BYTOVÝ DOM
Celkový návrh vychádza s koncepcie jednoduchého tvarovo triezveho obytného súboru
s vysokým dôrazom na zeleň v priestore.Kompozícia bytového súboru vychádza z obytného
bloku s desiatimi bytovými jednotkami . V areali sú osadené tri obytné bloky v polkruhovej
kompozicii s obytnými miestnosťami orientavanými do poloverejneho priestoru vnutrobloku .
celkový počet bytov 30 b.j.
Kompozicia blokov je doplnená o skleník , ktorý tvorí súčasť sadových úprav s dažďovou
záhradou upravujúcou mikroklimu prostredia a hodpodarí s dažďovou vodou. Jednotlivé
plochy zelene znižujú negatívne dôsledky urbanizovaného prostredia .Zeleň priamo
ovplyvňuje mikroklímu prostredia .
Dispozície bytov :
Jednoduché konštrukčne nenáročné riešenie s rozponom v priečnom smere 6000 mm a v
pozdlžnom 3600 mm umožnujú variabilnosť dispozicie a zmenu počtu bytov .
V časti dispozicie orientovanej smerom do parku sú umiestnené komunitné obývacie izby a
pomocné priestory .
V rámci komunitných záhrad boli vytvorené vyvýšené záhony na pestovanie úžitkových
rastlín /zelenina ,kulinárske rastliny / a trvalkové záhony .Komunitná záhrada s vlastným
odpadovým hospodárstvom a využitím dažďovej vody z retenčných nádrži a vlastným
kompostoviskom v severnej časti pozemku kde je umiestnené aj mikroodpadové
hospodárstvo pre obyvateľov bytového súboru / priestor na zber separovaného odpadu ,
a retenčné nádrže na dažďovú vodu .
Strechu obytného súboru tvorí extenzívna zelená strecha , ktorá ja nenáročná
/skalničky ,kobercové trvalky ,machy ,trávy / . Na výsadbu navrhujeme
rozchodníky ,skalnice ,materina dúška , jahody ,hrach /.
Dopravné riešenie :
Pre potreby obyvateľov sú parkovacie miesta umiestnené po tri miesta pre imobilných / pre
každý blok a sedem parkovacích stanii pri vstupe do arealu.
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Zeleň :
Princíp návrhu bol založený na koncepte harmonického pôsobenia zelene a urbanizovaného
prostredia .Hlavný doraz sa kládol na polohu chodca. Určujúcim kompozičným materiálom je
vegetácia ,ktorá bola v návrhu rozdelená na vegetačné prvky ,ktoré vo vzájomnej väzbe
vytvárajú ucelené priestory-výtvarnú kompozíciu zelene .Vegetačné prvky sú v návrhu
rozdelené na byliny a dreviny./stromy a kry/
Kompozičné princípy návrhu zelene sú príbuzné kompozičným kritériám urbanistického
priestoru odlišnosť je v biologickej podstate /premenlivosť ,rast ,zmena
farby ,svetlo ,tieň ,formovanie tvaru./
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