VIZUALIZACE POHLED Z HLAVNÍHO VSTUPU

ANOTACE NÁVRHU

NADHLED

Nacházíme se v jedinečném kontextu zámeckého parku – čtvercem lapeného fragmentu zeleně, s dominantou Csákyho kaštieľa
a přilehlým nemocničním objektem. Celá koncepce návrhu je tak podmíněna nejen blízkostí kulturní památky, ale i vzrostlými
stromy. Cílem je v maximální možné míře respektovat tuto unikátní atmosféru a vtisknout ji do objektu bytového domu a řešeného
území.

TVÁŘ DO ULICE
Lineární objekt je umístěn při severní hraně pozemku s ohledem
na maximální odstupové vzdálenosti od rodinných domů.
Průčelím se přibližuje k ulici Parková a upozorňuje na svou
přítomnost směrem do veřejné části. Vymezuje vstupní prostor
se zpevněnou plochou určenou k parkování.

Navrhujeme jeden kompaktní objem, který urbanisticky ztvárňujeme jako třetí solitér v parku. Současně vnímáme blízkost stávající zástavby a objekt komponujeme s ohledem na udržení maximální kvality okolního prostředí, se snahou se do něj začlenit. Forma objektu přejímá tvarosloví stávajících cestiček a stává se tak součástí celkové geometrie parku. Vidíme potenciál v rozšíření
stávající sítě parkových cest a její doplnění o procházkový okruh uvnitř řešeného území.
Objekt je navržený tak, aby přinášel maximální výhled do parku. Kopíruje severní hranu pozemku s ohledem na odstupové vzdálenosti od rodinných domů. Průčelím se přibližuje k ulici Parková a upozorňuje na svou přítomnost směrem do veřejné části. Idea
návrhu je navrácení atmosféry původních skleníkových konstrukcí, které se na pozemku nacházejí. Vnitřní dispozice je komponována jako systém za sebou navazujících místností v obou směrech s odkazem na motiv zámecké enfilády.
Na funkční ploše o rozloze 5280 m2 navrhujeme kompaktní tří podlažní objekt o hrubé podlažní ploše HPP = 1 734 m2 v limitu
IPPmax = 0,4. Zastavěná plocha dle metodiky výpočtu 578 m2 splňuje regulaci IZPmax = 0,15. Plocha zeleně v řešeném území
splňuje požadavek na KZmin = 0,6. V objektu se nachází celkem 27 bytů. Jejich skladba je navržena v poměru 12 bytových jednotek o velikosti 1 + kk (podlahová plocha 32 m2) a 15 bytových jednotek o velikosti 2 + kk (podlahová plocha 45 m2). Průměrná
podlahová plocha bytů se pohybuje okolo 39 m2.

SCHWARZPLAN 1:2000

VÝHLED NA KAŠŤIEĽ
Objekt kopíruje severní hranu pozemku, a ze společných
komunitních prostor se ladnou křivkou otvírá výhledům do
zámeckého parku s dominantou Csákyho kaštieľa. Tento
unikátní moment zprostředkovává všem obyvatelům domu.

FUNKČNÍ DĚLENÍ
Objekt je hmotově i provozně rozdělen do dvou základních
traktů. Při severní straně je navržen komunitní obývák, který
se obrací za výhledy do zámeckého parku. Při jižní straně jsou
po celé délce navrženy byty, což umožňuje jejich plnohodnotné
proslunění, a současně vzniká výhoda jejich orientace do
intimnější části parku určené k venkovnímu pobytu seniorů.

HLAVNÍ VSTUP

SITUACE A PŮDORYS 1NP 1:200

Hlavní vstup i vjezd na pozemek je z ulice Parková formou
rozšířeného parkového chodníku. V tomto místě je rovněž
umístěna část statické dopravy, v počtu 5-ti parkovacích stání
určených pro osoby s omezenou schopností pohybu. Umístění
zbylé části parkovacích stání předpokládáme na ulici Krásná.
Vstup do domu je následně situován při jeho severní straně,
v místě křížení parkových cest. Tímto řešením vzniká vstupní
předprostor, který umožňuje zajíždění a otáčení sanitek.
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KONCEPT ZELENĚ

11

16
15

08

Objekt umísťujeme mezi stávající vzrostlou zeleň, kterou v
maximální možné míře zachováváme a vyhýbáme se jejímu
kácení. V rámci sadových úprav navrhujeme aplikovat novou
výsadbu podporující kompozici zámeckého parku a historický
charakter lužních lesů (např. topol, vrba, javor, platan). Část
pozemku při jižní hranici je přičleněna rodinným domům za
účelem rozšíření zahrad a vymezení jejich potřebného soukromí.
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PROCHÁZKOVÉ OKRUHY
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Cílem je zachování pokojné atmosféry zámeckého parku.
Vidíme potenciál v rozšíření stávající sítě parkových cest, jež
jsou předobrazem pro vytvoření procházkového okruhu kolem
nově navrženého domu.
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FUNKCE NAVAZUJÍCÍ NA OKRUH
Na procházkový okruh jsou navázány různé volnočasové funkce
pro oddych seniorů, které přejímají geometrii cestiček. Mezi
tyto funkce patří komunitní zahrádky, skleník, altán, pétanquové
hřiště, ale i intimnější prostory se zákoutím. Geometrie cest se
propisuje rovněž do tvaru bytového domu, který se tak stává
jen další funkcí umístěnou v parku.

