové zloženie: topoľ čierny (Populus nigra), topoľ biely (Populus alba), topoľ osikový (Populus 

tremula), vŕba biela (Salix alba), iné druhy vŕb (Salix sp.), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), javorovec 

jaseňolistý (Negundo aceroides), javor mliečny (Acer platanoides), javor poľný (Acer camepstre), 

orech kráľovský (Juglans regia), agát biely (Robinia pseudoacacia), borovica lesná (Pinus silvestris), 

jedľa biela (Abies alba), smrek pichľavý (Picea pungens) slivka čerešňoplodá (Prunus cerasifera), baza 

čierna (Sambucus nigra). 

Analýzu zelene v riešenom území obsahuje kap. Prieskumy a rozbory priestorového a funkčného vyu-

žitia územia špecifikovaná a charakterizovaná podľa vymedzených blokov. 

2.8 Životné prostredie 

2.8.1 Znečistenie ovzdušia 

Ovzdušie je najvýraznejšie poškodenou zložkou životného prostredia. V Bratislave je kvalita ovzdušia 

ovplyvnená existujúcimi veľkými, strednými a malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia, automobilovou 

dopravou, ale aj prenosmi emisií zo vzdialených zdrojov.  

V zmysle Environmentálnej regionalizácie Slovenskej republiky (SAŽP, 2010) sa riešené územie na-

chádza Bratislavskej zaťaženej oblasti, v narušenom prostredí. Napriek nepriaznivému stavu ovzdušia 

v Bratislave, možno skonštatovať, že kvalitu ovzdušia v riešenom území priaznivo ovplyvňujú veterné 

pomery, ktoré sú ovplyvnené svahmi Malých Karpát.  

Riešené územie, tak ako aj územie celej Bratislavy je zaradené medzi oblasti riadenia kvality ovzdušia 

- aglomerácia Bratislava v zmysle vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia 

a regionálneho rozvoja SR č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia a prílohy č. 17. Aglomerácia Bratislava 

je vymedzená územím mesta Bratislava za účelom hodnotenia kvality ovzdušia pre tuhé znečisťujúce 

látky (PM10) . 
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V roku 2011 boli prekročené limitné hodnoty na ochranu zdravia ľudí pre NO2 a PM10 na dopravnej 

stanici Bratislava-Trnavské mýto. Priemerná ročná koncentrácia NO2 bola na tejto stanici 51,2 μg.m–3, 

čo predstavuje mierny nárast (približne 2 μg.m–3) oproti roku 2010. Denná limitná hodnota pre PM10 

bola prekročená aj na stanici Bratislava-Mamateyova a Bratislava- Kamenné námestie. V porovnaní s 

rokom 2010 sa pozorovala tendencia nárastu znečistenia PM10 na celom území mesta. Úroveň ostat-

ných ZL bola pod limitnými hodnotami. 

Hlavný podiel na znečisťovaní ovzdušia v Bratislave má chemický priemysel, energetika 

a automobilová doprava. Významným druhotným zdrojom znečistenia ovzdušia je sekundárna praš-

nosť, ktorej úroveň závisí od meteorologických činiteľov, zemných a poľnohospodárskych prác 

a charakteru povrchu. 

V roku 2010 bolo v Bratislavskom kraji evidovaných 1032 prevádzkovateľov zdrojov, ktorí prevádzko-

vali 1 723 zdrojov znečisťovania ovzdušia, z toho 43 veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia a 1273 

malých zdrojov znečisťovania ovzdušia. V okrese Bratislava IV. bolo v roku 2010 evidovaných 99 pre-

vádzkovateľov zdrojov, ktorí prevádzkovali 169 zdrojov znečisťovania ovzdušia, z toho 4 veľké zdroje 

znečisťovania ovzdušia a 165 malých zdrojov znečisťovania ovzdušia. 

Prevádzkovateľ zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorý sa z hľadiska množstva emitovaných TZL do 

ovzdušia najviac podieľal na znečisťovaní ovzdušia v okrese Bratislava IV. je spoločnosť Volkswagen 

Slovakia, a.s. a  Bratislavská teplárenská, a.s. 

Tab. 17 Prehľad množstva vypustených ZZL - 2 najväčšie zdroje a okres Bratislava IV. v roku 2010 

Druh ZL SO2 (t) NOx (t) CO(t) TZL(t) 

Volkswagen Slovakia, a.s. 0,24 91,02 46,19 22,05 

Bratislavská teplárenská, a.s. 0,80 96,23 9,36 3,55 

Ostatné zdroje  0,94 40,23 15,86 4,48 

Bratislava IV. 1,98 227,49 71,42 30,08 

Zdroj: Správa o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní v Bratislavskom kraji v roku 2010, KÚŽP 

v Bratislave, 2012  

Podľa údajov KÚŽP Bratislava sa v riešenom území nachádzajú nasledovné stredné zdroje znečisťova-

nia ovzdušia (SZZO: 

 ČSPH Eni Slovensko, Botanická 1, BA 

 ČSPH OMV Bratislava, Botanická 25, BA 

 Plynová kotolňa, Karloveská 6 B, BA (bytovky Karloveské rameno I.) 

 Plynová kotolňa, Karloveská 8 A, BA (bytovky Karloveské rameno II.) 

 Plynová kotolňa, Botanická 15, BA (Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava) 

 Plynová kotolňa, Botanická 3, BA (UK botanická záhrada) 

 Plynová kotolňa K1, Botanická 25, BA (UK VI Družba) 

 Plynová kotolňa K2, Botanická 25, BA (UK VI Družba) 
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Popri stredných a veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia majú rozhodujúci význam lokálne zdroje praš-

ného znečistenia ovzdušia, ktoré predstavujú najmä výfukové plyny z automobilov, resuspenzia tu-

hých častíc z povrchov ciest (znečistené automobily, posypový materiál, prach, špina na krajnici 

ciest), suspenzia tuhých častíc z dopravy, minerálny prach zo stavebnej činnosti, veterná erózia z ne-

spevnených povrchov a lokálne vykurovacie systémy na tuhé palivá. 

Z vývoja množstva základných znečisťujúcich látok v okrese Bratislava IV v rokoch 2006 až 2011 (NEIS, 

2013) vyplýva, že vývoj množstva znečisťujúcich látok v okrese Bratislava IV. nemá priaznivý charak-

ter, nakoľko množstvo všetkých základných znečisťujúcich látok, okrem SO2 majú mierne stúpajúcu 

tendenciu.  

Graf 1 Vývoj množstva zákl. znečisťujúcich látok v okrese Bratislava IV. v rokoch 2005 - 2011 (NEIS, 
2013)  

 

2.8.2  Kvalita povrchových a podzemných vôd 

Hodnotenie kvality povrchovej vody 

Z hľadiska hydrologického členenia zaraďujeme riešené územie do povodia Dunaja, v rámci čiastko-

vých povodí do povodia Dunaja. Čiastkové povodie Dunaja v riešenom území patrí do čiastkového 

povodia - Dunaj od ústia Moravy po ústie Váhu (4-20-001.) 

Hodnotenie kvality povrchových vôd sa v súlade s § 4a, ods. 1 zákona 364/2004 Z. z. o vodách v znení 

neskorších predpisov vykonáva v povodiach, čiastkových povodiach a v útvaroch povrchových vôd. 

Porovnanie - súlad/nesúlad s hodnotami uvedenými v prílohe č. 1 alebo č. 2 k NV č. 269/2010 Z. z. 

hovorí o vyhovujúcej/nevyhovujúcej kvalite vody a v prípade negatívneho výsledku indikuje potrebu 

realizácie opatrení. Kvalita povrchových vôd sa hodnotí v každom mieste monitorovania vo vzťahu 

k všeobecným požiadavkám na kvalitu povrchových vôd.  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Morava_(rieka)
http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1h
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Požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č. 1 k NV č. 269/2010 Z. z. neboli v ostatných 16 

monitorovaných miestach splnené v nasledovných ukazovateľoch (s rôznou kombináciou a s rôznou 

početnosťou v jednotlivých monitorovaných miestach): 

 časť A (všeobecné ukazovatele): O
2
, EK (vodivosť), N-NO

2
, N-NO

3, 
N

celk.
, P

celk.
, Ca, AOX,  

 časť B (nesyntetické látky): Hg  

 časť C (syntetické látky): DEHP  

 časť E (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele): SI-biosestónu, CHL
a
.  

Prehľad nesplnených požiadaviek na kvalitu povrchovej vody podľa Prílohy č.1 NV č. 269/2010 Z.z. [5] 

v jednotlivých monitorovaných miestach čiastkového povodia Dunaja je uvedený v nasledujúcej ta-

buľke: 

Tab. 18 Dunaj - prehľad nesplnenia požiadaviek na kvalitu vody v roku 2010 

NEC Vodný 

útvar 

Tok Monitorované 

miesto 

Riečny km Ukazovatele nevyhovujúce požiadavkám na 

kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č. 1 

Časť A Časť B Časť C Časť E 

D001000D SKD0016 Dunaj Hainburg 1878,9 N-NO2 - - - 

D002050D SKD0019 Dunaj BA ľavý breh 1869,0 N-NO2 - - - 

D002051D SKD0019 Dunaj BA stred 1869,0 N-NO2. - - - 

D002052D SKD0019 Dunaj BA pravý breh 1869,0 N-NO2 - - - 

D002006O SKD0019 Dunaj Pod ČOV Slovnaft 1863,0 N-NO2 - - - 

Zdroj: Hodnotenie kvality povrchovej vody Slovenska za rok 2010, MŽP SR, 2011 

Na úseku Dunaja bolo 12 monitorovaných miest a vo všetkých od Hainburgu až po Szob bol prekro-

čený limit dusitanového dusíka. V Štúrove bol prekročený limit aj AOX.  

Na znečistení toku Dunaja sa podieľajú bodové zdroje znečistenia (priemyselné a komunálne odpa-

dové vody), z plošných zdrojov najmä poľnohospodárska činnosť, taktiež lodná doprava a veľká vodná 

erózia a splachy z urbanizovaných miest. Monitorované miesta v pozdĺžnom profile Dunaja v správe 

SR charakterizujú zmeny kvality vody predovšetkým vplyvom prítokov. V hornom úseku je to Morava 

a v dolnom úseku prítoky Váh, Hron a Ipeľ, z maďarskej strany Mošonský Dunaj (Mošonské rameno) 

a Dorog. 

V oblasti Bratislavy pochádza znečistenie predovšetkým z odpadových vôd z komunálnej ČOV Petr-

žalka a z priemyselných ČOV Slovnaftu a Istrochemu. 

Hodnotenie kvality podzemnej vody 

Doteraz používané rozdelenie monitorovacích objektov do 26 vodohospodársky významných oblastí 

sa v súlade s požiadavkami Rámcovej smernice o vodách nahradilo 75 vodnými útvarmi, pričom 16 je 

kvartérnych a 59 predkvartérnych. Hodnotenie kvality podzemných vôd sa vykonáva v zmysle Naria-

denia vlády 496/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa 

ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú 

spotrebu. 
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Znečistenie podzemných vôd pochádza z infiltrácie povrchových vôd do riečnych sedimentov 

z priemyselných hnojív, znečistených zrážkových vôd, skládok odpadov, odpadových vôd 

a poľnohospodárstva. 

SK20010FK Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Pezinských Karpát v oblasti povodia 

Dunaj 

Vo využívanom vrte 606190 Železná studnička bola v rokoch 2007 aj 2010 hodnota nasýtenia vody 

kyslíkom nižšia ako nariadením odporúčaná hodnota. V roku 2007 boli prekročené prahové aj limitné 

hodnoty Fe, v roku 2010 k prekročeniu nedošlo. Všetky ostatné ukazovatele spĺňali požiadavky Na-

riadenia vlády 496/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z. Koncen-

trácie špecifických organických látok stanovených nad pozaďovú hodnotu boli prekročené v prípade 

fenantrénu a naftalénu.  

Tab. 19 Ukazovatele prekračujúce prahové a limitné hodnoty v obj. útvaru SK20010FK v r. 2010 a 
2007 

Č. objektu Názov objektu Ukazovatele prekračujúce prahové a limitné 

hodnoty v r. 2010 

Ukazovatele prekračujúce prahové 

a limitné hodnoty v r. 2007 

Prahová hodnota Limitná hodnota Prahová hod-

nota 

Limitná hodno-

ta 

606190 Železná studnička fenantrén, naftalén fenantrén, naftalén Fe Fe 

Zdroj: Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2010, SHMÚ 2011, Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2007, SHMÚ 2009 

2.8.3 Hluk a vibrácie 

Hluk a vibrácie patria k najvážnejším rizikovým faktorom zdravia človeka, avšak vplývajú aj na živočíš-

stvo. Negatívne pôsobia na zdravotný stav ľudí, vyvolávajú poruchy sluchu, psychiky a zapríčiňujú 

neurózy. Vibrácie sú aj poškodzujúcim faktorom stavieb a konštrukcií.  

Zdrojom hluku v riešenom území a v jeho širšom okolí je najmä automobilová doprava a električková doprava 

na frekventovanej Botanickej ulici, kde sú podľa Hlukovej mapy Bratislavy už v súčasnosti  

príslušné prípustné limity hluku pre kategóriu III. prekračované, t.j. 60 dB cez deň, večer a 50 dB v  

noci.  

2.8.4 Žiarenie a iné fyzikálne polia. 

Ožiarenie z radónu, resp. z jeho dcérskych produktov rozpadu je jedným z hlavných faktorov, ovplyv-

ňujúcich 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 pod-

ložia stavieb. V novej výstavbe ide o predchádzanie škodlivým účinkom radónu predovšetkým lokali-

záciou stavieb, voľbou stavebných materiálov a spôsobom realizácie stavieb. Podľa mapy Prognóza 

radónového rizika (Čížek, P., a kol., In: Atlas krajiny SR, 2002) sa riešené územie nachádza v oblasti s 

nízkym radónovým rizikom.  

2.8.5 Seizmicita územia 

V zmysle „Mapy seizmických oblastí“ (STN 73 0036) sa lokalita nachádza v pásme, v ktorom maximál-

na intenzita seizmických otrasov dosahuje hodnotu 6 - 7 °stupnice makroseizmickej intenzity MSK-64.  
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2.8.6 Fyzikálna degradácia pôd 

Erózia pôdy 

Vodná erózia pôdy je proces uvoľňovania, transportu a sedimentácie pôdnych častíc vplyvom energie 

povrchovo tečúcej (prevažne dažďovej) vody. Intenzita tohto procesu je daná pôsobením viacerých 

faktorov, menovite eróznej účinnosti zrážok (intenzity a trvania dažďa), erodibility pôdy (jej odolnosti 

voči rozrušovaniu vodou, danej hlavne textúrou, štruktúrou a obsahom a kvalitou pôdnej organickej 

hmoty - humusu), sklonu a dĺžky svahu, vegetačného faktora a realizovaných protieróznych opatrení. 

Z uvedených faktorov hrá v našich podmienkach rozhodujúcu úlohu sklon svahu a vegetačný kryt. Z 

hľadiska potenciálneho ohrozenia pôd vodnou eróziou nie sú pôdy v riešenom území ohrozené.  

Veterná erózia predstavuje degradačný proces, ktorý spôsobuje škody nielen na poľnohospodárskej 

pôde a poľnohospodárskych plodinách, ale aj zanášanie komunikácií, vodných tokov, vytváranie ná-

vejov a znečisťovanie ovzdušia. Veterná erózia pôsobí rozrušovaním pôdneho povrchu mechanickou 

silou vetra (abrázia), odnášaním rozrušovaných častíc vetrom (deflácia) a ukladaním týchto častíc na 

inom mieste (akumulácia). V riešenom území nie sú pôdy ohrozené veternou eróziou. 

2.8.7 Chemická degradácia pôd 

Chemická degradácia pôd je spôsobená vplyvom rizikových látok anorganickej a organickej povahy z 

prírodných aj antropických zdrojov, ktoré v určitej koncentrácii pôsobia škodlivo na pôdu, vyvolávajú 

zmeny jej fyzikálnych, chemických a biologických vlastnosti, negatívne ovplyvňujú produkčný poten-

ciál pôd, znižujú nutričnú, technologickú a senzorickú hodnotu dopestovaných plodín, alebo negatív-

ne vplývajú na vodu, atmosféru, ako aj zdravie zvierat a ľudí. Podľa Atlasu krajiny (2002) sa z hľadiska 

hodnotenia kontaminácie pôd v riešenom území nachádzajú relatívne čisté pôdy. 

