
LIBRETO

"Krásni mladí ľudia sú hračka prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela."

Buddha

KONCEPT

Navrhujeme zrelý dom, ktorý je ohľaduplný k svojmu okoliu a jeho užívateľom. Zadanie identifikujeme jako úlohu k revitalizácii hodnotného prostredia s existujúcou seriou amortizovaných stavieb. Stavby navrhujeme

asanovať v plnom rozsahu. Pôdorysná stopa pôvodných objektov sa stáva referenčnou pre náš návrh. Nový objekt umiestňujeme v rozhraní pôvodnej pozície objektov, čím sa vyhýbame existujúcej vrástlej zeleni - tá sa stáva

silným atribútom revitalizovaného prostredia.

Novostavbe nachádzame pozíciu odvodenú od osi centrálneho objektu parku - Csákyho kaštieľa, v orientácii nároží objektu v zákryte pôdorysných osnov dvoch najbližších susedných objektov, v užívateľských

parametroch - dostatočné odstupy a svetlo. V urbánnom kontexte je objekt odsadený od uličnej čiary a umožňuje tvorbu množiny verejných, poloverejných a súkromných priestorov na rohraní parku.

Navrhovaný objekt zohľadňuje prípustné koeficienty stavebnej záťaže na pozemku a svojou koncentrovanou formou s efektívnou dispozíciou minimalizuje potrebu výrubu zelene. Návrh uvažuje s expanziou parku do

tesnej blízkosti novostavby - objekt sa stáva súčasťou parkových úprav.

OBJEKT

Bytový dom pre seniorov je kompaktným solitérnym objektom s 3 nadzemnými podlažiami, jedným čiastočným suterénnym podlažím a užívateľsky navrhovanou piatou fasádou - komunitnou strechou objektu. Objekt

s pôdorysnou stopou AxA (25,3 m) má v centrálnej pozícii osadené kruhové átrium (priemier 8,4 m), ktoré je nosné pre koncept návrh vo viacerých ohľadoch: 1) vertikálne prepája komunitné užívanie objektu skrz tri podlažia,

2) minimalizuje priestor chodby a integruje po svojom obvode užívateľské mikropriestory pre flexibilné využitie, 3) tvorí predpoklad pre zdravú mikroklímu priestorov - svetlo, vetranie, vizuálny kontakt a i., 4) spoločne

s multifunkčnými priestormi komunitných obývačiek na severnej fasáde objektu vytvára naprieč celým objektom celistvú spoločenskú halu, ktorá dáva predpoklad k interakciám užívateľov a k pestovaniu zdravej komunity.

V dome je 24 bytových jednotiek. Objekt má predpoklady pre bohatý vnútorný program premenlivý v čase.

DISPOZÍCIA

Pôdorysná osnova domu umožňuje nezávislosť jeho orientácie voči svetovým stranám v rámci osvetlenia a oslnenia bytu. Bytové jednotky sú radené pozdĺž južnej, východnej a západnej fasády a pozdĺž severnej

fasády sú umiestnené komunitné priestory, ktoré vedia flexibilne expandovať do pobytových komunikácií po obvode centrálneho átria. Dispozície jednotlivých bytov a spoločných priestorov môžeme chápať taktiež ako

hardware moderného domu čerpajúceho a nadväzujúceho na tradičné rezidenčné typológie, ktorý je situovaný v parku s kaštieľom. Kladieme dôraz na užívateľské parametre v dvoch zadaných veľkostných kategóriách

s utilitárnym rovrhnutím miestností, ktoré sú zčasti otvorené, aby tvorili jeden priestorový celok. Dispozície bytov zohľadňujú požiadavky osôb s odmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V prízemí objektu majú bytové jednotky predzáhradky, na poschodiach disponujú plytkými loggiami. Jednotlivé poschodia disponujú flexibilne meniteľnými spoločenskými priestormi - komunitnými obývačkami, ktoré

na severnej fasáde expandujú do exteriérovej terasy, alebo loggie a v centrálnej pozície objektu smerom k presklenému átriu. Objekt má potenciálne využiteľnú strechu - komunitná strešná terasa, alternatívne zdroje energií,

včelárstvo a i. Technické a servisné zázemie objektu je situované v suteréne (tzb, sklady, práčovňa so sušiarňou). Vertikálne je objekt servisovaný centrálnym schodiskom, veľkorozmerným výťahom a zdvíhacou plošinou.

FASÁDA

Navrhujeme francúzske okná dvoch rozmerov (sériu dopĺňame podmnožinou odvodených typov okien), ktoré umožňujú dobré osvetlenie interiéru. Byty na poschodiach disponujú plytkou loggiou k sezónnemu

užívaniu. Pre kontakt s exteriérom sú spolu so strešnou terasou a exteriérovými pobytovými plochami dostatočné a na balkóny rezignujeme. Zabezpečujeme tak dostatočnú intimitu aj pobytovým plochám v exteriéri.

Objekt bytového domu je koncipovaný ako drevostavba, má fasádny obklad v latovaní z opáleného dreva - v prírodnom materiály adekvátnom pre prostredie parku a užívateľský program.

KONŠTRUKCIE A MATERIÁL

Dom je navrhovaný ako drevostavba (CLT panely). Architektúra domu sa vymaňuje z požiadavky niečo expresívne vyjadrovať - do popredia sú kladené javové a zmyslové vlastnosti "mlčiaceho" materiálu a formy,

ich životný proces stárnutia v kontexte priestorového a urbánneho programu.

PARTER

Parter je členený na poloverejné a súkromné priestory bytového domu pre seniorov a denný stacionár. Sú orientované do zelene a zeleň podporujú. Pri vstupe na pozemok je predpolie tvorené príjazdovou

dláždenou komunikáciou s parkovacími plochami v zatrávňovacej dlažbe. Odstavné plochy oddeľujú od ulice prístrešky úložiska bicyklov a odpadového hospodárstva. Ostatné spevnené plochy revitalizovaného areálu majú

parkový charakter - sú prevažne nasiakavé, nespevnené. Súkromie predzáhradok je vymedzené zelenými plotmi. K západnému cípu pozemku sa tiahne mlatová komunikácia, ktorá má v trase viacero atraktorov

aktívneho/pasívneho relaxu obyvateľov objektu. V západnom ústraní pozemku je situovaná otvorená konštrukcia komunitného altánku. Bytový objekt má prirodzené pešie prepoje s objektom kaštieľa a celým areálom parku.

BILANCIE

Bilancie územia k funkčnej ploche 5 280 m

2

Zastavaná plocha navrhovaným objektom pre seniorov 582 m

2

Zastavaná plocha existujúci objektmi 210 m

2

Index zastavanej plochy 0,15

 

Hrubé podlažné plochy objektu pre seniorov 1681 m

2

                                           

Hrubé podlažné plochy existujúcich objektov 377 m

2

Index podlažných plôch 0,39

 

Spevnené plochy objektu pre seniorov 1 585 m

2

Spevnené plochy existujúcich objektov 560 m

2

                                           

Plochy zelene 3 695 m

2

Koeficient zelene 0,70

 

Počet obytných jednotiek 24

1-izbových 8 (alt. 12)

2-izbových 16 (alt. 12)

Kapacita osôb bytového objektu pre seniorov 40 (alt. 36)

Plocha bytových jednotiek 967 m

2

Plocha spoločných pobytových priestorov 434 m

2
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