LEGENDA

01 vstupní prostor 02 1/2 parkovacích stání / zatravňovací rohože 03 komunitní sdílená zahrada 04 cesta v parku / česaný beton 05 lavičky 06 komunitní stůl 07 altán 08 cvičení pro seniory 09 misto pro zdravotní pomoc 10 stojany na kola 11 osvětlení 12
stávající zeleň 13 navržená zeleň 14 zádveří 15 komunitní obývačka 16 zimní zahrada 17 bezbariérové byty 18 terasy

Bytový súbor Parková
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VIZUALIZACE POHLED Z OBYTNÉ CHODBY

ZÁMECKÁ ENFILÁDA

REMINISCENCE SKLENÍKU

EKONOMIKA NÁVRHU

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

VARIABILITA PROSTORU

PŘEDSAZENÁ LEHKÁ KONSTRUKCE

Vnitřní dispozice je komponována jako systém za sebou navazujících
místností v obou směrech s odkazem na motiv zámecké enfilády. V
podélné směru je komunitní prostor členěn na jednotlivé místnosti
s funkcí jídelny, kuchyně, či odpočinkový salón. V příčném směru
je sled místností následující: soukromý balkon, soukromý pokoj,
polosoukromá předsíň s kuchyňským koutem, komunitní obývák,
zimní zahrada.

Idea architektury domu je navrácení atmosféry původních skleníkových
konstrukcí, které se na pozemku nacházejí. Severní fasádu objektu
navrhujeme formou konstrukce zimní zahrady, která při pohledu od
kaštieľa evokuje zámecký skleník. Jižní fasáda je tvořena soustavou
subtilních tyčových prvků s funkcí markýzového stínění proti slunci.
Reminiscence skleníkové konstrukce vytváří unikátní atmosféru
rovněž při průhledech interiérem.

Vzhledem k typu nájemního bydlení a způsobu financování navrhujeme
jeden kompaktní objem s potenciálem nízkonákladové stavby, který
však komponujeme s ohledem na udržení maximální kvality okolního
prostředí. Ekonomice návrhu jdeme naproti rovněž jednoduchým
konstrukčním řešením, důslednou modulací, unifikací a racionální
formou domů.

Dům je navržen v jednotném konstrukčním modulu, který vychází z
ideální velikosti bytu. Řešení umožňuje volit mezi aktuálně výhodnější
konstrukcí, v tuto chvíli navrhujeme systém zděných příčných stěn
opakujících se v modulu 3,85 m. Malým rozponem konstrukce je
umožněna úspora materiálu. Důležitá jsou řešení detailů, které dům
zprostředkovávají svým obyvatelům – dobrá podlaha, materiál dveří,
světla, klika.

Vnímáme limity malometrážních bytů, i přesto navrhujeme velkorysé
bydlení. Dispozice umožňuje variabilitu prostorů ve formě jejich
vzájemného propojování a zvětšení. Pracujeme kreativně s předsíní,
jejíž funkci navrhujeme jako filtr mezi soukromou a komunitní částí,
který může být uzavřený, ale i otevřený.

Pro rozšíření užitného prostoru jsou navrženy venkovní lehké
konstrukce, které poskytují přímý kontakt s exteriérem každému
bytu. Na jižní straně jsou to balkony bytů, na severozápadní průběžná
konstrukce zimní zahrady přístupná ze společného obýváku.

PŮDORYS 2NP A 3NP 1:200

VIZUALIZACE POHLED Z KOMUNITNÍHO PARKU
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01 komunitní obývačka 02 zimní zahrada / komunitní balkón 03 predsíň s
kuchyňským koutem 7,1 m2 04 koupelna 3,7 m2 05 obývací pokoj 16 m2
06 balkón 3 m2 07 ložnice 15 m2 08 výtah
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PŮDORYS 1PP 1:200
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01 sklad 02 prádelna 03 výtah 04 sklepní kóje 05 technická místnost 06
sklad
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ŘEZOPOHLED PODÉLNÝ
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ENERGETICKÉ SCHÉMA
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LEGENDA

01 tepelné čerpadlo země - voda s elektrickým dohřevem 02 zásobníkový ohřívač vody 03 podlahové vytápění 04 zimní zahrada 05 přívod vody koupelna / WC 06 dešťová voda ze střechy 07 venkovní screenové rolety 08
retenční nádrž s přepadem do kanalizace 09 povrchová retence a vsakování 10 závlaha zeleně 11 akumulační nádrž dešťové vody 12 plošný kolektor 13 tříděný domovní odpad 14 LED svítidla 15 skleník

Bytový súbor Parková
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