2.8.8 Kontaminácia pôd a znečistenie horninového prostredia 

V riešenom  území nebolo znečistenie horninového prostredia a pôd na základe dostupných údajov 

hodnotené. Kontaminácia horninového prostredia úzko súvisí so znečistením odpadových vôd 

a v hodnotenom území nie sú evidované zdroje znečistenia vôd ani neboli identifikované environ-

mentálne záťaže. V mestskom urbanizovanom území majú vysoký podiel degradované, utlačené an-

tropogénne pozmenené pôdy, kvalita týchto pôd je nízka, vystavené sú znečisteniu povrchovými 

zrážkovými vodami, kontaminantmi, aplikácií posypových solí.  
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Riešené územie sa nachádza na území hlavného mesta Bratislava v mestskej časti Karlova Ves 

v juhozápadnej časti mesta na ľavom brehu Dunaja. V rámci mesta má riešené územie z dopravného 

hľadiska výhodnú polohu. Cez jeho územie prechádzajú alebo v dotyku s riešeným územím sú vedené 

cyklocesty celomestského až regionálneho významu, ktoré riešené územie prepájajú aj s cyklocestami 

medzinárodného významu. Riešené územie je priamo spojené prostredníctvom koľajovej dopravy 

s centrom mesta. Cesta s električkou do centra mesta trvá cca 10 minút. V dotyku s riešeným územím 

sú situované autobusové zastávky MHD.  

Po obvode riešeného územia sú vedené cesty celomestského až medzinárodného významu. Most 

Lafranconi spolu s prieťahom diaľnice D2 cez mesto je súčasťou medzinárodného multimodálneho 

koridoru IV. a tiež stredného okruhu základnej komunikačnej siete hlavného mesta Bratislavy. Po 

Botanickej ulici je vedená zberná komunikácia funkčnej triedy B2 MZ 31,5/60 so stredovým električ-

kovým pásom. „Komunikácia v Botanickej a Karloveskej ulici je súčasťou zbernej komunikácie s elek-

tričkovým telesom funkčnej triedy B2, ktorá tvorí radiálu a dopravnú os prevažne obytného územia 

Karlovej Vsi a Dúbravky, a ktorá sa na Nábreží arm. gen. Ludvíka Svobodu napája na vnútorný do-

pravný okruh Bratislavy. Na predmetnú zbernú komunikáciu je prostredníctvom komunikácie v Mole-

covej ulici pripojené obytné územie Dlhých Dielov a prostredníctvom komunikácie v Devínskej ceste 

aj celá Mestská časť Bratislava - Devín a časť obytného územia Dlhých Dielov.“ (UŠ Zóny Karloveská 

zátoka a Botanická ulica, Form Projekt Bratislava, Form – A Bratislava) Riešené územie je sprístupne-

né pre automobilovú dopravu prostredníctvom siete obslužných komunikácií napojených na zbernú 

komunikáciu vedenú po Botanickej ulici. V dotyku so severovýchodnou časťou riešeného územia je 

umiestnená mimoúrovňová križovatka diaľničného prieťahu a zbernej komunikácie. Pod mimoúrov-

ňovou križovatkou je situované záchytné parkovisko napojené z Botanickej ulice. V dotyku so severo-

západnou časťou riešeného územia je situovaná úrovňová svetelne riadená križovatka ulíc Devínska 

cesta-Botanická-Karloveská.  

Riešené územie leží pri rieke Dunaj, ktorý je medzinárodnými dohodami zaradený do siete európ-

skych dopravných koridorov, ako koridor číslo VII. Európska dohoda o vnútrozemských vodných ces-

tách medzinárodného významu klasifikuje rieku Dunaj ako Dunajský vodný koridor pod označením E-

80. Osobný prístav Bratislava je situovaný vo vzdialenosti cca 3,5 km od riešeného územia a je do-

stupný cyklistickou (pešou), koľajovou a automobilovou dopravou 

Najbližšie železničné stanice Hlavná stanica a ŽST Petržalka sú situované vo vzdialenosti cca 4,5 až 5 

km a sú dostupné mestskou hromadnou dopravou, alebo automobilovou dopravou. 

Medzinárodné letisko M.R. Štefánika je situované vo vzdialenosti cca 17 km od riešeného územia a je 

najjednoduchšie dostupné automobilovou dopravou využitím diaľničnej siete.   

 

Ťažiskovým systémom mestskej hromadnej dopravy v riešenom území a v území jeho širších 

vzťahov je v súčasnosti električková MHD. Električkové spoje smerujú do mestských častí Dúbravka 

a Karlova Ves a prepájajú spomínané mestské časti s centrom mesta a ďalšími mestskými časťami. 

Zastávky MHD sú situované pozdĺž ulice Botanická, Devínska a Karloveská. V dotyku s riešeným úze-
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mím sú vedené aj trasy autobusových liniek, ktoré prepájajú mestské časti Devín, Devínska Nová Ves 

a sídlisko Dlhé diely s centrom a s ostatnými časťami mesta. Poloha autobusových zastávok nadväzu-

je na umiestnenie električkových. Riešené územie je zásobované mestskou hromadnou dopravou 

prostredníctvom zastávky Botanická záhrada, ktorá je zastávkou električiek: 

 číslo 4 Zlaté piesky – Dúbravka, 

 číslo 5 Rača – Dúbravka, 

 číslo 6 Staré Mesto, Šafárikovo námestie – Karlová Ves, 

 číslo 9 Ružinov – Karlová Ves, 

a autobusov: 

 číslo 28 Devínska Nová Ves, Opletalova cez Devín – Staré Mesto, Nové SND, 

 číslo 29 Hrad Devín – Most SNP, 

 číslo 32 Dlhé diely, Kuklovská – Hlavná stanica. 

Zastávky autobusov a električiek sú prepojené mimoúrovňovým peším prechodom ponad Botanickú 

ulicu. Ďalšie zastávky električiek a autobusov v blízkosti riešeného územia sú Lafrankoni a Molecova, 

Vodárenské múzeum. Poloha zastávok v dotyku s riešeným územím je stabilizovaná. Poloha električ-

kových zastávok je dlhodobo fixovaná a poloha autobusových zastávok môže byť v prípade potreby 

korigovaná. 

 

Cez riešené územie v súčasnosti prechádzajú cyklistické trasy, ktoré spájajú mestské časti Devín 

a Devínska Nová Ves s centrom mesta Bratislava, resp. s ďalšími mestskými časťami. Jedná sa o trasu 

Záhorskej cyklistickej cesty, ktorá prepája cyklistické trasy EUROVELO 13 (trasa pozdĺž železnej opo-

ny) a EUROVELO 6 (Podunajská cyklocesta). Na juhovýchode riešeného územia je križovatka cyklistic-

kých ciest vedených v trase DNV-Staré Mesto a Líščie údolie – Petržalka. 

Na riešenom území sú už v súčasnosti vyčlenené priestory určené pre cyklistickú dopravu. Väčšinou 

sa nejedná o samostatné cyklistické chodníky ale o priestory, ktoré sú určené pre pešiu aj cyklistickú 

dopravu a sú rozdelené vodorovným značením (nábrežie Ľubomíra Kadnára). V čase konania prie-

skumov autori územného plánu zaznamenali zvýšený pohyb cyklistov a miestami rýchlosť cyklistov 

niekoľkonásobne prekračoval rýchlosť prechádzajúcich ľudí čo v krajnom prípade môže viesť ku kolíz-

nym situáciám. Hlavná pešia a cyklistická trasa od centra mesta Bratislava v súčasnosti má spevnený 

povrch po most Lafranconi. Ďalej pokračuje vetva smerujúca na riešené územie po poľných cestách 

v dĺžke asi 280 metrov a pri Lodenici Univerzity Komenského znovu pokračuje chodník so spevneným 

povrchom šírky 2 až 2,5 m. Chodník je vedený popri areáli lodeníc a pokračuje ďalej po novovybudo-

vaných chodníkov šírky 3 m po nábreží Ľubomíra Kadnára smerom k areálu Bratislavskej vodárenskej 

spoločnosti kde opustí riešené územie. Ďalšie významné pešie trasy sú situované po obvode riešené-

ho územia pozdĺž Botanickej a Karloveskej ulice. Z hľadiska pešej dopravy je významné aj prepojenie 

areálu Družba so zastávkou Botanická záhrada a s univerzitným komplexom v Mlynskej doline. 

 

 Automobilová doprava na riešenom území je vedená po asfaltových obslužných komuniká-

ciách, ktorých poloha a šírkové pomery sú výsledkom historického vývoja a sú nejednotné. Súčasná 

sieť obslužných komunikácii neumožňuje plnohodnotné zásobovanie areálov a zariadení umiestne-
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ných na riešenom území, preto v ďalších etapách bude potrebné preveriť možnosti prebudovania 

siete (zásobovanie lodeníc). Sieť obslužných komunikácií je napojená na zbernú komunikáciu vedenú 

po Botanickej ulici prostredníctvom svetelne riadenej križovatky pri Družbe a prostredníctvom pra-

vých odbočovacích a pripájacích pruhov (neplnohodnotné križovatky, nároky na otočenie vozidiel na 

križovatkách v širšom území). 

 

Statická doprava na riešenom území je v súčasnosti riešená predovšetkým hromadnými parkoviska-

mi, z ktorých časť je vyhradená. V rámci prieskumov sa na posudzovanom území identifikovalo cel-

kom 222 parkovacích miest, jednu podzemnú garáž s kapacitou 163 státí, ktoré sú určené pre obyva-

teľov obytného súboru Karloveské rameno. V dotyku s riešeným územím pod mostom Lafranconi je 

umiestnené záchytné parkovisko s kapacitou 162. Súčasné nároky na statickú dopravu boli vyčíslené 

na základe základných demografických a socioekonomických údajov zhromaždených v rámci spraco-

vania prieskumov. Pri výpočte nárokov kladených na riešenie statickej dopravy sa vychádzalo z normy 

STN 73 6110 – Projektovanie miestnych komunikácii. Pri výpočte nárokov statickej dopravy uvažuje-

me s nasledovnými súčiniteľmi: ka = 1,2 (pre výhľadový stupeň automobilizácie 1 : 2,0), kv = 1,1 (veľ-

kosť sídelného útvaru nad 100 000 obyvateľov), kp = 0,8 (zóna s vyššou vybavenosťou) a kd = 1,0 (IAD 

: ostatné 35:65). Takto vypočítané počty parkovacích stojísk sú prezentované v nižšie uvedenej tabuľ-

ke. 

Tabuľka 20  Počet parkovacích miest 

  počet osôb celkový počet stojísk podľa 
STN 736110 

trvale bývajúci obyvatelia 350 229 

prechodne bývajúci vo vysokoškolských internátoch  2 400 - 

apartmánové ubytovanie UK v Bratislave 20 11 

ubytovanie - hostel 30 16 

ubytovanie hotel - Družba 110 59 

pracovníci firiem a zariadení 450 96 

návštevníci botanickej záhrady(odhad priemernej sezónnej 
dennej návštevnosti z ročnej návštevnosti cca 6500 osôb) 

50 14 

spolu 3 410 425 

 

Vyčíslené výhľadové nároky na statickú dopravu bez započítania nárokov prechodne bývajúcich štu-

dentov na vysokoškolskom internáte Družba mierne prevyšujú počet parkovacích miest situovaných 

na riešenom území bez kapacity záchytného parkoviska pod mostom Lafranconi. 
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Verejný vodovod  

Širšie vzťahy 

V rámci územia širších vzťahov a aj riešeným územím sú od ČS Hlavná Karlova Ves situovanej v areáli 

vodárne BVS, a.s. vedené výtlačné potrubia DN1200, DN800 a DN500, ktoré patria BVS a.s. a smerujú 

do priestoru Karloveskej a Botanickej ulice. Tieto vodovodné potrubia dopravujú pitnú vodu z vodné-

ho zdroja Sihoť do Karlovej Vsi a popri Botanickej ulici smerom do centra Bratislavy.  

V riešenom území za Čiernym potokom v blízkosti lodenice sa na potrubiach DN 1200, DN 800 

a DN500 nachádzajú armatúrové šachty, z ktorých potrubia pokračujú: 

 Potrubie DN1200, ktoré sa rozvetvuje na potrubie DN1200 smerom do Karlovej Vsi a DN800 

smerom do šachty, kde je prepojené na potrubie DN800. 

 Pod Botanickou ulicou z potrubia DN800 zo šachty vo verejnom priestore pokračujú potrubia 

DN500 a DN300.  

 Jedno potrubie DN 500 prechádza kolektorom popod Botanickou ulicou a na jej severnej 

strane sa napája na potrubie DN 600, ktoré vychádza z uzáverového objektu situovaného 

na križovaní Botanickej ulice a Líščieho údolia a vedie po severnej strane Botanickej ulice 

až po Svrčiu ulicu. Za križovatkou s ňou predmetné vodovodné potrubie odbočuje do ze-

leného pásu nad komunikáciou a ďalej pokračuje pozdĺž Botanickej ulice v súbežnej trase 

s dvoma potrubiami DN 800 do uzáverového prepojovacieho objektu v lokalite 

Nad lomom.  

 Druhé potrubie DN 500 vychádza z kolektoru pod Botanickou ulicou v jej strede, vedie 

Botanickou ulicou a prechádza až do priestoru Nábrežia arm. gen. Ludvíka Svobodu.  

 Toto vodovodné potrubie predstavuje pôvodné liatinové vodovodné potrubie vedúce 

z čerpacej stanice Karlova Ves – Hlavná do centra Bratislavy a prechádza v pôvodnej trase 

Botanickej ulice cez územie botanickej záhrady.  

 Potrubie DN 300 vedie po južnej strane Botanickej ulice po areál botanickej záhrady, od-

kiaľ pokračuje potrubím DN 200 do priestoru pod mostom Lafranconi.  

Vlastné riešené územie 

Vlastné riešené územie je zásobované vodou z potrubia DN 300.  

Z tohto potrubia je zásobovaná zástavba rodinných domov a vybavenostné zariadenia (areál Casey) 

priliehajúce ku komunikácii v Botanickej ulici, ďalej areály VI Družba, areál Štátnej veterinárnej 

a potravinovej správy SR, areály ČSPH AGIP a OMV a areál Botanickej záhrady UK, ako aj areál Švéd-

ske domky V rámci areálov situované objekty sú zásobované vodou prostredníctvom vnútroareálo-

vých rozvodov., v správe príslušných vlastníkov a prevádzkovateľov areálov. 
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Obytná zástavba bytových domov Karloveské rameno je zásobovaná z potrubia DN150 vedeného 

v priestore prístupovej komunikácie. Potrubie DN 150 je napojené na potrubie DN 300 zokruhovaním 

medzi potrubím DN 300 a je napojené v šachte na potrubí DN 500. 

Ochranné pásmo verejného vodovodu predstavuje: 

 jestvujúce vodovody DN 300, 500, 600 - 2,5 m na obe strany od vonkajšieho obrysu potrubia 

 jestvujúce vodovody celomestského významu DN 800 a 1200 požaduje správca siete (BVS, 

a.s.) pri návrhu objektov rešpektovať ochranné pásmo v rozsahu - 5,0 m na obe strany 

od vonkajšieho obrysu potrubia, 

 navrhované vodovody do DN 500 - 1,5 m od okraja potrubia na obe strany. 

Neverejný vodovod  

Na území riešenej zóny sa nachádzajú vodné zdroje: 

 Vodný zdroj Univerzity Komenského v Bratislave situovaný na brehu Dunaja tvoria studne, 

z ktorých je voda čerpaná do vodojemu s objemom 500 m3 situovanom v areáli Švédske 

domky.  

 Z vodojemu je vyvedené vodovodné potrubie DN150,  ktoré z hľadiska zásobovania vodou 

nemá vzťah k riešenému územiu zóny, privádza vodu do areálov UK nad Botanickou ulicou. 

Predmetné vodovodné potrubie trasované v južnej časti okrajom areálu VI Družba 

a priestorom prístupovej komunikácie medzi areálmi VI Družba a Casey, križuje Botanickú uli-

cu a pokračuje do vysokoškolského areálu nad Botanickou ulicou.   

 V areáli botanickej záhrady vybudovaný vlastný vodný zdroj tvoria studne, ktorých voda je 

využívaná na polievanie.   

 Vodný zdroj ZOO bol vybudovaný pre prevádzkové potreby pri botanickej záhrade, 

a prívodné potrubie DN500 do zoologickej záhrady. Zariadenia boli v rámci výstavby mosta 

Lafranconi a diaľnice poškodené a v súčasnosti sú nefunkčné.  

  

V širšom území a cez riešené územie prechádzajú hlavné kanalizačné zberače a výtlačné potrubie, 

ktoré patria do prevádzky BVS a.s. Bratislava. Zberače odvádzajú splaškové a dažďové odpadové vo-

dy. 

