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Prístavba Prvého súkromného gymnázia 
v Bratislave za 70 dní

Pred štvrťstoročím založili štyria pedagógovia bratislavského 
gymnázia Prvé súkromné gymnázium v Bratislave. Prvým vyučo-
vacím dňom bol 2. september 1991. Štúdium 8-ročného gymnázia 
a klasického 4-ročného gymnázia využíva v súčasnosti 300 žiakov. 
Areál školy moderne zrekonštruovali v roku 2002, no nedostatok 
priestorov na vyučovanie pretrvával i naďalej. Projektové archi-
tektonické štúdio RAUM 3 našlo v roku 2013 riešenie na získanie 
nových vyučovacích priestorov. Autor: Dr. Anton Mrník

Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com
Foto: autor a archív Tectum Novum

Základný projekt prístavby areálu vypra-
covali Ing. arch. Marcel Dzurilla (*1977) 
a Ing. arch. Martina Műllerová (*1988) 
formou prístavby dvoch podlaží k telo-
cvični. Pôvodným zámerom bola kla-
sická murovaná stavba jednoduchého 
tvaru, ktorá by nadviazala na základnú 
stavbu. Technologické riešenie si však 
vyžadovalo zdĺhavé termíny, veľkú zaťa-
ženosť oceľovo-betónového telesa na 
základy a veľkosť obslužného priestoru 
počas stavby. Investor sa na poslednú 
chvíľu rozhodol zmeniť stavebný zámer. 
Požiadal o dodatočné posúdenie statiky 
a výrobnej dokumentácie, ak by prístav-
bu riešili formou drevostavby. Prístavba 
bola limitovaná voľnou plochou a mož-
nými rozmermi. Výrazný podiel na 
tomto pretransformovaní má doc. Ing. 
Jaroslav Sandanus, PhD. (*1965), ktorý 
pôsobí na Katedre kovových a dreve-
ných konštrukcií STU Bratislava ako 
autorizovaný stavebný inžinier a súdny 
znalec pre statiku stavieb. Spolu s asis-
tentom Ing. Kristiánom Sógelom, PhD. 
(*1979) garantovali technologický po-
stup drevostavby ako prijateľné rieše-
nie. Predchádza preťaženiu základov 
pôvodnej stavby telocvične, keďže 
stropná konštrukcia drevostavby sa 
viaže na pôvodný objekt a opiera sa 
o jeho steny iba na spevnenej ploche 
školského dvora.

Všetky prefabrikované prvky 
sú z dreva

Takéto riešenie vloženia drevostav-
by uprostred mestskej zástavby je 

Realizácia prístavby Prvého súkromného gymnázia v Bratislave
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v Rakúsku častým, no ešte stále nie 
štandardným riešením. Pred dvomi 
rokmi konferencia ProHolz „WoodBox 
a WoodDays“ v Bratislave ukázala 
možnosti, že nielen v Rakúsku, ale 
aj v Nemecku a v Škandinávii hľadajú 
progresívne stavebné postupy. Počas 
prístavby nepotrebujú realizačné fir-
my veľký stavebný ruch a počas uží-
vania nový objekt nezaťaží prírodné 
prostredie. Takýto projekt realizácie 
stavby s nosnou konštrukciou z dre-
vených panelov vo vzdelávacom areáli 
bol prvým na Slovensku. Pochvalne 
sa o riešení vyjadril aj rakúsky od-
borný časopis Holz Kurier v reportáži 
„Slowakischer Bildungsbau“ (november 
2015). Realizácia prístavby spoločnos-
ťou Tectum Novum a.s. Zemné vytvorila 
hodnotné stavebné dielo, ktoré získa-
lo ocenenie v súťaži Drevostavba roka 
2015 v Slovenskej republike. 

Prístavba je uchytená na murovanú a že-
lezo-betónovú konštrukciu telocvične. 
Tvorí  kompaktný objekt z drevených 
panelov. Previazanosť riešili vykonzolo-
vaním ukončenia poschodia na opačnej 
strane pri únikovom schodisku. Tam je 
podopretá lamelovými prievlakmi, ktoré 
sú tvorené šikmými stĺpmi v tvare „V“, 
opreté zospodu do oceľovej papuče, 
mechanicky ukotvenej v betónovom zá-
klade. Záťažou nie sú ani stropné dre-
vené prvky orientované v pozdĺžnom 
smere vyloženia poschodia. 
Vstup do prístavby je zo školského dvo-
ra schodiskom a bezbariérovou rampou 
alebo z chodby vedúcej z telocvične. 
Interiérové schodisko má dve ramená 
a medzipodestu, stupnice z lepeného 
dreva. Exteriérové únikové schodisko 
je oceľové.

