URBANISTICKÝ KONCEPT m1:2000

ŠIRŠIE VZŤAHY m1:2000

AXONOMETRIA

nové stromy
cvičenie v exteriéri
s prekrytím
mlatový chodník
v rastri 2 hl. línií

svetlík

pôvodné stromy

zimná záhrada

parkovisko
15pm

skleník
pestovanie zel.

URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

komunitná
záhrada

Riešenie daného priestoru vychádza z génia loci parkovej záhrady Kaštieľa s historickou hodnotou a merítka okolitej susediacej zástavby rodinných domov. Hlavnými líniami

konceptu je natočenie objektov podľa zástavby z 19.storočia, čo je Kaštieľ plus objekty v areáli parku a druhá línia natočenia objektov okolitej zástavby rodinných domov z 20.storočia. Navrhujeme dva samostatne stojace objekty , natočené podľa
týchto dvoch línií, ktoré sme umiestnili medzi vzrastlú vysokú zeleň, kde rešpektujeme z väčšej časti polohu jestvujúcich stromov a zároveň vytvárame priehľad z objektov na dominantu územia - Kaštieľ. Dôležitú úlohu zohráva aj orientácia na svetové

KONCEPT BÝVANIA
ŽIVOT V
KOMUNITE

strany tak, aby všetky byty spĺňali svetlo-technické požiadavky .
Obidva objekty sú identické s rovnakými 1-izbovými a 2-izbovými bytmi.

DISPOZIČNÁ PREVÁDZKA Ústredným bodom v objektoch sa stáva komunitná obývacia izba, na ktorú nadväzuje zimná záhrada s výhľadom do parku a na Kaštieľ. Jedná sa v podstate o „skleník“ čo odkazuje historicky na dané miesto,

komunitná obývačka/galéria, zimná záhrada, pestovanie zeleniny a byliniek v skleníku,
bazén so saunou, multifunkčná miestnosť (dielne, prednášky, premietania),
komunitná záhrada, cvičenie v exteriéri

ODDYCH

kde boli situované skleníky. Teraz ho navrhujeme v novom ponímaní pre regeneračno-relaxačné účely, kde si seniori môžu posedieť v zimnej záhrade medzi zeleňou aj v nepriaznivom či chladnom počasí s krásnymi priehľadmi do parku. Hovoríme o

AKTÍVNY
ŽIVOT

troch nadzemných podlažiach. Na každom poschodí je možnosť sedenia v zimnej záhrade a vonkajší plášť ide cez všetky tri podlažia ,kde môžu byť vysadené na jestvujúcom teréne vzrastlé stromy. Celý tento priestor je napojený aj s obývacou izbou na
vonkajšiu terasu. Okolo priestoru obývačky sú uložené vždy tri 1-izbové byty a dva 3-izbové byty, lepšie prehľadné jednoramenné schodisko pripomínajúce rodinný dom a výťah. Celý tento vertikálny komunikačný priestor je presvetlený strešným

SÚKROMIE

svetlíkom. Každé podlažie obsahuje aj priestor s práčkou a sušičkou, bezbariérové WC pri obývačke a sklad . Všetky kúpeľne sú riešené ako bezbariérové pre imobilných. Technické zázemie je situované v priestore suterénu.
Na prízemí je možnosť umiestniť rôzne spoločné priestory podľa aktivít pre trávenie voľného času. My sme navrhli v jednom objekte bazén so saunou, príslušnou vybavenosťou a kontaktom s exteriérom. V druhom objekte navrhujeme priestor pre dielňu
,ručné práce, tiež so samostatným vstupom. V objekte bližšie ku vstupu do areálu je situovaný sklad na bicykle. V rámci voľnočasových aktivít je v záhrade umiestnený skleník pre pestovateľské práce a prekrytá plocha pre športové alebo čitateľské
aktivity medzi stromami v parku.

PÔDORYSNÝ KONCEPT m 1:500

Riešenie je variabilné, napríklad miesto spoločných priestorov bazéna a multifunkčnej miestnosti môžu byť na prízemí ďaľšie 3-dvoizbové byty. Každému bytu prislúcha balkón alebo na prízemí terasa.

zeleň

Dve spomínané línie konceptu sa stávajú nosnými aj pre usporiadanie prístupových komunikácií, chodníkov a vychádzkových trás s miestami pre oddych v záhrade areálu. Všetky pochôdzne a pojazdné povrchy sú riešené ako plne priepustná parková
kamenná drť – mlat, ktorý veľmi dobre zapadne do prírodného prostredia parku.
Počet parkovacích stojísk je 15 v rámci areálu ,všetky sú rozmerovo prispôsobené pre imobilných. Zvyšných 11 bude situovaných na Krásnej ulici .V rámci parkovania v areáli je aj stojisko pre sanitku a tiež rátame s príjazdovými komunikáciami až ku
vchodom do objektov v nevyhnutných prípadoch. Nádoby na odpad sú umiestnené hneď vedľa vjazdu na pozemok ako podzemné kontajnery.
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KAPACITNÉ ÚDAJE

KOMUNITA

Dva samostatne stojace objekty s troma nadzemnými podlažiami,
Celková zastavaná plocha =2 x 288 m2 = 576 m2 (IZP = 0,12% z funkčnej plochy územia)
Plocha zelene na rastlom teréne = 2894 m2 (KZ=0.64) z plochy daných parciel 2892/1, 2892/5, 2892/6, 2893, 2895/1)

1i

2i

Celkový počet bytov = 26
Jednoizbové byty = 18 x PPB=27,1 m2 (z toho balkón 7,0 m2)
Dvojizbové byty = 8 x PPB=54,1 m2 (z toho balkón 17,3 m2)
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PÔDORYS 1.N.P. m1:200

záhrada
Csákyho kaštieľ

BYTOVÝ SÚBOR PRE SENIOROV A DENNÝ STACIONÁR PARKOVÁ
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PÔDORYS 1.P.P. m1:200

líni

a1

9.s

tr.

línia 20.str.

PÔDORYS 2.N.P. m1:200

REZOPERSPEKTÍVA A-A´ m1:100
líni

a1

9.s

tr.

komunitná záhrada

zimná záhrada

komunitná obývačka

chodba s komunitnou gálériou

PÔDORYS 3.N.P. m1:200

byt

súkromný balkón s tieniacimi panelmi

línia 20.str.

líni

a1

9.s

tr.

línia 20.str.

súkromný balkón k bytu

tieniaci skladací panel s perforáciou

REZOPOHĽAD B-B´ m1:200

BYTOVÝ SÚBOR PRE SENIOROV A DENNÝ STACIONÁR PARKOVÁ
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