Zberač A – sa skladá z nového a starého zberača A:  

 Nový zberač A profilu 3200/2650 sa nachádza v Mlynskej Doline, ktorý prechádza 

v odľahčovacej komore OK 2A v priestore pod mostom Lafranconi do toku Vydrica  a za ňou 

prechádza do profilu DN2200 a pokračuje na ÚČOV Vrakuňu.  

 Starý zberač A profilu 700/1050 sa nachádza v Mlynskej doline a potom pokračuje popri Du-

naji cez areál internátu Lafraconi.  
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Do nového zberača A je zaústený zberač A VIII prechádzajúci riešeným územím a v širšom území zbe-

rač AF vychádzajúci z univerzitného areálu nad Botanickou ulicou a do starého zberača A je zaústený 

starý zberač A VIII. 

Z Karlovej Vsi priteká starý kanalizačný zberač A VIII DN 1200 a nový kanalizačný zberač A VIII - 

4200/3000. Oba križujú Botanickú ulicu v priestore medzi križovatkou Botanickej ulice s Devínskou 

cestou a zaústením Svrčej do Botanickej ulice: 

Starý zberač A VIII DN 1200 je v úseku nad Botanickou ulicou prakticky nefunkčný. Nad riešeným 

územím starý kanalizačný zberač DN 1200 je funkčný cez Botanickú ulicu, zachytáva a odvádza odpa-

dové vody z Botanickej ulice a zo Svrčej ulice. Po prekročení Botanickej ulice vedie jeho trasa cez súk-

romné záhrady, ďalej pokračuje cez areál vysokoškolských internátov Družba, prechádza cez potok 

Vydrica a ústi do kanalizačného starého zberača A vedúceho z Mlynskej doliny.  

V riešenom území zóny sú do starého kanalizačného zberača A VIII DN 1200 odkanalizované takmer 

všetky územia a areály  

 rodinné domy a areál Casey pozdĺž Botanickej ulice,  

 lodenica Paddler,  

 areál vysokoškolských internátov Družba, ktorý je odkanalizovávaný vlastnými kanalizačnými 

prípojkami v správe BVS, a.s. DN 300, ústiacimi do predmetného zberača v území medzi ná-

brežím Karloveského ramena a jestvujúcou zástavbou internátov, 

  areál Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, 

 areál ČSPH AGIP 

 areál „švédske domky“a areály lodeníc.  

 

Zberač A VIII – 4200/3000 odvádza odpadové vody (splaškové aj dažďové) z väčšiny územia Mestskej 

časti Bratislava – Karlova Ves. 

 Predmetný kanalizačný zberač je až po Botanickú ulicu zrealizovaný v profile 3000/2200: 

 Na začiatku pod Botanickou ulicou sú do šachty zaústené výtlačné potrubia DN300 a DN1000, 

ktoré sú prečerpávané od ČS Hlavná Karlová Ves. 

 V priestore križovania tohto kanalizačného zberača s komunikáciou v Botanickej ulici sú pod 

úrovňou terénu položené vedľa seba dve potrubia DN 2600 tak, aby bolo možné podísť križo-

vané podzemné vedenia trasované v Botanickej ulici.  

 Pod Botanickou ulicou sa jestvujúce kanalizačné potrubia 2xDN 2600 spájajú v spojovacom 

objekte a ďalej pokračujú ako jeden profil s rozmermi 4200/3000, ktorý má na svojom dne 

vytvorenú kynetu pre odvádzanie splaškov v čase bez zrážok. 

 Zberač A VIII–4200/3000: 

 prechádza cez riešené územie jestvujúcimi záhradami, pokračuje v trase cez areál vysokoškol-

ských internátov Družba (športový areál), nad areálom „švédskych domkov“ a cez areál bota-

nickej záhrady ústi do údolia Vydrice, 

 pred križovaním s potokom Vydrica je na  zberači AVIII–4200/3000 vybudovaná odľahčovacia 

komora OK1 AVIII (v areáli botanickej záhrady), z ktorej je vyvedené potrubie DN 2200 traso-

vané cez územie areálu švédske domky a ústiace do Dunaja,  



ÚPN-Z Karloveská zátoka – Prieskumy a rozbory  110 

 od odľahčovacej komory až po napojenie zberača A VIII na nový zberač A (DN2200 ), vedúci 

po nábreží Dunaja, má zberač A VIII profil DN 1400. 

V riešenom území zóny sú do kanalizačného zberača A VIII DN 4200/3000 odkanalizovaná: 

 zástavba bytových domov Karloveské rameno.  

Areály botanickej záhrady a ČSPH OMV sú odkanalizované prostredníctvom kanalizačnej prípojky 

DN 300, prechádzajúcej areálom botanickej záhrady, ktorá je zaústená do nového zberača A. 

Kanalizačný zberač A VIII-8 vedie cez areál vodárenskej čerpacej stanice Karlova Ves – hlavná (areál 

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., na Devínskej ceste) pozdĺž Karloveského ramena.  

 Predmetný zberač A VIII-8: privádza odpadové vody z Dlhých dielov a ústi do kanalizačnej 

čerpacej stanice umiestnenej v predmetnom vodohospodárskom areál. 

 Kanalizačná čerpacia stanica prečerpáva vodu zo zberača A VIII-8 do jestvujúceho kanalizač-

ného zberača A VIII (4200/3000) prostredníctvom dvojice výtlačných potrubí s profilmi 

DN 1000 a DN 300 prechádzajúcich cez areál lodenice MČ Karlova Ves.  

 Z čerpacej stanice je vybudované odľahčovacie potrubie DN1200, ktoré je zaústené prostred-

níctvom Čierneho potoka do Karloveského ramena. 

Dažďové vody  

Dažďové vody zo spevnených plôch a komunikácii sú odvedené cez dažďové kanalizácie, ktoré sú 

zaústené priamo Karloveského ramena: 

 z obytnej zástavby Karloveské rameno kanalizácia DN300,  

 z areálu VI Družba kanalizácia DN300  

Zo zostávajúcich území riešenej zóny sú dažďové vody odvedené do verejnej jednotnej kanalizácie. 

Odvedenie odpadových vôd z navrhovaných území bude zabezpečené delenou kanalizáciou:  

 splaškové odpadové vody budú odvádzané cez existujúce jednotné kanalizácie do ÚČOV Vra-

kuňa,  

 dažďové odpadové vody budú odvádzané cez dažďové kanalizácie do vsaku alebo budú zaús-

tené do toku Dunaj.   

Ochranné pásmo verejnej kanalizácie predstavuje : 

 jestvujúce vedenia DN 300 a 1200 (výtlak z čerpacej stanice Karlova Ves) - 3,0 m na obe stra-

ny od vonkajšieho obrysu potrubia, 

 jestvujúce vedenia DN 1200 a DN 4200/3000 (zberač A VIII) - 3,0 m na obe strany 

od vonkajšieho obrysu potrubia, 

 navrhované vedenia s profilmi do DN 500 - 1,5 m od okraja potrubia na obe strany, 

 navrhované vedenia s profilmi nad DN 500 - 2,5 m od okraja potrubia na obe strany. 
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Riešené územie je situované medzi Čiernym potokom a tokom Vydrica, Botanickou ulicou a Dunajom 

a Karloveským ramenom Dunaja. Najvýznamnejším ľavostranným prítokom Dunaja je Vydrica, men-

šieho významu je Čierny potok.  

Vzhľadom na úroveň terénu v priestore Botanickej ulice je územie nábrežia výškovo znížené 

a následne ohrozované záplavami pri vyšších vodných stavoch na Dunaji. 

Dunaj - podľa informácií Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. OZ Povodie Dunaja Bratislava 

je výška hladiny Dunaja v mieste riešeného územia pre Q100 na kóte cca 140,30 a pre Q1000 na kóte cca 

142,50. Kóty týchto hladín sa pohybujú aj vo vzťahu k zanášaniu a bagrovaniu štrkov z dna rieky. Ne-

predpokladá sa, že uvedené kóty môžu byť prekročené. Skôr je predpoklad, že budú nižšie. 

Koncom roku 2010 bola skolaudovaná stavba „Bratislava - protipovodňová ochrana“. Systémová 

komplexná protipovodňová ochrana v intraviláne Bratislavy predstavuje dostatočne vysokú nepreru-

šovanú ochrannú protipovodňovú brehovú líniu pevného aj mobilného charakteru tak, aby takzvaná 

návrhová povodeň neškodne pretiekla záujmovým územím mesta. Jej súčasť je aj zabezpečovacia 

činnosť počas povodňových stavov, keďže niektoré prvky protipovodňovej ochrany majú mobilný 

charakter. 

Na záujmovom území je vybudovaná protipovodňová ochrana : 

Na záujmovom území je vybudovaná protipovodňová ochrana : 

 zaústenie Vydrice do Dunaja je realizovaná na povodňový prietok v Dunaji Q100 
o = 11 000,0 m3/s + 0,50 m prevyšenia. 
o Kóta navrhovanej hladiny – 140,40 m.n.m. 
o Kóta ochrany – 140,90 m.n.m. 
o Protipovodňová ochrana je vytvorená železobetónovým múrikom a kombináciu mú-

rika s nadstaviteľným mobilným hradením. Podložie ochrannej línie je zabezpečené 
podzemnou tesniacou injektážou. Celková dĺžka ochrannej línie je 466,67 m. 

 zaústenie Čierneho potoka do Karloveského ramena – ochrana pre uzatvárací objekt ja na-
vrhnutá na povodňový prietok na Dunaji Q1000 = 13 500,0 m3/s + 0,50 m prevýšenia. 

o Kóta navrhovanej hladiny – 140,40 m.n.m. 
o Kóta ochrany – 140,90 m.n.m. 
o Na zabránenie spätnému nátoku vôd Dunaja do Čierneho potoka počas povodňových 

stavov na Dunaji bol na vyústení Čierneho potoka vybudovaný uzatvárací objekt 
s možnosťou osadenia prenosných čerpadiel ( kapacita 200,0 l/s ) 

o Na prečerpávanie vnútorných vôd v čase povodňových vôd na Dunaji. 

 protipovodňová ochrana územia pre ČS areálu BVS je ochrana zrealizovaná povodňový prie-
tok v Dunaji Q100 = 11 000,0 m3/s + 0,50 m prevyšenia. 

o Kóta navrhovanej hladiny – 140,55 m.n.m. 
o Kóta ochrany – 141,05 m.n.m.  
o Na ochranu objektu čerpacej stanice vodárne  v Karlovej Vsi bol vybudovaný protipo-

vodňový múrik v kombinácii s mobilným hradením. Utesnenie podložia bolo realizo-
vané injektážou z úrovne základu múrika. Celková dĺžka ochrannej línie je 120,65 m. 

 

Protipovodňová ochrana  riešeného územia  
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 na západnej strane v časti južných polôh priľahlých ku Karloveskému ramenu    

o protipovodňovú ochranu územia tvorí už v súčasnosti upravený terén – obytné úze-

mie bytových domov Karloveské rameno, lodenica Paddler, južná časť areálu VI 

Družba,  

o proti povodniam nechránené územie je územie tvoriace súčasť zázemia jestvujúcej 

Karloveskej lodenice s prístupovou komunikáciou z Botanickej ulice, s nadväzným 

parkoviskom a voľnými plochami, 

 na východnej strane 

o vybudovaná protipovodňovaná ochrana územia vedie po okraji areálu VI Družba, ok-

rajom areálov lodeníc, okrajom areálu „švédskych domkov, 

o proti povodniam nechráneným je územie botanickej záhrady a územie v úseku medzi 

lodenicou Paddler a areálmi lodeníc vodáckych klubov.  

Línia vybudovanej protipovodňovej ochrany protipovodňový múrik v kombinácii s mobilným hrade-

ním umožňuje prestupy a komunikačné prechody do území na nábreží a v zázemí Karloveského ra-

mena.  

Do pobrežného pozemku nie je možné umiestňovať vedenia a zariadenie technickej infraštruktúry, 

stavba trvalého charakteru vrátane opevného oplotenia, súvislú vzrastú zeleň a nie je prípustná 

zmena reliéfu terénnymi úpravami. Všetky stavebné objekty v rámci pobrežného pozemku musia 

byť odsúhlasené správcom vodného toku.  

Čierny potok vedený riešeným územím v otvorenom koryte, predstavuje vyústenie potoka prechá-

dzajúceho takmer cez celú Karlovu Ves v zakrytom zatrubnenom profily DN1800.  

Dažďové vody zo zastavaného územia Karlovej Vsi sú odvádzané jednotnou kanalizačnou sieťou zaús-

tenou do nového kanalizačného zberača A VIII, t.j. dažďové vody z Karlovej Vsi nie sú odvádzané Kar-

loveským potokom do Dunaja. Napriek tomu koncový otvorený úsek Čierneho potoka má síce malý, 

ale stály prietok.  

Vydrica - tok pramení v Malých Karpatoch  a  je zaradený do stredohorského charakteru. Dolný tok je 

celý upravený ( úprava po stavbe mosta Lafraconi a diaľnici ) a pod Botanickou záhradou je zaústený 

do Dunaja. Ochranné pásmo toku je 5,0 m na každú stranu 

Ochranné pásmo v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách: 

 pre tok Dunaj 10,0m od brehovej čiary 

 pre Karloveské rameno 5,0 m od brehovej čiary 

 

 
Riešené územie sa nachádza v tepelnej oblasti s najnižšou výpočtovou teplotou te = -12 oC v krajine 

s intenzívnymi vetrami.  

V súčasnosti sa riešené územie nachádza mimo dosahu existujúcich vedení a zdrojov SCZT Bratislavy 

a ani výhľadovo sa neuvažuje s rozšírením existujúcej siete SCZT do riešeného územia. 
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Návrh zásobovania teplom na záujmovom území bude riešené komplexným využitím zemného 

plynu decentralizovanými zdrojmi tepla. 

 

Širšie vzťahy  

Hlavným plynovodom, ktorý prechádza riešeným územím je STL plynovod DN 500 s prevádzkovým 

tlakom 0,3 MPa. Smeruje z RSTP Zoologická Mlynskou dolinou a nábrežím arm. gen. L. Svobodu do 

mestskej časti Staré mesto.  

Širším a riešeným územím prechádza popri a v časti cez územie Botanickej záhrady, cez územie areá-

lu Švédske domky a v komunikácii medzi Botanickou ulicou a priľahlými vybavenostnými areálmi 

smeruje do priestoru Botanickej ulice, ktorú križuje, prechádza po vysokoškolský areál UK a jeho ok-

rajom pokračuje trasou do Mlynskej doliny.  

Druhým hlavným je plynovod DN 200, ktorý sa pripája na plynovod DN 500 nad ulicou Botanická 

v priestore pod areálom PFUK. Pri ulici Svrčia prechádza cez Botanickú ulicu do územia riešenej zóny, 

zásobuje RS Družba, prechádza cez územie areálu Casey a záhrady rodinných domov pokračuje 

k ČSPH AGIP, obchádza ju a zásobuje RSTP Riviéra a odbery po trase.   

V  území riešenej zóny sú z predmetného plynovodu DN 200 zásobované obytná zástavba Karlove-

ské rameno a areál VI Družba. 

Ďalším plynovodom je plynovod DN 100 distribučnej siete s prevádzkovým tlakom 0,1 MPa.  

 Vychádza z RSTP Botanická a smeruje Botanickou ulicou do Líščieho údolia a ďalej do Karlovej 

Vsi.  

 Vetva tohto plynovodu pod Botanickou ulicou plynovod (pod RSTP) vedie pozdĺž areálu VI 

Družba na Botanickú ulicu, jej južným okrajom vedie po areál ČSPH AGIP, kde križuje  Bota-

nickú ulicu a pokračuje do Líščieho údolie. 

Ďalšími plynárenskými zariadeniami sú dve regulačné stanice tlaku plynu – RSTP Botanická 

a Riviéra: 

 RSTP Botanická sa nachádza na Botanickej ulici a je pripojená na plynovod STL2 DN 500. Vý-

stup z nej je plynovod STL1 DN 100, 

 RSTP Riviéra sa nachádza na západnej časti riešeného územia, je pripojená na plynovod STL2 

DN 200, ktorý v nej končí. Výstupy z nej sú NTL a STL1, ktorými sa zásobuje celá jestvujúca 

distribučná plynovodná sieť v obytných územiach Karlovej Vsi. 

V riešenom území sa v súčasnosti nachádzajú plynárenské zariadenia v majetku a správe SPP - Distri-

búcia, a.s., ako aj jednotlivé prípojky zásobujúce zemným plynom jednotlivé objekty. 

