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BESIEDKA

PRIESTOR NA CVIČENIEPéTANQUE
ZATRáVNENé
PLOCHYLAVIčKYKOMUNITNá ZáHRADA DAžĎOVÁ ZáHRADA

VýŤAH

NÁJOMNé BYTY

PARKOVANIE

Prekrytý
verejný
PRIESTOR

Prístup na pozemok

HEAT ANALýZA

Prístup do bytov z pavlačí

Vysoká frekvencia pohybU   NíZKA FREKVENCIA POHYBU OSôB

RIEšENIE PRíSTUPOV

SCHWARZPLAN 1:2000AXONOMETRICKÝ POHĽAD

vizualizácia - nádvorie

popis návrhu:

Bytový súbor pre seniorov je navrhnutý ako komplex štyroch objektov. Ide o tri pavlačové pavilóny s bytmi a spoločenský

dom. Budovy sú tvorené z ustupujúcich kvadratických hmôt. Ústredný objekt je komunikačným centrom pre pobyt seniorov.

Jeho Parter je prevažne otvorený kvôli zachovaniu vizuálneho kontaktu s parkom a vytvoreniu nádvoria, ktoré je čiastočne

kryté. objekt má vnútornú hranu zaoblenú tak, aby bol zachovaný strom uprostred a vytváral na nádvorí dominantu.

Navrhované stavby majú orientáciu prispôsobenú polohe v parku medzi csákyho kaštieľom a vilkou. Svojím charakterom

radovej zástavby a výškou dvoch podlaží sa prispôsobuje charakteru okolitej zástavby rodinných domov.  Návrh rešpektuje

dané regulatívy a ponecháva dostatočný priestor pre zeleň. Okrem zatrávnených plôch sa tu nachádzajú záhony na

pestovanie plodín, okrasné aj dažďové záhrady, ihrisko na petang a besiedky. strechy sú vegetačné, Pre zadržanie maxima

dažďových vôd na pozemku sú určené dažďové záhrady a retenčné nádrže. Byty, ktoré sú orientované na s-v stranu, majú

balkóny a ostatné byty s j–z orientáciou majú loggie kvôli efektívnemu využívaniu pasívnych tepelných ziskov a ochrane

voči tepelným stratám či prehrievaniu.  Celý areál je bezbariérový, byty sú prístupné buď priamo z parteru, alebo z pavlačí.

poschodie je prístupné výťahom v hlavnej budove a schodiskom, ktoré sa nachádza v každom pavilóne. navrhovaných bytov

je 28, 14 na 1. np typu 1 + kk do 35 m2 a 14 na 2. np typu 2 + kk do 45 m2. Spoločenský dom má  na poschodí 4 komunitné

miestnosti s možnosťou ich prepojenia, technickú miestnosť, 2 toalety a výťah.  Na prízemí je práčovňa a sklad.  záhrada

areálu je rozdelená na viaceré časti, umožňujúc tak trávenie voľného času rôznorodými aktivitami. záhrada tvarovaná

organickými prírodnými  hmotami. Priestor má vyčlenené plochy pre parkovanie, záhradkárčenie, športové aktivity či

relaxačné prechádzky. Navrhované riešenie sa snaží o integráciu do daného prostredia a parku tak, aby doň prirodzene

zapadalo. Zároveň vytvára priestory rôznorodého využitia pre splnenie i náročných požiadaviek jeho obyvateľov.

trávnaté plochy
stromy pôvodné
stromy navrhované
vyvýšené záhony

situácia / pôdorys 1. np 1:200

bytový súbor pre seniorov a denný stacionár parková 1
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pôdorys 2. np 1:200

rez a-a 1:200

rez b-b 1:200

referencie

chodník / priepustný povrch
/ kontrastné farby

besiedka / súkromie v záhrade
/ závetrie

fasáda / drevené lamely a sklo
/vizuálny kontakt s exteriérom

vyvýšený záhon / pestovanie plodín
/ prístupný bezbariérovo

bytový súbor pre seniorov a denný stacionár parková

pohľad na obytné pavilóny z južnej strany
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vtáčia perspektíva

vizualizácia interiéru spoločenskej miestnosti

pohľad na obytné pavilóny zo západnej strany

pohľad na spoločenskú budovu z pavlače

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

A

A

B
B


	panely s navrhom
	Bytový súbor Parková
	H Súťaž
	H.4 Plachta 1
	H.5 Plachta 2




