Anotácia
Kvalita bývania je úzko spojená s kvalitou života a
zároveň vytvára predpoklady na jeho zlepšovanie.
Nájomné bývanie toho nie je výnimkou. Situácia v
oblasti nájomného bývania na Slovensku je dlhodobo
zanedbávaná téma, ktorá za posledné desaťročia po
páde železnej opony prerástla do národneho problému.
Nedostatok finančne dostupných nájomných bytov
vlastnených štátom, viedlo za posledné roky k pokryveniu
realitného trhu a monopolu súkromnej sféry. Hlavné mesto
Bratislava je toho jasným príkladom. Navzdory tomu sa
mesto začína snažiť o zmenu svojej bytovej politiky a
organizovanie súťaží najómných bytov je jednou z ciest.
Urbanismus
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Pozemok na ktorom stojí historická budova Csákyho
kaštiela, vnímame ako ostrov zelene v ucelenej zástavbe
rodinných domov, na užšom okraji mesta. Riešená situácia
v južnej časti parku ponúka možnosť netradičného
riešenia. Predstavujeme si takzvaný „pavilónový
urbanizmus“ (fig.3). 3 samostatné vily v lesoparku
(fig.1), snažiace sa mierkou priblížiť pôvodnému domu
spravcu a okolitej zástavbe rodinných domov (fig.2).
Šachovnicové usporiadanie domov hierarchizuje územie
a vytvára medzipriestory, ktoré slúžia rôznym funkciám –
parkovanie, záhrada, komunitná plocha a kľudová časť s
retenčným jazierkom (fig.4). Prepojenie medzipriestorov a
domov samotných zabezpečuje pešia komunikácia, ktorá
sa voľne tiahne od vstupu na pozemok cez komunitnú
plochu medzi vilami, až po kľudovú zónu na jeho konci.
Jemné natočenie víl poskytuje jej obyvateľom väčšie
súkromie, a zároveň umožňuje priamy výhľad do korún
stromov, ktoré slúžia ako prirodzené tienenie. (fig.5)
Architektúra
Návrh víl vychádza z modulu štvorca o dĺžke 2,3 m,
ktorý sa tiahne celým návrhom, a ktorý rešpektujú
všetky domové priestory (fig.8). Piano nobile poskytuje
čiastočné súkromie obyvateľom domu a zároveň
bezprostredný kontakt s terénom (fig.10). Na vstupnom
podlaží je situovaný komunitný priestor pre obyvateľov
domu, 2-izbový byt orientovaný vždy do kľudovej časti
pozemku, výťah so schodiskom presvetleným strešným
svetlíkom a sklad bicyklov. Druhé a tretie nadzemné
podlažia sú skladbou 4 jednoizbových a 3 dvojizbových
bytov. Jednotlivé vily majú vždy iné dispozičné riešenie a
poskytujú tak pestrejšiu paletu bytových jednotiek spolu s
presklennými loggiami. Samotná fasáda domov je tvorená
presklennými pevnými a posúvnymi časťami (fig.9), ktoré
umožňujú bezprostredný kontakt so stromami (fig.11) a
sú odkazom na pôvodný charakter územia so sklenníkmi.
Vonkajšie tienenie je riešené exteriérovými roletami a
súkromie obyvateľov dopĺňajú interierové závesy (fig.12).
Strešnú rovinu domov využivame ako priestor pre zisk
slnečnej energie pomocou solárnych panelov, ako aj
miesto pre umiestnenie jednotiek technológie.
Zeleň
Náš návrh počíta v čo najväčšej miere so zachovaním
pôvodných stromov a dopĺňa ho o vysokú, ako aj
nízku parkovú zeleň (fig.1). Pešiu komunikáciu
prepájajúcu domy s celým pozemok navrhujeme z
bieleho metličkového betónu. Vačšie združovacie plochy
parkovania, komunitného priestoru ako aj záhradnej
časti navrhujeme z mlatového povrchu, ktorý nevytvára
veľké nenasiakavé plochy (fig.6). Retenčné jazierko v
oddychovej časti na konci pozemku slúži ako „zberná
nádoba“ ďažďovej kanalizácie z objektov a zároveň
ako ochladzovací prvok v letných mesiacoch. Mlatový
komunitný priestor medzi vilami je miestom pre
stretávanie obyvateľov pri spoločných obedoch ako aj pre
hru – petangue (fig.7).
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