Riešené územie 

V  území riešenej zóny: 

 z hlavného plynovodu DN 200 je zásobovaná obytná zástavba Karloveské rameno a areál VI 

Družba, 



ÚPN-Z Karloveská zátoka – Prieskumy a rozbory  114 

 z plynovodu DN 100 distribučnej siete s prevádzkovým tlakom 0,1 MPa sú zásobované ply-

nom, areál ČSPH OMV, areál Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, areál „švédske 

domky“ a  zástavba v priestore medzi areálmi ČSPH AGIP a VI Družba.   

Vlastnú regulačnú stanicu plynu pre objektové kotolne majú areály: 

 areál internátov Družba Univerzity Komenského,  

 areál bývalej lodenice Paddler, 

 areál Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, 

 areál Švédske domky. 

Súčasný stav distribučnej siete plynovodov v riešenej lokalite umožňuje rozvoj riešeného územia a 

napĺňanie koncepcie využitia územia. Kapacita distribučnej siete vyhovuje potrebe potenciálneho 

rozvoja riešeného územia. 

Ochranné a bezpečnostné pásma (podľa zákona o energetike  č. 251/2012 Z. z. §79 a 80) 

Ochranné pásmo - vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej 

časti plynárenského zariadenia 

 4 m - pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm 

 8 m - pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201mm do 500 mm 

 12 m - pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 mm do 700 mm  

 50 m - pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm  

  1m- pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným 

tlakom nižším ako 0, 4 MPa, 

 8 m - pre technologické objekty 

Bezpečnostné pásmo - vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynáren-

ského zariadenia meraný kolmo na os alebo pôdorys. 

 10 m - pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom priestran-

stve a na nezastavanom území 

Pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej zástavbe, bezpeč-

nostné pásma určí v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľ distribučnej siete. 

Pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej zástavbe, a pri regu-

lačných staniciach so vstupným tlakom nižším ako 0,4 MPa, lokalizovaných v súvislej zástavbe, bez-

pečnostné pásma určí v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľ distribučnej siete 

 

 
Širšie vzťahy  

Územie je v súčasnosti zásobované elektrickou energiou z jestvujúcej rozvodne RZ 110/22,0 kV Dlhé 

Diely, situovanej na Janotovej ulici, prostredníctvom kábelových vedení VN č. 407, prepojených na 

jestvujúcu spínaciu stanicu Dóm, lokalizovanú pod Novým mostom, a na jestvujúcu rozvodňu 

RZ 110/22,0 kV Petržalka prostredníctvom napojenia na jestvujúce vedenia č. 2006.  
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Jestvujúce kábelové vedenia VN č. 483 a č. 2007 územím okrajovo prechádzajú, ale na zásobovaní 

riešeného územia elektrickou energiou sa nepodieľajú.  

Trakčné káble jestvujúcej električkovej trate vedenej v Botanickej ulici vychádzajú z meniarne situo-

vanej na Ul. Nad lomom, sú uložené v chodníku pozdĺž severnej strany Botanickej ulice a pri napájaní 

Svrčej ulice na Botanickú ulicu prechádzajú do stredu telesa električkového koľajiska, v ktorom sú 

vedené až do Karlovej Vsi. Tieto trakčné elektrické káble sa na obsluhe priľahlých území elektrickou 

energiou nepodieľajú, predstavujú energetické zariadenia, ktoré je potrebné rešpektovať. 

V súčasnosti zásobovanie elektrickou energiou celého územia na nábreží Dunaja, t.j. územia 

od Devínskej cesty v Karlovej Vsi až po Nový most zabezpečuje tri 22 kV kábelové vedenia (linka č. 

2006) prepájajúce rozvodňu RZ 110/22,0 kV Dlhé Diely a spínaciu stanicu Dóm. 

Z predmetného kábelové vedenia č. 2006 v území širších vzťahov, a tým aj v vo vlastnom území zóny 

je v súčasnosti zásobovaná TS Karloveské rameno č. 1337-000, TS Most Lafranconi a TS č. 1037-000 

Slávia a.s.   

Riešené územie 

Sekundárne sú územné časti, resp. jednotlivé areály územia zóny zásobované elektrickou energiou 

z jestvujúcich trafostaníc TR 22/0,4 kV: 

 č. 0742-000 Internát Družba 

 č. 769-000 Výskumný ústav veterinárny 

 č. 1037-000 Slávia a.s.   

Predmetné TS sú zásobované z kábelového vedenia linky č. 407. Všetky tri trafostanice sú vstavané 

v objektoch. 

Ďalšia trafostanica 22/0,4 kV č. 1337-000 Karloveské rameno je zásobovaná  z kábelového vedenia 

linky č. 2006 a je umiestnená vo vonkajšom samostatnom objekte.   

Areály v území zóny sú zásobované NN káblami: 

 Švédske domky, lodenice, botanická záhrada, s prepojením vyvedenými z TS č. 769-000 Vý-

skumný ústav veterinárny na TS Lafranconi, vlastná zástavba týchto území je zásobovaná 

prostredníctvom rozpojovacích a istiacich skríň,  

 zástavba Karloveské rameno je zásobovaná elektrickou energiou prostredníctvom NN kábla 

vyvedeného z TS č. 1337-000 Karloveské rameno, 

 zástavba pozdĺž Botanickej ulice vrátane areálov ČSPH je zásobovaná NN káblami vyvedenými 

z TS č. 769-000 Výskumný ústav veterinárny a TS č.0204-000, 

 areál VI Družba je elektrickou energiou zásobovaný z vlastnej TS a vnútroareálovými NN ká-

belovými rozvodmi. 

Súčasné využitie riešeného územia vyvoláva minimálne nároky na zásobovanie elektrickou ener-

giou. Z hľadiska súčasného technického stavu, ako aj súčasných kapacitných nárokov, predstavujú 

jestvujúce vedenia a trafostanice v riešenom území vyhovujúce energetické zariadenia. 
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Z hľadiska budúceho rozvoja zásobovanie nových aktivít v území zóny elektrickou energiou bude z 

kábelového vedenia linky č. 2006 prostredníctvom postupného pripájania nových transformačných 

staníc.  

Ochranné pásma 

Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia 

 je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej 

vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 1 m pri 

napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky. 

Ochranné pásmo elektrickej stanice  

 vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú ve-

dené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektric-

kej stanice,  

 s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu 

elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu 

technologických zariadení. 

Režim využívania ochranných pásiem elektrických kábelových vedení, resp. možnosti situovania sta-

vieb, zariadení a činností v ochranných pásmach elektrických vedení vymedzuje zákon NR SR č. 

251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Súčasný stav  

Vo vlastnom riešenom území v súčasnosti sa nachádzajú miestne telefónne káble v správe Slovak 

Telekom, a.s. Tieto vychádzajú z digitálnej telefónnej ústredne ATÚ Nábělkova situovanej na ulici 

Nábělkova.  

Miestne telefónne káble vychádzajúce z ATÚ sú uložené v zemi a sú trasované pozdĺž Karoveskej ulice 

až po súčasnú čerpaciu stanicu PHM AGIP. Tu sa miestne telefónne káble rozdeľujú. Miestne telefón-

ne káble, pre obsluhu zástavby nad Botanickou ulicou, sú prevedené popod Botanickú ulicu do prie-

storu areálu administratívnej budovy (Oú ŽP, SVV,...).  

Miestne telefónne káble, obsluhujúce zástavbu a areály pod Botanickou ulicou, sú od uzla pri čerpa-

cej stanici PHM AGIP, vedené vzduchom, a to po stĺpoch verejného osvetlenia až po rozpojovací uzol 

pri areály internátu Družba. Tu sú miestne telefónne káble zvedené do zeme a časť sa pripája na ká-

belovod v správe Slovak Telekom, a.s. trasovaný pozdĺž Botanickej ulice v priestore vysokoškolského 

areálu UK mimo vlastné riešené územie.  

Časť miestnych telefónnych káblov, obsluhujúca zástavbu areálov situovaných južne od Botanickej 

ulice, je uložená v zemi a končí v rozpojovacej skrini situovanej v oplotení Štátneho veterinárneho 

ústavu. Z tejto skrine sú vyvedené 2 vzdušné telefónne káble. Tieto telefónne káble sú uložené na 

samostatných drevených stĺpoch situovaných po oboch stranách prístupovej komunikácie a obsluhu-

jú areál „Švédskych domkov“ a lodenice v zámedzí Karloveského ramena.  
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Súčasný stav  

V riešenom území je v súčasnosti uložený zemný optický televízny kábel spoločnosti UPC, s.r.o. Tento 

zemný optický televízny kábel je trasovaný z priestoru križovatky Karloveskej a Devínskej cesty a ďalej 

pokračuje v chodníku pozdĺž južného okraja Botanickej ulice až po prístupovú komunikáciu pred čer-

pacou stanicou PHM AGIP. Ďalej je zemný optický televízny kábel trasovaná pozdĺž prístupovej ko-

munikácie a je ukončený v zástavbe Karloveské rameno  

Vlastného riešeného územia sa dotýka trasa ďalšieho zemného optického televízneho kábla spoloč-

nosti UPC, s.r.o., ktorý je trasovaný od mosta Lafrankony. 

Tento kábel je pred čerpacou stanicou PHM OMV prevedený popod Botanickú ulicu do priestoru 

vysokoškolského areálu UK. Tu pokračuje v súbehu s kábelovodom Slovak Telekom, a.s. až do Líščie-

ho údolia. 
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Vlastnícke vzťahy k pozemkom a stavbám v riešenom území sú pre účely predmetnej dokumentácie 

spracované na podklade údajov získaných prostredníctvom webovej stránky Úradu geodézie, karto-

grafie a katastra SR a sú dokladované v tabuľkovom prehľade a vyjadrené v grafickej schéme na ka-

tastrálnej mape. 

Vlastnícke vzťahy k pozemkom sú v tabuľkovej časti spracované podľa jednotlivých parciel, resp. ich 

častí vyskytujúcich sa vo vymedzenom v riešenom území zóny a ďalej sú vyhodnotené:  

 v základnej štruktúre – pozemky v obecnom vlastníctve, v štátnom vlastníctve, vo vlastníctve 

Univerzity Komenského v Bratislave, v súkromnom vlastníctve právnických osôb, 

v súkromnom vlastníctve fyzických osôb, v súkromnom vlastníctve fyzických a právnických 

osôb a pozemky s nezaloženým listom vlastníctva, 

 v detailnejšej štruktúre: 

o pozemky v obecnom vlastníctve, 

o vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, 

o vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy, v správe MČ Bratislava – Karlova Ves, 

o vo vlastníctve MČ Bratislava – Karlova Ves 

 pozemky v štátnom vlastníctve 

o pozemky vo vlastníctve SR, v správe Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR 

o pozemky vo vlastníctve SR, v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ús-

tavu Bratislava, 

o pozemky vo vlastníctve SR, v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, 

š.p. 

 pozemky vo vlastníctve právnických osôb 

o podľa jednotlivých subjektov. 

V tabuľkovej časti identifikujúcej výskyt a vlastníctvo jednotlivých pozemkov s uvedením ich výmery 

je spracované tiež ich súčasné využitie a ich lokalizácia v rámci jednotlivých priestorov zóny.  

Z hľadiska vlastníckych vzťahov možno konštatovať, že riešené územie pozostáva z nasledujúcich 

základných územných segmentov a relevantných pozemkov: 

 stabilizované územie areálu Botanickej záhrady v Bratislave s pozemkami vo vlastníctve Uni-

verzity Komenského v Bratislave, v rámci areálu sa vyskytujú aj pozemky Hl. m. SR Bratislavy, 

pozemky s nezaloženým listom vlastníctva a pozemok v správe Štátneho veterinárneho a po-

travinového ústavu Bratislava, 

 stabilizované územie areálu VI Družba s pozemkami a budovami vo vlastníctve Univerzity 

Komenského v Bratislave, v rámci areálu sa vyskytujú pozemky s nezaloženým listom vlastníc-

tva a pozemky vo vlastníctve Hl .m. SR Bratislavy, 

 stabilizované územie areálu s pozemkami a budovami Štátnej veterinárnej a potravinovej 

správy SR a Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu Bratislave, v rámci areálu  sa vy-

skytujú aj pozemky vo vlastníctve UK v Bratislave a s nezaloženým listom vlastníctva, 

 stabilizované územie s obytnou zástavbou terasových bytových domov vo vlastníctve fyzic-

kých a právnických osôb,  
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 územie areálu ČSPH AGIP, s pozemkami v súkromnom vlastníctve právnickej osoby spol. Eni, 

s.r.o, do areálu zasahuje pozemok s nezaloženým listom vlastníctva, 

 územie areálu ČSPH OMV, so zmiešaným súkromným vlastníctvom pozemkov právnickej 

osoby – Apolka centrum s.r.o. a fyzickej osoby, budova zariadenia ČSPH je vlastníctvom spol. 

OMV Slovensko, s.r.o., 

 stabilizované územie areálov Švédske domky, lodeníc UK, Vodáckeho klubu Tatran Karlova 

Ves, Kanoistického klubu Karlova Ves a Klubu rýchlostnej kanoistiky Vinohrady, v ktorom po-

zemky sú vlastníctvom UK v Bratislave,   

o vlastníctvom Vodáckeho klubu Tatran Karlova Ves, Kanoistického klubu Karlova Ves 

a Klubu rýchlostnej kanoistiky Vinohrady sú budovy a športoviská situované na po-

zemkoch príslušných areálov, 

o vlastníctvom UK v Bratislave sú budovy a športoviská situované v areáloch Švédske 

domky, lodenice UK, ako aj budovy využívané ako lodenice klubmi ŠKP a Slávia UK, 

 územie nábrežia a vodnej plochy s pozemkami s nezaloženým listom vlastníctva, pričom drži-

teľom, nájomcom je Slovenská republika, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Povo-

die Dunaja, s pozemkami vo vlastníctve SVP, š.p., s pozemkami vo vlastníctve UK v Bratislave 

o budovy situované v priestore nábrežia sú vlastníctvom fyzických osôb, 

 rozvojové územie areálu pôvodnej lodenice Paddler s pozemkami a budovou v súkromnom 

vlastníctve právnickej osoby Doster, s.r.o, podľa dostupných podkladov časť územia oplote-

ného areálu je vlastníctvom UK v Bratislave, 

 rozvojové územie areálu lodenice MČ Karlova Ves s pozemkami v obecnom vlastníctve, t.j. vo 

vlastníctve Hl. mesta SR Bratislava, v správe MČ Bratislava - Karlova Ves a vo vlastníctve MČ 

Bratislava - Karlova Ves, 

o budova lodenice je vo vlastníctve MČ Bratislava – Karlova Ves, 

 rozvojové vlastnícky scelené územie s pozemkami v súkromnom vlastníctve právnickej osoby 

spol. Doster, s.r.o. a susediaci pozemok v súkromnom vlastníctve spol. Karloveské rameno, 

s.r.o, 

 rozvojové územie prevádzkových areálov MČ Karlova Ves a lodeníc s pozemkami vo vlastníc-

tve Hl. m. SR Bratislavy, v časti územia vo vlastníctve UK v Bratislave,  

 rozvojové územie vlastnícky nescelených záhrad a pozemkov so zástavbou rodinných domov 

v súkromnom vlastníctve fyzických osôb s prevahou pozemkov menších plošných výmer, 

vlastnícky scelených pozemkov právnickej osoby Druhá elektrárenská, s.r.o.  a vlastnícky sce-

leného areálu občianskej vybavenosti Casey, súčasťou tohto územia sú tiež pozemky 

s nezaloženým listom vlastníctva, 

 pozemok prístupovej komunikácie vrátane chodníka pri parkovisku vysokoškolského interná-

tu Družba vo vlastníctve UK v Bratislave,  

 pozemok prístupovej komunikácie k obytnej zástavbe terasových bytových domov vrátane 

parkoviska vo súkromnom vlastníctve právnickej osoby Karloveské rameno, s.r.o., 

 pozemok predareálového priestoru v zázemí Botanickej ulice s hlavnou prístupovou komuni-

káciou, parkoviskom a výplňovou zeleňou vo vlastníctve právnickej osoby M&V Invest, s.r.o., 

 pozemky prístupovej komunikácie k areálom Švédske domky, lodeníc a prevádzkovým areá-

lom MČ Karlova Ves a lodeníc vo vlastníctve Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR 

a UK v Bratislave. 

