Kultúrne stredisko a knižnica, Žarnovická - Rača

Oceľová konštrukcia pôvodného objektu sa odhaľuje a objavuje v interiéri, stáva sa z nej prvok interiéru,
ktorý je vnímateľný vo všetkých pridaných/ nových funkciách.
Vkladané objemy rôznych funkčných náplní rôzne delí a vytvára tak nové priestory.
Urbanistické riešenie
V nepravidelnej štruktúre pôvodného amfiteátra vytvárame jasne definovaný pobytový priestor, ktorý
prepája všetky verejné funkcie. Je súčasne námestím, amfiteátrom, terasou,…pričom umožňuje aj rozvoj
spontánnych aktivít a variabilné využitie. Priestor definuje dostavovaný objem svojou formou - prístavbou
dvoch trojuholníkov stretajúcich sa v mieste hlavného vstupu do objektu.
Architektonické riešenie
Návrh priznáva objem a štruktúru pôvodného objektu. Dostavba sa k nemu napája len v časti prvého
nadzemného podlažia. Je geometricky odlišná, čím vytvára kontrast v jednotlivých pohľadoch.
V interiéri dostavba prepája pôvodný objekt s novým prelínaním priestorov, ich vkladaním skrz pôvodnú
oceľovú konštrukciu. Tá je charakteristická pre všetky vnútorné priestory. Vzniká tak napätie medzi hustým
rastrom oceľových stĺpov a otvorenými priestormi (napr. v spoločenskej sále). Priestor tak naberá rôzne
vrstvy, čo je jasne vnímateľné v interiéri, aj exteriéri. Pravidelný raster konštrukcie pôvodného objektu sme
preniesli ja na fasádu prístavby v upravenej podobe podľa potreby jednotlivých funkcií (sklad - hustý raster,
sála/ kaviareň - redší raster, vstup - raster je minimalizovaný,…).
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Funkčno - prevádzková schéma
05

Návrh jasne reflektuje hlavné funkcie, nachádzajúce sa na fasáde objektu smerom do námestia/
amfiteátra. Funkcie sú jasne čitateľné, všetky sú prepojené s exteriérom a zároveň sa prepájajú v interiéri.
Vstupné priestory s recepciou sú dostatočne veľké, v prípade potreby môže slúžiť na rozširovanie
jednotlivých funkcií - kaviarne alebo kultúrnych aktivít zo sály, príp. knižnice.
Hlavný objem spoločenskej sály sa nachádza na rozhraní pôvodného objektu a prístavby. Šatňa a
nástupné priestory do sály sú zapustené v pôvodnom objekte s nižšou svetlou výškou. Samotná sála je
prepojená na exteriér otvoreným pátiom.
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Kaviareň je umiestnená pri hlavnom vstupe do objektu. Jej centrálna poloha umožňuje dobré prepojenie s
exteriérom, vstupnými priestormi, priestorom spoločenskej sály a knižnice.

07

Knižnica je umiestnená v preplávajúcom priestore s kontaktom na exteriér. V severnej časti ústi do
navrhovanej letnej čitárne. V južnej časti priamo komunikuje s ústredným verejným priestorom. Priestory
knižnice prechádzajú cez dve podlažia, sú dostatočne presvetlené.
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Na druhom nadzemnom podlaží sú umiestnené priestory pre klub seniorov a ostatné spolkové aktivity.
Technické a hygiencké zázemie sa nachádza na oboch podlažiach.
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Stavebno - technické riešenie
03

Navrhujeme čiastočné odhalenie pôvodnej nosnej oceľovej konštrukcie, ktorá sa v navrhovanom koncepte
stáva zaujímavým prvkom interiéru. Prepája a člení priestory.
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Zásadnejším zásahom je odstránenie časti stropu v priestoroch knižnice za účelom vytvorenia otvorenej
galérie s prepojením na letnú čitáreň. Návrh počíta s ponechaním/ priznaním oceľových zavetrovacích
prvkov medzi stĺpmi v miestach, kde to bude prevádzkovo možné.
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Ponechané bolo čo najväčšie množstvo pozdĺžnych stien pre otimálne zavetrenie objektu. Návrh počíta
s novou predsadenou fasádou, ktorá vychádza z pôvodného členenia. Súčasťou fasády by malo byť aj
exteriérové tienenie, najmä v časti južnej fasády.
Prístavbu navrhujeme ako nosnú železobetónovú konštrukciu s predsadenou fasádou. Časť spoločenskej
sály s väčším rozponom navrhujeme preklenúť lomenicovou konštrukciou - prefabrikovanou, príp.
odlievanou na mieste. Rozšírenie knižnice má navrhnutý rebrový železobetónový strop postačujúci pre
daný rozpon.
Spoločenská sála je čiastočne podpivničená, pod skladom je umiestnená strojovňa vzduchotechniky.
Technické riešenie reflektuje súčasné požiadavky. Sála je vetraná pomocou samostatnej vzduchotechniky,
umiestnenej v podzemnom podlaží. Zvyšná časť objektu bude fungovať ako celok. Chladenie a kúrenie
bude zabezpečovať kombinácia tepelných čerpadiel a fotovoltických panelov, ktoré by vyrábali energiu
najmä v letných mesiacoch pre chladenie objektu. Minimalizovať prehrievanie objektu by malo tienenie vo
forme screenov.
Dažďovú vodu zo striech navrhujeme zbierať a používať na zavlažovanie okolitej zelene.