Pôdorys prvého nadzemného podlažia prístavby

Pôdorys druhého nadzemného podlažia prístavby

Vstup do prístavby zo školského dvora Celkový pohľad na prístavbu
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Inšpirácia pre slovenských 
architektov

Nosné obvodové konštrukcie prístavby 
tvoria 5-vrstvové drevené panely z krí-
žom lepeného dreva CLT hrúbky 100 
mm. Drevostavba však zvonka nepô-
sobí rušivo medzi klasickými stavbami. 
Fasádu vytvorili izoláciou z minerálnej 
vlny s hrúbkou 200 mm a ukončili bie-
lou tenkovrstvovou omietkou, ktorá 
vzhľadovo dotvára jednotnosť celého 
areálu. Vnútorné nosné steny sú taktiež 
z krížom lepených panelov s hrúbkami 
100 až 120 mm. Časť deliacich priečok 
má drevenú stĺpikovú konštrukciu, ktoré 
sú opláštené sadrokartónom. Drevené 
panely a ďalšie drevené prvky dovážali 
od rakúskeho výrobcu priebežne (spo-
lu päť kamiónov). Panely stien začali 

Prístavba je na strane od telocvične podopretá šikmými stĺpmi v tvare „V“, ktoré sú zospodu opreté do oceľovej papuče, me-
chanicky ukotvenej v betónovom základe

Okná učební orientované na juhozápad sú vybavené exteriérovými žalúziami

V učebniach môže vyniknúť krása textúry dreva priznaných veľkoplošných CLT 
panelov Pohľad na chodbu v prístavbe
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montovať v júli 2015 a za štyri týždne bola hrubá stavba pod 
strechou. Výrobca charakterizuje, že drevené panely sa mon-
tujú ako lego, keďže na stavbu ich dodávajú už s montážny-
mi detailmi (perodrážka). Ďalšie týždne si vyžiadala montáž 
technických zariadení.
Zvnútra sú všetky prvky v požadovanej pohľadovej kvalite a ich 
povrch už nebolo treba upravovať. Podhľady stropu tvoria 
tiež lepené panely s hrúbkou 260 mm. Okenné a dverné 
fasádne výplne sú hliníkové, zasklené izolačným trojsklom. 
Každá miestnosť má vynikajúce vnútorné prostredie. Rozdiel 
medzi drevostavbou a klasickou stavbou vzdelávacej budovy 
je iba v tom, že v každej miestnosti je hasiaci prístroj. Táto 
časť budovy má požiarnu zaťaženosť 30 min. 
Prvé podlažie tvoria tri učebne, doplnené technickým a hygie-
nickým zázemím. Na 2. podlaží sú opäť tri učebne, kabinet 
a hygienické zázemie. Prístavbou škola získala šesť nových 
učební rovnakých rozmerov 7 x 7,8 m. (Jedna učebňa je 
kratšia o 2 m v dôsledku umiestnenia únikového východu.) 
Okná učební sú orientované na juhozápad a sú široké 6 m 
(v každej učebni). Využívajú teplo zo slnka. Počas prehrieva-
nia (na jar a na jeseň) teplotu prispôsobujú vonkajšími žalú-
ziami na fasáde.
Celý areál Prvého súkromného gymnázia tvoria hlavný objekt 
školy, jedáleň, telocvičňa, dom školníka, ihrisko, klasický 
školský dvor. Areál má plochu 8267 m2. Zastavaná plocha 
prístavby je 299,3 m2, úžitková plocha 613 m2, zastavaný 
priestor 2435,5 m3, merná potreba tepla na vykurovanie 
prístavby podľa PHPP je 43,18 kW. 
Vo vestibule hlavnej budovy sú umiestnené informácie o novej 
prístavbe na báze dreva „Prejdite sa našou prístavbou“.

Výborné prostredie nových učební priaznivo ovplyvňuje vý-
chovno-vzdelávací proces žiakov bratislavského Prvého sú-
kromného gymnázia

Prístavba Prvého súkromného gymnázia v Bratislave 
v skratke:

 Hlavný projektant: Ing. arch. Marcel Dzurilla
 Statika a výrobná dokumentácia: structureSS, s.r.o. 
Stupava

 Dodávateľ drevených CLT panelov: Mayr-Melnhof Holz 
Holding AG, Leoben (A)

 Dodávateľ spojovacieho materiálu: Rotho Blaas srl 
Cortaccia (IT), BOVA Březnice spol. s r.o.

 Realizácia: Tectum Novum, a.s. Zemné
 Termín výstavby: júl – september 2015

Hledáte odpovídající hranu? Celý svět nábytkových 
hran najdete u  fi rmy Ostermann! 

Hrany pro laserové olepení odesíláme 
do 4 pracovních dnů

Objednané skladové zboží odesíláme bez 
přepravních poplatků ještě tentýž den

ABS, melaminové, 
akrylové, hliníkové 

a dýhové hrany

Hrany pro Airtec olepení odesíláme 
do 4 pracovních dnů

Hrany v 
nejrůznějších 

tloušťkách

Hrany v libovolné šířce 
až do 100 mm

Největší sortiment 
hran v Evropě

1 m
Hrany v libovolné 
délce od 1 metru

2%2% sleva na každou 
objednávku z e-shopu

Hrany na přání také s vrstvou 
tavného lepidla

Největší srovnávací katalog 
v Evropě s více než 120.000  

kombinacemi desek a hran

Hrany pro Infratec olepení odesíláme 
do 4 pracovních dnů

VOLEJTE ZDARMA: 800 143 142
sales.cz@ostermann.eu  ·  www.ostermann.eu
Rudolf Ostermann GmbH · Schlavenhorst 85 · 46395 Bocholt · Německo 

n a  v š e c h n y  h r a n y

Ostermann: to se hodí!
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