Do vymedzeného riešeného územia zóny sú začlenené plochy verejných priestorov - plochy verejných 
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komunikácií a k nim prislúchajúce plochy verejného priestoru: 

 v priestore Botanickej ulice  

o pozemky komunikácií vo vlastníctve Hl. m. SR Bratislava a s nezaloženým listom 

vlastníctva,  

o pozemky chodníkov a sprievodnej zelene vo vlastníctve MČ Karlova Ves, Hl. m. Brati-

slava, v súkromnom vlastníctve fyzickej osoby, s nezaloženým listom vlastníctva, v 

súkromnom vlastníctve právnickej osoby spol. M&V Invest, s.r.o., UK v Bratislave, 

 v priestorovom zázemí mosta Lafranconi 

o pozemky vo vlastníctve UK v Bratislave a s nezaloženým listom vlastníctva, 

Tabuľka 21 Prehľad vlastníkov pozemkov vypĺňajúcich vymedzené riešené územie zóny a ich výmery 

pozemky v obecnom vlastníctve spolu 31 370 

pozemky vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy 25 934 

pozemky vo vlastníctve  Hlavného mesta SR Bratislavy, v správe MČ Bratislava - Karlova Ves 5 240 

pozemky vo vlastníctve  MČ Bratislava - Karlova Ves 196 

pozemky vo vlastníctve Univerzity Komenského v Bratislave 124 497 

pozemky v štátnom vlastníctve spolu 13 301 

pozemky  SR, v správe Štátnej veterinárnej a potravinovej správy  10 000 

pozemky  SR, v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu Bratislava 2 616 

pozemky  SR, v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. 685 

pozemky v súkromnom vlastníctve právnických osôb spolu 24 004 

spoločnosť Eni Slovensko, spol. s.r.o. Bratislava 2 160 

spoločnosť Karloveské rameno , s.r.o. Bratislava 3 208 

spoločnosť Doster, s.r.o. Bratislava 5 000 

spoločnosť Gerik, s.r.o. Bratislava 5 411 

spoločnosť Druhá elektrárenská, s.r.o. Bratislava 1 762 

spoločnosť M a V invest, s.r.o. Bratislava 5 521 

spoločnosť Delta Electronics, s.r.o. Nová Dubnica 333 

spoločnosť Apolka centrum, s.r.o. Bratislava 561 

spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava 14 

spoločnosť  Vercour, s.r.o,   Stará Turá 12 

spoločnosť  Deal & Print, s.r.o. Bratislava  22 

pozemky v súkromnom vlastníctve fyzických osôb spolu 11 549 

pozemky v súkromnom vlastníctve fyzických a právnických osôb spolu 6 389 

pozemky s nezaloženým listom vlastníctva spolu 18 636 

riešené územie zóny 229 746 
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Tabuľka 22 Prehľad pozemkov vypĺňajúcich riešené územie zóny podľa vlastníckych vzťahov 

 

číslo  

parcely 

  

  

  

výmera  

parcely  

v m
2 

podľa  

katastra 

nehnuteľností  

číslo 

LV 

  

  

využitie na podklade prieskumu územia 

  

pozemky v obecnom vlastníctve 

pozemky vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy 

3051/9 187 1974 chodník vo verejnom priestore Botanická ulica 

3051/11 470 1974 zeleň verejného priestoru Botanická ulica 

3051/12 480 1974 chodník vo verejnom priestore Botanická ulica 

3051/13 1331 1974 zeleň verejného priestoru Botanická 

3051/14 14398 1974 botanická záhrada 

3051/15 108 1974 chodník vo verejnom priestore Botanická ulica 

3051/16 3471 v RÚ 3280 1974 komunikácia vo verejnom priestore Botanická ulica 

3051/44 13 1974 areál botanickej záhrady 

3051/45 4 1974 areál botanickej záhrady 

3072/8 4 1974 areál botanickej záhrady 

3073/3 1762 1974 komunikácia vo verejnom priestore Botanická ulica 

3073/6 627 1974 areál botanickej záhrady 

3073/8 15 1974 areál botanickej záhrady 

3115/8 96 1 prevádzkové plochy lodeníc 

3125/3 664 1 prevádzkový areál MČ Karlova Ves, areál VI Družba 

3125/8 621 1 prevádzkový areál MČ Karlova Ves,  neudržiavaná zeleň 

3126 523 1 prevádzkový areál MČ Karlova Ves, areál VI Družba 

3128/1 443 1 prevádzkové areály MČ a lodeníc 

3128/2 126 1 prevádzkový areál lodeníc 

3128/3 39 1 prevádzkový areál lodeníc 

3128/7 12 1 prevádzkový areál MČ 

3172/2 148 1974 chodník vo verejnom priestore v zázemí mostu Lafranconi 

3172/3 579 1974 areál botanickej záhrady 

3172/6 4 1974 chodník vo verejnom priestore v zázemí mostu Lafranconi 

pozemky vo vlastníctve  Hlavného mesta SR Bratislavy, v správe MČ Bratislava - Karlova Ves 

3108 440 27 areál lodenice - budova lodenice 

3110/5 2565 27 areál lodenice - prevádzková plocha, ihrisko 

3110/6 888 27 zeleň verejného priestoru Botanická ulica - ČSPH 

3110/9 20 27 vjazd do areálu ČSPH AGIP Botanická ulica 

3110/10 20 27 chodník vo verejnom priestore Botanická ulica 

3110/11 68 27 chodník vo verejnom priestore Botanická ulica 

3110/12 664 27 prístupová komunikácia do zóny z verejného priestoru Botanická ulica 

3110/16 10 27 areál lodenice - prevádzková plocha 

3111//1 524 27 areál lodenice - prevádzková plocha 

3116/3 41 27 zeleň verejného priestoru v zázemí vnútrozonálnej komunikácie 
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číslo  

parcely 

  

  

  

výmera  

parcely  

v m
2 

podľa  

katastra 

nehnuteľností  

číslo 

LV 

  

  

využitie na podklade prieskumu územia 

  

pozemky vo vlastníctve  MČ Bratislava - Karlova Ves 

3111/6 196 4708 prevádzková plocha 

pozemky vo vlastníctve Univerzity Komenského v Bratislave 

3051/49 121 727 komunikácia vo verejnom priestore Botanická ulica 

3054/10 37 727 areál botanickej záhrady 

3054/14 56 727 chodník vo verejnom priestore - Botanická - nábrežie 

3115/5 705 727 nábrežie - chodník, prevádzkové plochy lodeníc 

3117/1 4386 727 areál VI Družba - areálová zeleň v zázemí ihrísk 

3117/4 235 2681 areál VI Družba - obytná budova - priestor Botanická ulica 

3117/5 129 727 areál VI Družba - ubytovacie zariadenie UK  - priestor Botanická ulica 

3117/6 3512 727 areál VI Družba - polyfunkčná budova  

3117/7 1472 727 areál VI Družba - budova  pavilón D2 

3117/8 2076 727 areál VI Družba - ihriská 

3117/9 3077 727 nábrežie - krajinná zeleň 

3117/10 544 727 prístup. komunikácia do časti územia zóny z verej. priestoru Botanická ulica 

3117/11 1111 727 areál VI Družba – areál. zeleň, komunikácia, chodník vo verejnom priestore  

      Botanická ulica 

3117/12 3551 727 areál VI Družba – vyhrad. parkovisko, areál.zeleň, chodník vo verej. priest. 

3117/13 76 727 areál VI Družba - budova zariadenia TI 

3117/14 882 727 areál VI Družba - areálová zeleň, chodník 

3117/15 561 727 areál VI Družba - areálová zeleň, chodník 

3117/16 877 727 areál VI Družba - prevádzková plocha, peší vstup do areálu 

3117/17 436 727 areál VI Družba - areálová zeleň 

3117/18 534 727 areál VI Družba - areálová zeleň 

3117/19 1147 727 areálu VI Družba - vnútroareálová komunikácia, parkovisko 

3117/20 902 727 areál VI Družba - areálová zeleň 

3117/21 414 727 areál VI Družba - chodník 

3117/22 1017 727 areálu VI Družba - prístupová komunikácia do areálu z Botanickej ulice 

3117/23 563 727 areál VI Družba - areálová zeleň 

3117/24 808 727 areál VI Družba - areálová zeleň 

3117/25 1307 727 areál VI Družba - vnútroareálová komunikácia 

3118 1583 727 areál VI Družba - budova pavilón D1 

3120/5 84 727 areál VI Družba - areálová zeleň 

3122/6 69 727 areál Štátny veterinárny a potravinárny ústav - garáže 

3122/14 526 727 areál Štátny veterinárny a potr.ústav-kotolňa, dielňa, garáže 

3122/15 95 727 areál Štátny veterinárny a potr.ústav - prevádzková budova 

3122/18 1 727 areál Štátny veterinárny a potr.ústav - prevádzková plocha 

3122/21 153 727 dopravno-prevádzková plocha - verejný priestor, nespevnený chodník, zeleň 

3122/22 243 727 areál Štátny veterinárny a potr.ústav - prevádzková budova 
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číslo  

parcely 

  

  

  

výmera  

parcely  

v m
2 

podľa  

katastra 

nehnuteľností  

číslo 

LV 

  

  

využitie na podklade prieskumu územia 

  

3125/4 127 727 prevádzkový areál MČ Karlova Ves, voľné plochy za protipovod. múrom 

3125/7 48 727 prevádzkový areál MČ Karlova Ves 

3128/4 165 727 prevádzkové areály MČ a lodeníc 

3129/3 187 727 areál botanickej záhrady - prevádzková plocha 

3129/4 525 727 prístupová komunikácia k lodeniciam, prevádzkový areál MČ 

3129/7 7 727 prístupová komunikácia k lodeniciam a areálu technických služieb 

3129/8 304 727 prístupová komunikácia do areálov Švédske domky, lodeníc, 

      prevádzkových areálov MČ a lodeníc 

3130/4 172 727 nábrežie -  chodník, krajinná zeleň, prevádzkové plochy lodeníc 

3130/5 355 727 nábrežie - chodník, vstup k vodnej ploche 

3130/6 556 727 nábrežie - chodník, breh 

3131/1 2510 727 nábrežie - chodník, breh, krajinná zeleň 

3131/2 64 727 nábrežie - záhradná chatka vo vlastníctve FO - LV 2834 

3131/3 61 727 nábrežie - záhradná chatka vo vlastníctve FO - LV 2834 

3131/7 38 727 nábrežie - objekt vo vlastníctve FO - LV 3402 

3132 284 727 nábrežie - zdevastovaná budova, krajinná zeleň 

3133 49 727 nábrežie - zdevastovaná budova 

3134/5 476 727 nábrežie -  krajinná zeleň  

3134/6 20 727 areál botanickej záhrady 

3134/7 24 727 areál botanickej záhrady 

3134/8 31 727 nábrežie -  krajinná zeleň  

3134/9 267 727 nábrežie - chodník 

3135 224 727 areál Švédske domky - areálová zeleň 

3137 320 727 areál Švédske domky - ubytovacie zariadenie  

3138 322 727 areál Švédske domky - ubytovacie zariadenie 

3139 315 727 areál Švédske domky - ubytovacie zariadenie 

3140/1 393 727 areál Švédske domky - ubytovacie zariadenie 

3140/2 29 727 areál Švédske domky - ubytovacie zariadenie 

3141 611 727 areál lodenice UK  - lodenica  Centrum univerzitného športu 

3142 381 727 areál Švédske domky - ubytovacie zariadenie 

3143 631 727 areál Švédske domky - areálová zeleň 

3146 570 727 areál Švédske domky - obslužno-prevádzková budova areálu 

3148 346 727 areál Švédske domky - lodenica - užívateľ Slávia UK 

3149 843 727 areál lodenice VK Tatran Karlova Ves-futbalové ihrisko  LV 2425 

3150/3 230 727 areál lodenice VK Tatran  Karlova Ves-objekt  VK Tatran KV  LV 2425 

3150/4 270 727 areál lodenice VK Tatran-basketbalové ihrisko VK Tatran KV LV 2425 

3150/5 628 727 areál lodenice VK Tatran-prevádz.plochy v zázemí objektu VK Tatran  

3150/6 130 727 areál lodenice UK  - lodenica farmaceutickej fakulty UK  

3151/1 94 727 areál lodenice Vodácky klub Tatran Karlova Ves  - budova LV 2425 
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3151/2 397 727 areál lodenice Vodácky klub Tatran Karlova Ves  - budova LV 2425 - NKP 

3151/3 1915 727 areál lodenice Vodácky klub Tatran Karlova Ves  - prevádzkové plochy areálu  

3152/2 245 727 areál  lodenice Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady B - budova LV  2559  

3152/3 26 727 areál  lodenice Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady B - budova  LV  2559 

3152/4 18 727 areál  lodenice Kanoistický klub Karlova Ves - budova LV  2579 

3152/5 106 727 areál  lodenice Kanoistický klub Karlova Ves - budova LV  2579 

3152/6 541 727 areál  lodenice Kanoistický klub Karlova Ves - budova  LV  2579  - NKP 

3152/7 2068 727 areál  lodenice Kanostický klub Karlova Ves, Klub rýchlostnej kanoistiky 

       Vinohrady B-prevádzkové plochy areálu 

3152/8 6 727 nábrežie - prevádzková plocha - chodník 

3153/1 364 727 areál Švédske domky - parkovisko 

3153/2 478 727 areál Švédske domky - lodenica - užívateľ ŠKP 

3155/11 4801 727 areál Švédske domky- parkovisko, zeleň, chodníky 

3155/12 1085 727 areál Švédske domky -  areálová zeleň, objekt TI 

3155/13 651 727 areál Švédske domky - tenisové ihrisko 

3155/14 73 727 areál Švédske domky - prevádzkové plochy, budova 

3155/15 633 727 areál Švédske domky - tenisové ihrisko 

3155/16 683 727 areál Švédske domky - tenisové ihrisko 

3155/17 7 727 areál Švédske domky - prevádzková plocha 

3155/18 3023 727 areál botanickej záhrady 

3155/19 376 727 areál Švédske domky  - prevádzková plocha 

3155/20 1579 727 areál Švédske domky - vnútroareálová komunikácia 

3155/21 1949 727 areál botanickej záhrady 

3155/22 6 727 areál Švédske domky - objekt TI 

3155/23 144 727 areál botanickej záhrady 

3155/24 1104 727 dopravno-prevádz. plocha - prístup do areálov Švédske domky, lodeníc, 

      prevádz.služieb, areálová zeleň 

3155/25 9 727 areál Švédske domky - nefunkčný objekt 

3155/26 7 727 areál botanickej záhrady 

3156/1 1454 727 areál botanickej záhrady 

3156/2 216 727 areál botanickej záhrady 

3157/1 90 727 areál botanickej záhrady 

3157/2 89 727 areál botanickej záhrady - rodinný dom 

3158 109 727 areál botanickej záhrady 

3159 135 727 areál botanickej záhrady - garáže 

3160 1921 727 areál botanickej záhrady 

3161 2218 727 areál botanickej záhrady 

3162/1 1106 727 areál botanickej záhrady - prevádzková budova, skleníky 

3163 254 727 areál botanickej záhrady - prevádzková budova, skleníky 
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3164/1 7228 727 areál botanickej záhrady 

3165/6 14854 727 areál botanickej záhrady 

3165/7 13 727 areál botanickej záhrady 

3166/1 5283 727 areál botanickej záhrady 

3166/2 1441 727 areál botanickej záhrady 

3166/3 25 727 areál botanickej záhrady 

3166/4 451 727 areál botanickej záhrady 

3167/1 7517 727 areál botanickej záhrady 

3167/2 10 727 areál botanickej záhrady 

3167/3 11 727 nábrežie - krajinná zeleň 

3168 14 727 areál botanickej záhrady 

3169 1701 727 areál botanickej záhrady 

3170 6382 727 areál botanickej záhrady 

3171 85 727 areál botanickej záhrady 

3172/1 832 727 areál botanickej záhrady 

3173 47 727 areál botanickej záhrady - budova  TS 

3174/5 74 727 areál botanickej záhrady 

3175/12 4294 v RÚ 1271 727 verej.priestor v zázemí mostu Lafranconi –. zeleň, chodník, . 

   areál botanickej záhrady 

3175/22 52 727 verej.priestor v zázemí mostu Lafranconi –. zeleň, chodník,  

   areál botanickej záhrady 

3175/23 47 727 verej.priestor v zázemí mostu Lafranconi –. zeleň, chodník 

   areál botanickej záhrady 

3176/21 355 727 areál botanickej záhrady 

3179/5 44 727 nábrežie - krajinná zeleň 

3179/6 30 727 areál botanickej záhrady 

3179/7 22 727 areál botanickej záhrady 

3179/8 117 727 areál botanickej záhrady 

3179/9 13 727 areál botanickej záhrady 

3179/10 34 727 areál botanickej záhrady 

3179/11 224 727 verejný priestor v zázemí mostu Lafranconi - verejná zeleň 

3180/2 537 727 nábrežie - krajinná zeleň 

pozemky v štátnom vlastníctve 

pozemky  SR, v správe Štátnej veterinárnej a potravinovej správy  

3120/1 1698 2538 areál ŠVaPÚ - dopravno-prevádzkové plochy, parkovisko 

3120/3 179 2538 areál ŠVaPÚ - budova 

3120/8 5 2538 areál ŠVaPÚ - prevádzková plocha  

3121/2 595 2538 areál ŠVaPÚ - areálová zeleň 

3122/4 808 2538 areál ŠVaPÚ - administratívna budova 
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3122/5 623 2538 areál ŠVaPÚ - kotolňa, dielne, garáže 

3122/7 3432 2538 areál ŠVaPÚ - parkovisko, prevádzkové plochy 

3122/23 64 2538 areál ŠVaPÚ - prevádzková budova 

3122/24 380 2538 areál ŠVaPÚ - kotolňa, dielne, garáže 

3123 1269 2538 areál ŠVaPÚ - administratívna budova 

3124 188 2538 areál ŠVaPÚ - kotolňa, dielne, garáže 

3129/6 759 2538 prístupová komunikácia do areálov Švédske domky, lodeníc a k nábrežiu 

pozemky  SR, v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu Bratislava 

3120/2 396 4307 areál ŠVaPÚ - administratívna budova 

3120/6 220 4307 areál ŠVaPÚ - areálová zeleň 

3120/7 301 4307 areál ŠVaPÚ - areálová zeleň 

3121/1 1626 4307 areál ŠVaPÚ - administratívna budova 

3162/2 6 4307 areál botanickej záhrady 

3166/5 67 4307 areál botanickej záhrady 

pozemky  SR, v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. 