Situácia v mierke 1:400

01 - amfiteáter, 02 - priestor pre umiestnenie javiska, 03 - stojisko bicykle/kolobežky, 04 - výbeh pre psy, 05 - letná čitáreň,
06 - otvorené átrium/auditórium, 07 - herný prvok

Priečny rez v mierke 1:200

Konštrukcia pôvodného objektu s vyznačením
odobraných konštrukcií.

Juxtapozícia konštrukcie pôvodného objektu a
doplnenie novonavrhovaných objemov. Jednotlivé
objemy a konštrukcie sa prekrývajú v priestore.

Doplnenie plných častí, ktoré vychádzajú zo
zadefinovanej geometrie a pracujú s princípom
plna a prázna.

Urbanistické schémy

Tvar pôvodného predpriestoru /amfiteátru/.

Zadefinovanie novej formy verejného priestoru
/amfiteátru - námestia/.

Vymedzenie priestoru dostavbou objektu a jej
konštrukciou - reagujúce na kontext interiéru a
jeho funkčného využitia.

“Rozliatie” verejného priestoru do zárezov v
objekte, kde vznikajú ďaľšie exteriérové priestory,
malé auditórium a závetrie.
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Knižnica
Zázemie
Spolkové miestnosti

Knižnica
Zázemie
Kaviareň
Office
Multifunčná sála

Funkčná schéma

Schéma multi - funkcionality jednotlivých priestorov

Axonometria v mierke 1:500
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besedná miestnosť ku knižnici		
sklad					
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Spolokové priestory
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klubovňa				
kuchynka				
klubovňa				
herňa pre deti				
dielňa/ ateliér				
denné centrum seniorov			
šatňa					
upratovačka				
wc ženy					
wc imobil				
wc muži					
šatňa					

31,6 m2
12,7 m2
31,6 m2
31,6 m2
54,7 m2
56,7 m2
12,2 m2
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3,9 m2
14,8 m2
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Expanzia priestorov malého exteriérového
auditória v koexistencii s kaviarňou a
zapojením časti sály pre vytvorenie letného
kina.

Schéma knižného veľtrhu, prepojenie
sály a kaviarne s exteriérom s možnosťou
priameho vstupu. Jasne vnímateľný event už
z exteriéru objektu.

Funkčná schéma - spoločenská sála, rozširuje
sa do priestorov foyeru, zapája do diania
priestory šatne, poskytuje možnosť využitia
exteriéru.

Expanzia priestorov kaviarne do priestorov
foyeru ako aj do exteriérových priestorov.

Pôdorys 2.NP v mierke 1:200
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závetrie					
foyer + recepcia				

31,7 m2
128,2 m2

1.03		
1.04		
1.05		
1.06		
1.07		

knižnica					
knižnica - detské oddelenie		
čitáreň /medzi regálmi/
letná čitáreň				
sklad knižnice				

140,3 m2
71,1 m2
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1.10		
1.11		
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wc muži					
wc imobil				
wc ženy					
upratovačka				
zázemie recepcie + technická miestnosť

14,8 m2
3,9 m2
18,4 m2
2,9 m2
12,1 m2

zasadačka + kuchynka			
kancelária				
technické zázemie administratívy		

20,8 m2
23,2 m2
12,2 m2

vstupný priestor + šatňa			
sála					
sklad					
sklad/ backstage				

56,7 m2
153,6 m2
27,3 m2
8,4 m2

odbytová plocha kaviarne			
zázemie kaviarne (sklad, kuchyňa,…)

59,6 m2
16,8 m2

Knižnica
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33,9 m2
16,3 m2
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Spoločenská sála
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Kaviareň
1.20		
1.21		

1.17

0.01		

strojovňa vzt				
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Pôdorys 1.PP v mierke 1:200

33,4 m2

1.18

1.19

Pôdorys 1.NP v mierke 1:200

Hľadanie urbanistických a prevádzkových prístupov.