3116/103 163 2506 nábrežie - parková zeleň verejného priestoru 

3116/104 144 2506 nábrežie - chodník vo verejnom priestore  

3116/105 171 2506 nábrežie - parková zeleň verejného priestoru 

3116/106 207 2506 nábrežie - parková zeleň verejného priestoru 

pozemky v súkromnom vlastníctve právnických osôb 

spoločnosť Eni Slovensko, spol. s.r.o. Bratislava 

3116/38 1133 2277 areál ČSPH AGIP - dopravné a prevádzkové plochy 

3116/65 18 2277 areál ČSPH AGIP - prevádzková budova  

3116/66 217 2277 areál ČSPH AGIP - predajňa 

3116/67 13 2277 areál ČSPH AGIP - prevádzková budova  

3116/68 59 2277 areál ČSPH AGIP - prevádzková budova  

3116/69 604 2277 areál ČSPH AGIP - areálová zeleň 

3116/70 95 2277 areál ČSPH AGIP - areálová zeleň 

3116/71 14 2277 areál ČSPH AGIP- dopravné a prevádzkové plochy 

3116/72 7 2277 areál ČSPH AGIP- dopravné a prevádzkové plochy 

spoločnosť Karloveské rameno , s.r.o. Bratislava 

3116/2 478 3595 výplňová zeleň v zázemí obytného územia terasových domov 

3116/78 22 3595 výplňové plochy dopravného priestoru prístupovej komunikácie 

3116/86 32 3595 verejná zeleň v zázemí prístupovej komunikácie 

3116/87 23 3595 verejná zeleň v zázemí prístupovej komunikácie 

3116/88 48 3595 verejná zeleň v zázemí prístupovej komunikácie 

3116/89 66 3595 výplňové plochy dopravného priestoru prístupovej komunikácie 

3116/90 156 3595 parkovisko v zázemí prístupovej komunikácie 

3116/91 266 3595 parkovisko v zázemí prístupovej komunikácie 
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3116/93 1364 3595 prístupová komunikácia z Botanickej ulice do územia so zástavbou  

      terasových bytových domov 

3116/94 12 3595 zeleň obytného územia terasových bytových domov 

3116/95 4 3595 zeleň obytného územia terasových bytových domov 

3116/96 8 3595 zeleň obytného územia terasových bytových domov 

3116/97 126 3595 zeleň obytného územia terasových bytových domov 

3116/98 30 3595 zeleň obytného územia terasových bytových domov 

3116/99 126 3595 zeleň obytného územia terasových bytových domov 

3116/108 447 3595 zeleň obytného územia terasových bytových domov 

spoločnosť Doster, s.r.o. Bratislava 

3116/36 4086 1680 areál bývalej lodenice - parkovisko, prevádzkové plochy 

3116/50 914 1860 areál bývalej lodenice -  nevyužívaný objekt 

spoločnosť Gerik, s.r.o. Bratislava 

3110/13 452 4722 úsek vnútrozonálnej prístupovej komunikácie k parkovisku a k nábrežiu 

3110/14 104 4722 výplňová zeleň  

3110/15 45 4722 výplňová zeleň  

3111/5 4810 4722 úsek vnútrozonálnej prístup. komunikácie k parkovisku a nábrežiu,  

      parkovisko, výplňová zeleň 

spoločnosť Druhá elektrárenská, s.r.o. Bratislava 

3116/6 424 2918 záhrada 

3116/7 773 2918 záhrada 

3116/52 565 2918 záhrada 

spoločnosť M a V invest, s.r.o. Bratislava 

3051/10 5521 4503 hlavná prístup. komunikácia k areálom a zariadeniam v zázemí Botanickej  

      ulice a k nábrežiu, parkovisko, chodník a zeleň verejného priestoru 

spoločnosť Delta Electronics, s.r.o. Nová Dubnica 

3117/2 257 2254 administratívna budova 

3117/3 76 2254 dvor 

spoločnosť Apolka centrum, s.r.o. Bratislava 

3051/25 561 2913 prevádzkové plochy ČSPH OMV,  areálová zeleň 

spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava 

3116/92 14 3598 budova TS 

spoločnosť  Vercour, s.r.o,   Stará Turá 

3116/110 12 4490 vyhradené parkovisko pre prevádzky a byty v bytových domoch 

spoločnosť  Deal & Print, s.r.o. Bratislava  

3116/114 12 4514 vyhradené parkovisko pre prevádzky a byty v terasových domoch 

3116/115 10 4514 vyhradené parkovisko pre prevádzky a byty v terasových  domoch 

pozemky v súkromnom vlastníctve fyzických osôb 

3116/8 183 1188 dvor, záhrada 
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3116/10 113 1188 rodinný dom 

3116/142 393 1188 záhrada, dvor 

3116/143 60 1188 dvor 

3116/9 284 1726 rodinný dom, dvor, záhrada 

3116/26 43 1726 dvor 

3116/28 28 1726 nebytová budova 

3116/12 628 3424 záhrada 

3116/145 76 3424 rodinný dom 

3073/7 38 3424 verejný chodník Botanická 

3116/13 98 1147 rodinný dom 

3116/14 17 1147 garáž 

3116/15 570 1147 záhrada, dvor 

3116/16 475 1146 záhrada 

3116/17 36 1071 záhrada 

3116/18 1203 1071 záhrada 

3116/19 230 124 budova občianskej vybavenosti 

3116/21 653 124 záhrada, budova občianskej vybavenosti 

3116/22 224 124 budova občianskej vybavenosti 

3116/23 1194 124 tenisové ihrisko, záhrada 

3116/24 642 124 tenisové ihrisko, budova občianskej vybavenosti 

3116/29 148 124 areálová zeleň 

3116/39 93 124 areálová zeleň 

3116/35 96 124 spevnená plocha 

3116/57 144 124 dvor, budova občianskej vybavenosti 

3116/20 749 2330 záhrada 

3116/30 492 1859 tenisové ihrisko, záhrada, provizórne objekty 

3116/31 11 1859 záhrada 

3127/1 356 295 nábrežie - krajinná zeleň na plochách súkromných záhrad 

3116/111 12 4496 vyhradené parkovisko pre prevádzky a byty v terasových domoch 

3116/112 12 4495 vyhradené parkovisko pre prevádzky a byty v terasových domoch 

3116/113 12 4522 vyhradené parkovisko pre prevádzky a byty v terasových domoch 

3051/26 1068 4098 areál ČSPH  OMV - prevádzková plocha 

3051/27 217 4098 areál ČSPH OMV - predajňa  

3051/31 472 4098 zeleň verejného priestoru Botanická ulica 

3051/66 233 4098 zeleň verejného priestoru Botanická ulica, parkovisko 

3051/67 168 4098 chodník a zeleň verejného priestoru pozdĺž hlavnej prístupovej komunikácie  

      ku areálom situovaných v zázemí Botanickej ulice 

3051/68 13 4098 vyhradené parkovisko pre objekty a zariadenia v zázemí Botanickej ulice   

3051/69 13 4098 vyhradené parkovisko pre objekty a zariadenia v zázemí Botanickej ulice   
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3051/70 13 4098 vyhradené parkovisko pre objekty a zariadenia v zázemí Botanickej ulice   

3051/71 13 4098 vyhradené parkovisko pre objekty a zariadenia v zázemí Botanickej ulice   

3051/72 13 4098 vyhradené parkovisko pre objekty a zariadenia v zázemí Botanickej ulice   

3051/73 13 4098 vyhradené parkovisko pre objekty a zariadenia v zázemí Botanickej ulice   

pozemky v súkromnom vlastníctve fyzických a právnických osôb 

3116/85 6389 4123 obytné územie so zástavbou objektov terasových bytových domov, obytnou  

      zeleňou, detským ihriskom 

pozemky s nezaloženým listom vlastníctva 

3107 2444   vodný tok - Čierny potok 

3112 350   nábrežie -  chodník, krajinná zeleň 

3114 2725   nábrežie  - krajinná zeleň 

3115/6 1294   nábrežie - chodník 

3115/7 38   nábrežie - vstup k vodnej ploche 

3115/9 8   nábrežie vstup k vodnej ploche 

3115/10 48   nábrežie - vstup k vodnej ploche 

3116/5 56   areál  ČSPH AGIP 

3116/1 240   obytné územie v zázemí Botanickej ulice 

3116/25 66   obytné územie - občianska vybavenosť 

3116/32 74   obytné územie - občianska vybavenosť 

3116/33 4   obytné územie - občianska vybavenosť 

3116/37 53   obytné územie - občianska vybavenosť 

3116/40 4   dopravná plocha - výjazd na komunikáciu v Botanickej ulici 

3116/53 36   obytné územie - záhrada 

3116/54 25   obytné územie - záhrada 

3116/56 81   obytné územie v zázemí Botanickej ulice 

3119 545   areál VI Družba - areálová zeleň  

3120/4 42   areál VI Družba - prevádzkové plochy  

3122/8 56   zeleň, nespevnený chodník 

3122/16 4   areál ŠVaPÚ - budova - garáže 

3122/17 18   areál ŠVaPÚ,  budova - garáže 

3127/2 75   zeleň areálu ihrísk VŠI Družba 

3129/5 27   súčasť chodníka k nábrežiu 

3130/3 1592   nábrežie - breh, krajinná zeleň, prevádzková plocha lodeníc 

3131/9 1676   nábrežie - beh, vstup k vodnej ploche, chodník, krajinná zeleň 

3164/2 837   areál botanickej záhrady 

3167/4 72   areál botanickej záhrady 

3167/5 27   areál botanickej záhrady 

3072/1 2542, v RÚ 82    komunikácia vo verejnom priestore Botanická ulica 

3073/1 4702, v RÚ 1999   komunikácia vo verejnom priestore Botanická ulica 
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3176/29 28   areál botanickej záhrady 

3176/30 116   areál botanickej záhrady 

3179/3 2013   areál botanickej záhrady 

3179/4 773   verejný priestor v zázemí mostu Lafranconi - verejná zeleň 

3180/1 1108   nábrežie -breh, krajinná zeleň, chodník, vyústenie potoka Vydrica 

 



 

Tabuľka 23 Bilancia zastavaných a podlažných plôch v území zóny 

Priestory, funkčno-prevádzkové celky zastavaná plocha v m
2
 Podlažná

1
 plocha v m

2
 výmera v m

2
 

Priestor v zázemí Botanickej ulice 12 536 51 972 62 569 

Areál ČSHP AGIP 322 322 3 146 

Funkčne zmiešané územie bývania a a občianskej vybavenosti 1 072 1 221 11 076 

Dopravno-obslužný funkčno-prevádzkový celok 232 232 7 330 

Areál vysokoškolských internátov Družba 5 922 40 354 28 277 

Areál zariadení administratívy,výskumu a správy (ŠVaPS SR, ŠPaV ústav v Bratislave, KVL SR) 4 988 9 843 12 740 

Priestor - areál Botanická záhrada UK v Bratislave 1 838 2 206 76 265 

Priestor v zázemí nábrežia 10 196 30 390 46 803 

Ubytovací areál Švédske domky 2 301 2 871 11 488 

Areál univerzitných lodeníc 1 527 2 961 5 873 

Areál Vodácky klub Tatran Karlova Ves   680 1 195 4 377 

Areál  Kanoistický klub Karlova Ves a Klub rýchlostnej kanoistiky 873 1 955 3 004 

Areál lodenice Paddler 1 178 2 100 5 424 

Územie so zástavbou terasových domov stabilizované 2 860 18 531 7 388 

Areál lodenice MČ Karlova Ves 777 777 4 404 

Voľné územie s potenciálom rozvoja 0 0 4 845 

Priestor nábrežia  715 763 24 098 

Územie Čierneho potoka 0 0 2 240 

Plochy v dopravnom priestore vnútrozonálnej komunikácie - prístup pri ČSPH AGIP   0 0 3 484 

Plochy v dopravnom priestore vnútrozonálnej komunikácie - prístup k priestoru Švédske domky a k nábrežiu 0 0 1 294 

Územie verejného priestoru Botanická ulica 0 0 11 601 

Územie verejného priestoru pri moste Lafranconi 0 0 1 923 

RIEŠENÉ ÚZEMIE 25 285 85 331 230 277 

1) podlažná plocha v nadzemných podlažiach 
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Tabuľka 24 Súčasná intenzita využitia územia zóny 

Priestory, funkčno-prevádzkové celky 

  

index 

zastavanej plochy 

index 

podlažnej plochy 

Priestor v zázemí Botanickej ulice 0,20 0,83 

Areál ČSHP AGIP 0,10 0,10 

Funkčne zmiešané územie bývania a a občianskej vybavenosti 0,10 0,11 

Dopravno-obslužný funkčno-prevádzkový celok 0,03 0,03 

Areál vysokoškolských internátov Družba 0,21 1,43 

Areál zariadení administratívy,výskumu a správy (ŠVaPS SR, ŠPaV ústav v Bratislave, KVL SR) 0,39 0,77 

Priestor - areál Botanická záhrada UK v Bratislave 0,02 0,03 

Priestor v zázemí nábrežia 0,22 0,65 

Ubytovací areál Švédske domky 0,20 0,25 

Areál univerzitných lodeníc 0,26 0,50 

Areál Vodácky klub Tatran Karlova Ves   0,16 0,27 

Areál  Kanoistický klub Karlova Ves a Klub rýchlostnej kanoistiky 0,29 0,65 

Areál lodenice Paddler 0,22 0,39 

Územie so zástavbou terasových domov stabilizované 0,39 2,51 

Areál lodenice MČ Karlova Ves 0,18 0,18 

Voľné územie s potenciálom rozvoja 0,00 0,00 

Priestor nábrežia  0,03 0,03 

Územie Čierneho potoka 0,00 0,00 

Plochy v dopravnom priestore vnútrozonálnej komunikácie - prístup pri ČSPH AGIP   0,00 0,00 

Plochy v dopravnom priestore vnútrozonálnej komunikácie - prístup k priestoru Švédske domky a k nábrežiu 0,00 0,00 

Územie verejného priestoru Botanická ulica 0,00 0,00 

Územie verejného priestoru pri moste Lafranconi 0,00 0,00 

RIEŠENÉ ÚZEMIE 0,11 0,37 
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Tabuľka 25 Funkčná štruktúra podlažných plôch v území zóny 

zariadenie 

  

spolu 

  

bývanie 

v RD 

bývanie 

v BD 

obchod, 

služby 

verejné 

stravo-
vanie 

verejné 

ubyto-
vanie 

admi-
nistra 
tíva 

školstvo 
* 

ubyto-
vanie 

šport 

  

rekreá-
cia 

  

ostatné 

  

Areál ČSHP AGIP 322 0 0 291 0 0 0 0 0 0 31 

Zmiešané územie bývania a a občianskej vybavenosti 1 221 662 0 0 559 0 0 0 0 0 0 

Dopravno-obslužný funkčno-prevádzkový celok 232 0 0 232 0 0 0 0 0 0 0 

Areál vysokoškolských internátov Družba 40 354 0 816 0 400 1 500 770 31 932 0 0 4 936 

Areál zariadení administratívy,výskumu a správy  9 843 0 0 0 0 0 7 881 0 0 0 1 962 

Areál Botanická záhrada UK v Bratislave 2 206 85 0 0 0   736 0 0 0 1 385 

Ubytovací areál Švédske domky 2 871 0 0 0 0 0 0 1 731 0 0 1 140 

Areál univerzitných lodeníc 2 961 0 0 0 70 300 0 0   0 2 591 

Areál Vodácky klub Tatran Karlova Ves   1 195 0 0 0 0 0 0 0 1 195 0 0 

Areál KKKarlova Ves a Klub rýchlostnej kanoistiky 1 955 0 0 0 0 0 0 0 1 955 0 0 

Areál lodenice Paddler 2 100 0 0 0 0 0 0 0 2 100 0 0 

Územie so zástavbou terasových domov stabilizované 18 531 0 17 325 1 206 0 0 0 0 0 0 0 

Areál lodenice MČ Karlova Ves 777 0 0 0 0 0 0 0 777 0 0 

Voľné územie s potenciálom rozvoja 0 0 0 0     0 0 0 0 0 

Priestor nábrežia  763 0 0 0 0   0 0 0 126 637 

RIEŠENÉ ÚZEMIE                                  abs. 85 331 747 18 141 1 729 1 029 1 800 9 387 33 663 6 027 126 12 682 

RIEŠENÉ ÚZEMIE....................................% 100,00 0,90 21,26 2,03 1,21 2,10 11,00 39,45 7,06 0,15 14,86 
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Tabuľka 26 Rozsah a štruktúra plôch zelene v území zóny 

štruktúra plôch zelene Výmera v m
2
 Podieľ v % 

menšie parkovo upravené plochy 4 068 2,75 

zeleň viacpodlažnej zsátavby obytného územia 4 318 2,92 

zeleň záhrad 7 592 5,13 

zeleň areálov a zariadení občianskej vybavenosti 11 102 7,50 

zeleň areálov rekreačných a športových zariadení 21 491 14,52 

vyhradená zeleň - Botanická záhrada 70 138 47,38 

zeleň ostatná 8 531 5,76 

sprievodná zeleň vodných tokov 13 368 9,03 

sprievodná zeleň komunikácií 7 432 5,02 

spolu plochy zelene 148 040 100,00 

 

 
Výmera v m

2
 Podieľ v % 

Výmera riešeného územia 230 277 100,00 

Spolu plochy zelene 148 040 64,30 
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Všeobecná časť 

Doložka civilnej ochrany je spracovaná na základe zákona  50/76 Zb. v znení neskorších predpisov, 

vyhlášok MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a  č. 55/2001 Z z.,  zákona NR SR č. 42/94 Z. z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva v znení neskorších predpisov,  vyhlášky MV SR č. 297/94 Z. z. o stavebno-technických 

požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej 

ochrany v znení vyhlášky MV SR č. 349/1998 Z. z. a v znení vyhlášky MV SR č. 202/2002 Z. z. 

Potreba zabezpečovania záujmov CO 

Civilná ochrana ako systém opatrení, okrem iných úloh zahŕňa aj úlohy pri umiestňovaní stavieb, vyu-

žívaní územia a dodržiavaní záujmov civilnej ochrany na území  Slovenskej republiky pri územnom 

konaní.  

Predmetom časti „Doložka civilnej ochrany“, na základe príslušných ustanovení obsiahnutých 

v zákone NR SR č.50/76 Zb. v znení neskorších predpisov, v zákone NR SR č.42/1994 Z. z. v znení ne-

skorších predpisov, a  vo všeobecne záväzných predpisoch, vyhláškach a usmerneniach,  bude 

v návrhovej časti ÚPN-Z  spracovaný návrh zabezpečenia funkcií územia v oblastiach : 

a/  ochrany obyvateľstva pri výrobe, preprave skladovaní a manipulácii s nebezpečnými látkami    

(vyhl. MV SR č. 300/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov),  

b/  stavebno-technických požiadaviek na stavby a technických podmienkach zariadení vzhľadom  na 

požiadavky civilnej ochrany (vyhl. MV SR č. 297/19994 Z. z. v znení neskorších predpisov), 

c/ hospodárenia s materiálom civilnej ochrany (vyhl. MV SR č.314/1998 Z. z. v znení      neskorších 

predpisov), 

d/  technické a prevádzkové podmienky informačného systému ( vyhláška MV SR  č. 348/1998 Z. z. 

v znení neskorších predpisov 
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Identifikácia problémov na riešenie predstavuje sumarizáciu a syntézu pozitívnych a negatívnych 

javov v území vyplývajúcich z prírodných, urbanistických, krajinno-ekologických, sociálno-

ekonomických, kultúrnych, technických a prevádzkových aspektov. Ide o  

 limity a obmedzenia, 

 potenciály územia  

 problémy na riešenie 

 

Medzi hlavné limity a obmedzenia rozvoja a využitia územia územno-technického charakteru možno 

zaradiť: 

 trasy jestvujúcej kanalizácie DN 300,1200 (výtlak z ČS Karlova Ves), DN 1200, DN 4200/3000 

(zberač AVIII) a jej ochranné pásmo (4,0m na obe strany od vonkajšieho obrysu potrubia, pre 

DN 300 1,5m) , 

 trasy verejných vodovodov DN 300, 500, 600, 800, 1200 s ochranným pásmom (2,5m na obe 

strany od vonkajšieho obrysu potrubia), pričom pri návrhu objektov je požadované rešpekto-

vať u jestvujúcich vodovodov DN 800 a 1200 ochranné pásmo 5,0 od vonkajšieho obrysu po-

trubia na obe strany, 

 trasy plynovodov DN 200 a DN 100 s  ochranným pásmom  

 jestvujúce vedenia technickej infraštruktúry trasované pozdĺž komunikácie v Botanickej ul., 

 ochranné pásmo tokov v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách: 

o pre tok Dunaj 10,0m od brehovej čiary 

o pre Karloveské rameno 5,0 m od brehovej čiary 

 časť riešeného územia sa nachádza v inundačnom území  

 nechránené územia proti povodniam botanickej záhrady a územie v úseku medzi lodenicou 

Paddler a areálmi lodeníc vodáckych klubov  

Medzi ťažiskové limity a obmedzenia rozvoja a využitia územia krajinno-ekologického charakteru 

možno zaradiť:  

v širšiom zázemí  riešeného územia 

 Chránený areál Sihoť – vyhlásený Vyhláškou Krajského úradu životného prostredia v Bratisla-

ve č. 2/2012 o rozlohe 235 ha, vzdialený cca 100 m od riešeného územia 

 Chránené vtáčie územie Dunajské luhy (SKCHVU007) - o rozlohe 16 511 ha, vyhlásené Vy-

hláškou MŽP SR č. 440/2008 Z. z., v dotyku s južnou hranicou riešeného územia 

 Územie európskeho významu Bratislavské luhy (SKUEV0064) - o rozlohe 668,23 ha, v dotyku 

s južnou hranicou riešeného územia  

 regionálne biocentrum č. 32 Sihoť tvorí Karloveské rameno a spoločenstvá lužných lesov.  

 regionálny biokoridor č. VIII. Vydrica predstavuje celá dolina potoka Vydrica spolu s prítokmi.  
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 územia NATURA 2000 – Chránené vtáčie územie Dunajské luhy a Územie európskeho výz-

namu Bratislavské luhy,  

v riešenom území: 

 provincionálny biokoridor č. XIII. Dunaj predstavuje hlavný tok rieky Dunaj a jej ľavý breh  

 krajinná zeleň Karloveského ramena – pufračná zóna medzi prírodným a urbanizovaným 

územím,  

 vodohospodársky významný tok Dunaj a jeho ochranné pásmo 

 

Limity a obmedzenia z hľadiska podmienok životného prostredia, predovšetkým: 

 

 stredné zdroje znečisťovania ovzdušia (SZZO: 

o ČSPH Eni Slovensko, Botanická 1, BA, 

o ČSPH OMV Bratislava, Botanická 25, BA, 

o Plynová kotolňa, Karloveská 6 B, BA (bytovky Karloveské rameno I.), 

o Plynová kotolňa, Karloveská 8 A, BA (bytovky Karloveské rameno II.), 

o Plynová kotolňa, Botanická 15, BA (Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava), 

o Plynová kotolňa, Botanická 3, BA (UK botanická záhrada), 

o Plynová kotolňa K1, Botanická 25, BA (UK VI Družba), 

o Plynová kotolňa K2, Botanická 25, BA (UK VI Družba), 

 hlukové zaťaženie – líniový zdroj hluku z komunikácie Botanická ulica, podľa Hlukovej mapy 

Bratislavy už v súčasnosti príslušné prípustné limity hluku pre kategóriu III. prekračované, t.j. 

60 dB cez deň, večer a 50 dB v noci.  

Limity a obmedzenia vyplývajúce z ochrany pamiatok: 

 objekt na parcele 3152/6 – lodenica  Kanostický klub Karlová Ves - Rozhodnutie Pamiatkové-

ho úradu SR o vyhlásení za národnú kultúrnu pamiatku č. PÚ-09/881-9/4350 zo dňa 

06.07.2009, R-1500/09, ÚZPF SR č. 11612/1, 

 objekt na parcele 3151/2 – lodenica Tatran Vyhlásenie národnej kultúrnej pamiatky stavby so 

súpisným číslom 6083 na pozemku parcely číslo 3151/2 podľa Rozhodnutia Ministerstva kul-

túry SR č. MK-2255/2007-51/7351 zo dňa 11.05.2007, Z-12909/07 - ÚZPF SR č. 11543/1, 

 pod pojmom ochrana pamiatok sa rozumie ochrana v plnom rozsahu, čo znamená ochrana 

nielen samotných objektov, ale hlavne ich väzby na urbanistickú štruktúru, prírodný charak-

ter dotknutého územia spojený s fenoménom vodného toku. 

Ďalšie limity a obmedzenia predstavujú: 

 jestvujúca parcelácia a vlastnícke vzťahy v riešenom území. 
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Medzi potenciály územia možno zaradiť najmä: 

 priestor od mosta Lafranconi po oplotenie areálu botanickej záhrady, ako potenciálny vstup-

ný priestor do územia od nábrežnej promenády (v súčasnosti bez funkčnej náplne), 

 priestor medzi zónou Lafranconi a zónou Karloveská zátoka v súčasnosti bez vzájomnej pre-

viazanosti a koncepčnej koordinácie (v dotyku s riešeným územím), pričom z hľadiska kon-

cepčného riešenia pokračovania nábrežnej promenády a vzájomného prepojenia území po-

zdľž promenády je vysoko aktuálne, 

 priestor v centrálnej časti územia zóny Karlovarskej zátoky (v súčasnosti s nevhodnými 

a neestetickými aktivitami) tvorí estetickú závadu územia.Vzhľadom na jeho atraktívnu polo-

hu vo vzťahu na nábrežnú zónu, tvorí potenciál pre vytvorenie centrálneho atraktívneho bo-

du so sústredenými aktivitami pre verejnosť,  

 vstupný priestor  do územia  ako obslužný a informačný uzol pri ČS,  súčasne priestor vyúste-

nia nábrežnej promenády do Botanickej ulice,   

 priestor pod samotným mostom Lafranconi (v dotyku s riešeným území), 

 územia, špecifikované v ÚPN hl. mesta SR Bratislavy ako rozvojové. 

Známe rozvojové zámery v území 

 v zmysle podkladov poskytnutých na rokovaní zo dňa 24.04.2013 zámer Mestskej časti Brati-

slava – Karlova Ves vybudovať v riešenom území lodenicu - v problémovom výkrese 

s označením pod číslom 1 

 v zmysle pripomienok uplatnených v rámci prípravných prác zámerom spoločnosti Druhá 

Elektrárenská, s.r.o., ako vlastníka pozemkov p. č. 3116/6, 3116/7, 3116/52, uvedených na 

liste vlastníctva LV č. 2918 k. ú. Karlova Ves je na predmetných pozemkoch realizovať výstav-

bu polyfunkčného objektu slúžiaceho pre prevádzku administratívnych priestorov a na vý-

stavbu bytov - v problémovom výkrese s označením pod číslom 2, 

 zámerom vlastníka územia v k.ú. Karlova Ves s parcelnými číslami 3116/36, 3116/50, 3111/5, 

3110/13, 14, 15 v zmysle pripomienok uplatnených v rámci prípravných prác je zhodnotenie 

voľných plôch a ich využitie pre aktivity v súlade so stanovenými funkciami a  reguláciou 

územia v platnom ÚPN hl. m. SR Bratislavy - v problémovom výkrese s označením pod čís-

lom 3, 

 zámerom vlastníka areálu Areál lodenice Paddler je predmetný areál komplexne reštruktura-

lizovať - v problémovom výkrese s označením pod číslom 4, 
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Identifikácia problémov v území vyplýva z podrobnej analýzy riešeného územia. Vychádza zo stretov 

záujmov v území, vysoký stupeň ochrany prevažnej časti riešeného územia, nevhodných 

a absentujúcich funkcií,  nevhodného resp. absentujúceho dopravného napojenia, nedostatočných 

kapacít odstavných plôch a iných problémov. Ide najmä o riešenie problémov:. 

z hľadiska dopravno-prevádzkovej obsluhy územia 

 nevyhovujúce dopravno-prevádzkové pomery pre:  

 dopravnú obsluhu prevádzok a návštevníkov zariadení v predareálovom priestore Botanickej 
záhrady a vybavenostných areálov   

 bezkolízny prístup do areálov situovaných v zázemí nábrežia, 

 nevyhovujúce šírkové parametre komunikácie sprístupňujúcej územie areálov Švédske domky 
a nábrežie – areály lodeníc,  

 nevyhovujúci prístup a dopravná obsluha lodeníc na nábreží vzhľadom na nedostatočné paramet-
re prístupovej komunikácie a stesnené priestorové podmienky a ich spoločné využívanie ďalšími 
užívateľmi a návštevníkmi nábrežia, 

 nevyhovujúci spôsob dopravnej obsluhy zástavby priamo z dopravne výkonnej komunikácie 
v Botanickej ulici, 

 nedobudovaná línia cyklistického chodníka v priestore nábrežia s prepojením na existujúce cyklo-
trasy v smere od mosta Lafranconi a v smere do Devína. 

 
z hľadiska funkčno-priestorových a prevádzkových podmienok a organizácie územia 

 problematické, resp. nedoriešené uzlové priestory zóny: 

 predareálový priestor Botanickej záhrady a vybavenostných areálov, 

 vstupný priestor do územia z nábrežnej promenády od mosta, resp. areálu Lafranconi, 

 vstupný priestor  do zóny z obytných území Karlovej Vsi, 

 uzlový priestor na nábreží s kumuláciou prístupu k vodnej ploche, križovania cyklotrasy v smere 
do Devína a do obytných území Karlovej Vsi   

 nedoriešené, resp. problematické líniové verejné priestory z hľadiska funkčnej štruktúry a pre-
vádzkovej obsluhy 

 líniový priestor nábrežia,  

 líniový priestor v zázemí Botanickej ulice, 

 nedobudované, resp. nepostačujúce prepojenia líniových mestských priestorov,  ako aj  v nich 
situovaných funkčne súvisiacich urbanistických celkov, najmä z hľadiska optimalizácie pešieho po-
hybu,  

 
z hľadiska kvality verejných urbanistických priestorov 

 v priestore nábrežia  

 zdevastované plochy  zelene medzi areálom botanickej záhrady a peším chodníkom pri vstupe 
do priestoru nábrežia z mestskej nábrežnej promenády, 

 plochy s areálmi obsluhy lodeníc a  prevádzkovo-údržbárske zázemie MČ Karlova Ves a ich  
 neadekvátne využitie vzhľadom na význam priestoru nábrežia ako celomestského a nadmest-
ského priestoru a jeho hlavné funkcie ako nábrežia, 

 dožívajúce objekty pozdĺž nábrežia – záhradné chatky, a ďalšie nefunkčné objekty pôsobiace 
ako estetická závada a prevádzková bariéra,  

 neudržiavané plochy brehov vrátane nábrežnej vegetácie, ako aj ďalšie plochy s náletovou ze-
leňou v priľahlom zázemí chodníka,  

 chýbajúce vybavenie priestoru obslužnými a rekreačnými aktivitami a prvkami pre širšiu verej-
nosť,  
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 v priestorovom zázemí Botanickej ulice 

 v západnej časti  

 v súčasnosti neusporiadaná urbanistická štruktúra v nástupnom mestskom priestore do 
centrálnej časti mesta a Karlovej Vsi  

  problémom jej celkovej prestavby je hlavne: 

  nescelenosť pozemkov z hľadiska ich vlastníctva, 

 vedenia líniových prvkov nadradenej technickej  infraštruktúry s ochrannými pásmami, 
ktorými sú dotknuté plochy záhrad a ich potenciálne nové využitie,    

 postupná prestavba a obnova stávajúcich objektov, ktorou dochádza k fixovaniu súčas-
ného stavu rozdrobenej zástavby, resp. ku sťaženým podmienkam pre komplexnú pre-
stavbu územia, 

 v centrálnej časti 

 neudržiavané plochy s náletovou vegetáciou a ich neadekvátne využitie vzhľadom na verej-
ný mestský priestor, 

 
z hľadiska diferencovaných záujmov  

 pozdĺž vodnej plochy 

 strety vodohospodárskych záujmov a vodáckych klubov a záujmových organizácií 

 umiestnenie lodí ako lodeníc na vodnej ploche, 

 spôsobu riešenie úpravy brehov (kamenné, pláž,......), 

 strety vodohospodárskych záujmov a záujmov ochrany prírody  

 riešenia brehových porastov v ochrannom pásme 5 m a 10 m od brehovej čiary, 

 spôsob riešenia úpravy brehov, 

 v priestore nábrežia  

 požiadavky vodáckych klubov na riešenie dopravno-prevádzkovej obsluhy lodeníc 
s odstavovaním vozidiel a parkovaním, s prístupom k pontónom na vodnej ploche pri koexis-
tencii pešieho prechádzkového pohybu a cyklistickej dopravy v rámci spoločného komuni-
kačno-prevádzkového priestoru a chodníka,   

 
z hľadiska vlastníckych vzťahov  

 dopravno-komunikačné a prevádzkové plochy v držbe súkromných vlastníkov – právnických 
a fyzických osôb, 

 v priestorovom zázemí Botanickej ulice  

 zmiešané vlastníctvo nehnuteľnosti – pozemky a stavby v súkromnom vlastníctve viacerých fy-
zických osôb a právnickej osoby,  

 v priestore nábrežia  

 pozemky vo vlastníctve Univerzity Komenského v Bratislave a bez založeného listu vlastníctva,   

 objekty – stavby v súkromnom vlastníctve fyzických osôb. 
 

 

V rámci, analýzy funkčno-prevádzkových vzťahov a priestorového usporiadania územia, boli identifi-

kované základné funkčné a organizačné problémy vnútornej štruktúry územia (detailne analyzova-

né v kapitole 2.7), ktorými sú najmä: 

 fragmentácia územia na samostatné vzájomne funkčne nehomogénne areály, vyplývajúce 

z ich špecifického zamerania,  

 nedostatočné prepojenie a dostupnosť funkcií v území, 
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 absencia dostupných a adekvátnych verejných priestranstiev (najmä v dotyku s vodným to-

kom,) 

 priestory bez alebo s nedostatočnou funkčnou náplňou resp. priestorovým usporiadaním. 

Hlavné ciele a princípy riešenia 

 potreba rozvíjania a zachovania športu v súčasných areálových zariadeniach, 

 zachovanie identity miesta s dôrazom na prostredie  prírodného charakteru a jeho špecifiká, 

 tvorba kultivovaného verejného priestoru a prepojenie urbanistických štruktúr, 

 zvýšenie úrovne a skvalitnenie dopravej dostupnosti, 

 sfukčnenie jednotlivých častí riešeného územia a previazanie heterogénnej urbanistickej  

štruktúry cieleným prevádzkovým usporiadaním  a prepojením verejnými priestormi, 

 celkové zhodnotenie potenciálu územia, dotvorenie existujúcich a  doplnenie nových urbanis-

tických štruktúr zohľadňujúc rozvojové zámery v súlade s požiadavkami stanovenými v ÚPN 

hl. mesta SR Bratislavy v zmení zmien a doplnkov a v súlade s požiadavkami trvalej udržateľ-

nosti územia, 

 pri riešení návrhu primárne sa zamerať na exponované priestory pri vodnom toku, ktoré sú 

pre územie charakteristické a predstavujú výrazný dominantný prvok v urbanistickej štruktú-

re územia. 

 

Na základe analýzy riešeného územia možno konštatovať nasledovné potreby a požiadavky: 

 rešpektovať a chrániť pamiatky zapísané v ÚZPF SR ako aj ich historicky založené väzby v ur-

banistickej štruktúre mestskej časti, 

 rešpektovať a chrániť aj pamiatky nezapísané v ÚZPF SR, ktoré patria medzi pozoruhodnosti 

MČ a dotvárajú jej kolorit,  

 

zachovať hodnoty verejného uličného priestoru Botanickej ulice rešpektovaním jeho rozmanistosti  

pri návrhu regulácie reštrukturalizácie jeho zástavby 

zachovať a a chrániť architektonické dominanty určujúce individualitu riešeného územia 

 Objekty študentského domova Družba 

zohľadniť a zachovať významné krajinotvorné prvky determinujúce panoramatické vzťahy, zaujímajú-

ce výrazné kompozičné prvky v obraze riešeného územia, ako aj MČ Karlova Ves, ako aj dominantnú 

zeleň riešeného územia: 

 Chránený areál Sihoť  

 krajinná zeleň – sprievodná zeleň (lúžne lesy) vodných tokov Dunaj, Karloveské rameno 

a Čierny potok, 

 zachovať charakter historických urbanistických priestorov, ich častí a ich väzby na prírodné 

prostredie,  

 zachovať  dominantnosť zelene riešeného územia - botanickú záhradu. 
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Chrániť a rešpektovať archeologické náleziská v predmetnom území a zabezpečiť ich primeranú pre-

zentáciu, pričom Investor/stavebník si v každom stupni územného a stavebného konania vyžiada 

stanovisko od Archeologického ústavu SAV v Nitre ku každej pripravovanej stavebnej činnosti (líniové 

stavby, budovanie komunikácii, bytovej výstavby apod.). Investor predloží KPÚ na posúdenie PD pre 

územné a stavebné konanie za účelom definovania podmienok archeologického výskumu potenciál-

nych archeologických nálezov na miestach dotknutých pripravovanou investičnou výstavbou podľa § 

30 ods. 4 a § 41 ods. 4 pamiatkového zákona. 

 

 Priestor nábrežia považovať za „jadro líniového systému zelene“ s cieľom trvalej udržateľnos-

ti zelene v urbanizovanom území,  

 navrhnúť spôsob revitalizácie priestorov brehu Karloveského ramena v spolupráci so správ-

com toku, 

 navrhnúť rekonštrukciu existujúcej nábrežnej líniovej vegetácie formou náhrady starých vy-

sychajúcich stromov výsadbou mladých stromov so zachovaním charakteru tohto pásu vege-

tácie v prirodzenom stave vývoja,   

 navrhnúť revitalizáciu plochy zelene v juhovýchodnej časti riešeného územia – zelene voľne 

krajinársky a sadovnícky upravenej, ktorá prepojí územie Karloveskej zátoky na Botanickú zá-

hradu a promenádu pri Dunaji,  

 riešiť zhodnotenie  nevyužívaných plôch náletovej zelene návrhom na ich revitalizáciu, dopl-

nením o prvky vybavenost, vytvoriť polyfunkčný priestor pre krátkodobý pobyt, ako ich sú-

časť  navrhnúť  prekrytie vizuálnych impaktov (oplotenia, steny objektov) popínavou zeleňou,  

 navrhnúť odstránenie nevhodných a provizórnych objektov vzhľadom na ich polohu 

v nábrežnej zóne, technicko-prevádzkový stav, ako aj ich negatívne vizuálne pôsobenie,  

 navrhnúť likvidácua náletových a inváznych druhov drevín 

 navrhnúť skvalitnenie priestoru v centrálnej časti nábrežia Karlovarskej zátoky (v súčasnosti 

s nevhodnými a neestetickými aktivitami), vzhľadom na jeho atraktívnu polohu v v nábrež-

nom priestore zhodnotiť jeho potenciál pre vytvorenie obslužného a odpočinkového bodu  

pre verejnosť 

 riešiť nástupný priestor od mosta Lafrancovi  s pešími a cyklistickými trasami, vrátane predĺ-

ženia mestskej promenády do územia Karloveskej zátoky s výrazným a identickým zastúpe-

ním zelene.   

 

 

 Riešiť bodovú závadu pri vstupnom priestore do botanickej záhrady, vrátane nevyhovujúcich 

šírkových parametrov komunikácie medzi areálom botanickej záhrady a Štátnym veterinár-

nym a potravinovým ústavom, ktorá zabezpečuje sprístupnenie areálov lodeníc a bodovú zá-

vadu pred vstupom do areálu lodeníc a Švédskych domkov, 

 preveriť možnosti potencionálneho vstupu do územia v priestore mosta Lafranconi vo vzťahu 

na riešené územie, 

 riešiť pokračovanie nábrežnej promenády, a v rámci nej kolíziu cyklistickej a pešej dopravy 

v priestore chodníka pozdĺž toku Karloveského ramena, 

 rezervovať koridor na prepojenie Moravsko-Dunajskej cyklocesty s Medzinárodnou Dunaj-

skou cyklocestou na pravom behu Dunaja a MČ Staré Mesto po Dvořákové nábrežie, 
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 v riešení zohľadniť prejazd cyklistov po Botanickej ulici, ktorá je vyznačená cyklistickým orien-

tačným značením a zabezpečuje prepojenie MČ Karlová ves, Dúbravka a Líščie údolie (križo-

vatka cez Botanickú ulicu), 

 vytvoriť priestor pre pohyb cyklistov a ich prejazd do MČ Karlova Ves pri Čiernom potoku, pri 

Riviére, 

 preveriť  možnosti rozvoja peších prepojení areálov VI Dužba a Švédske domky, ako aj peších 

prepojení z vnútorného územia zóny do priestoru nábrežia,   

 preveriť možnosť resp. potrebu protihlukovej ochrany celého areálu Botanickej záhrady, 

 rešpektovať komunikáciu v Botanickej ulici z hľadiska jej funkčného významu, vrátane jej 

ochranného pásma, 

 preveriť požiadavku na obmedzenie vstupov do územia zóny z komunikácie v Botanickej ulici 

s prechodom cez električkovú trať s  ohľadom na celkové dopravno-prevádzkové pomery rie-

šeného územia,  

 šírkové usporiadanie nových komunikácií navrhnúť v zmysle STN 73 6110, 

 statickú dopravu riešiť v zmysle STN 73 6110, 

 chodníky pozdĺž miestnych komunikácií riešiť v súlade s STN 73 6110. 

 

 rešpektovať vedenia koridorov technickej infraštruktúry s ochrannými pásmami, ktoré úze-

mím tranzitujú, pričom nezabezpečujú priamu technicko - infraštrukturálnu obsluhu územia, 

 rešpektovať vedenia koridorov technickej infraštruktúry s ochrannými pásmami, ktoré zabez-

pečujú priamu technicko - infraštrukturálnu obsluhu územia, 

 preveriť  možnosť prekládky vedení a zariadení technickej infraštruktúry v prípade rozvojo-

vých zámerov v územiach dotknutých územno-technickými limitmi. 

Z hľadiska vodného hospodárstva: 

 rešpektovať vodovodné výtlačné potrubia DN1200, DN800 a DN500, dopravujúce pitnú vodu 

z vodného zdroja Sihoť do Karlovej Vsi a popri Botanickej ulici smerom do centra Bratislavy,  

 rešpektovať jestvujúci verejný systém zásobovania pitnou vodou riešeného územia prostred-

níctvom potrubia DN 300 vedený po južnej strane Botanickej ulice po areál botanickej záhra-

dy, s pokračovaním potrubia DN 200 do priestoru pod mostom Lafranconi,  

 rešpektovať vodné zdroje na území zóny (Neverejné vodovody)  

o vodný zdroj Univerzity Komenského - z ktorého je voda čerpaná do vodojemu 

s objemom 500 m3 situovanom v areáli Švédske domky, 

o vodný zdroj ZOO v súčasnosti nefunkčný, 

o  vodný zdroj v rámci areálu botanickej záhrady,  

 zohľadniť systém odvádzania odpadových vôd z riešeného územia prostredníctvom: 

o starého kanalizačného zberača A VIII DN 1200 odkanalizované takmer všetky územia 

a areály, 

o kanalizačného zberača A VIII DN 4200/3000 odkanalizovaná zástavba bytových do-

mov Karloveské rameno, 

o  
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o areály botanickej záhrady a ČSPH OMV sú odkanalizované prostredníctvom kanali-

začnej prípojky DN 300, prechádzajúcej areálom botanickej záhrady, ktorá je zaúste-

ná do nového zberača A, 

 rešpektovať kanalizačný zberač A VIII-8 vedený pozdĺž Karloveského ramena,  

 Rešpektovať existujúci systém odvádzania dažďových vôd z riešeného územia cez dažďové 

kanalizácie, ktoré sú zaústené priamo Karloveského ramena kanalizáciou DN300, 

 riešiť odvedenie odpadových vôd z navrhovaných území , 

 rešpektovať realizované opatrenia v území z hľadiska zabezpečenia územia proti povodniam, 

 riešiť zabezpečenie územia proti povodniam v úsekoch, ktoré nie sú chránené:  

o zázemie jestvujúcej Karloveskej lodenice s prístupovou komunikáciou z Botanickej 

ulice, s nadväzným parkoviskom a voľnými plochami, 

o územie botanickej záhrady a územie v úseku medzi lodenicou Paddler a areálmi lo-

deníc vodáckych klubov. 

Z hľadiska zásobovania elektrickou energiou je pre riešené územie (vrátane širších vzťahov) potrebné: 

 rešpektovať systém zásobovania elektrickou energiou riešeného územia prostredníctvom 

troch 22 kV kábelových vedení (linka č. 2006) prepájajúce rozvodňu RZ 110/22,0 kV Dlhé Die-

ly a spínaciu stanicu Dóm, 

 vychádzať z podmienok stanovených v ÚPN hl. mesta SR Bratislavy (2007) v znení zmien 

a doplnkov, 

 z hľadiska súčasného technického stavu, ako aj súčasných kapacitných nárokov, predstavujú 

jestvujúce vedenia a trafostanice v riešenom území vyhovujúce energetické zariadenia, 

 z hľadiska budúceho rozvoja zásobovanie nových aktivít v území zóny elektrickou energiou 

zabezpečovať z kábelového vedenia linky č. 2006 prostredníctvom postupného pripájania 

nových transformačných staníc,  

 prípojky z kmeňových vedení je potrebné v maximálnej miere kabelizovať a v maximálnej 

miere trasovať pozdĺž miestnych komunikácií, 

 rešpektovať existujúce elektrické kábelové vedenia, v súlade so zákonom NR SR č. 251/2012 

Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Z hľadiska zásobovania plynom je pre riešené územie potrebné: 

 rešpektovať existujúci systém zásobovania územia plynom: 

o z hlavného plynovodu DN 200, obytná zástavba Karloveské rameno a areál VI Družba,  

o z plynovodu DN 100 distribučnej siete s prevádzkovým tlakom 0,1 MPa areál ČSPH 

OMV, areál Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, areál „švédske domky“ a  

zástavba v priestore medzi areálmi ČSPH AGIP a VI Družba,   

 súčasný stav distribučnej siete plynovodov v území umožňuje rozvoj riešeného územia a na-

pĺňanie koncepcie využitia územia. Kapacita distribučnej siete vyhovuje potrebe potenciálne-

ho rozvoja riešeného územia, 
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 rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma v zmysle zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. 

§79 a 80), 

 vychádzať z podmienok v ÚPN hl. mesta SR Bratislavy (2007) v znení zmien a doplnkov. 

 Riešené územie sa nachádza mimo dosah sietí centrálneho zásobovania teplom a ani v bu-

dúcnosti sa neuvažuje so zavedením systému SCZT.  

 Návrh zásobovania teplom v riešenom území riešiť komplexným využitím zemného plynu de-

centralizovanými zdrojmi tepla, 

 vybilancovať potreby tepla vyplývajúce z rozvojových území. 

 Rešpektovať zemný optický televízny kábel spoločnosti UPC, s.r.o. trasovaný z priestoru kri-

žovatky Karloveskej a Devínskej cesty pozdĺž južného okraja Botanickej ulice, s ukončením 

v zástavbe Karloveské rameno, a ďalší zemný optický televízny kábel spoločnosti UPC, s.r.o., 

trasovaný od mosta Lafrankoni, 

 rešpektovať miestne telefónne káble v správe Slovak Telekom, a.s. ktoré vychádzajú 

z digitálnej telefónnej ústredne ATÚ Nábělkova situovanej na ulici Nábělkova, 

 rozvody mts trasovať v zmysle predmetných STN mimo komunikácií v ozelenených pásoch, 

prípadne v chodníkoch.  

 


