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SITUÁCIA / m1:400

Architektonický návrh budovy vystihuje minimalizmus a striedmosť, nielen v použitých materiáloch, ale aj v obmedzení zastavanej plochy vo forme prístavby. Vďaka tomu vznikol väčší priestor pre zeleň, ktorá sa "zrkadlí" 
v nerezovej fasáde, a vytvára tak kulisu pre rozmanitosť dynamických prírodných zmien. 

Konceptom návrhu je vytvorenie malého námestia s vlastnou mikroklímou, obklopeného zeleňou, ktoré poskytuje príležitosti na socializáciu a oddych ľudí rôznych vekových kategórii v príjemnom parkovom prostredí. 
Zo západnej strany je lemované existujúcim prístupovým chodníkom, popri ktorom je navrhovaná bezbariérová rampa. Rozšírený chodník pokračuje pred hlavnou fasádou budovy a slúži tak zároveň ako pobytová plocha ku 
kaviarni, pri ktorej sú umiestnené drobné herné prvky. Táto plocha sa ďalej rozširuje smerom k námestiu vo forme schodov a amfiteátrového sedenia, vďaka čomu sa prekonáva výškový rozdiel terénu.

Centrálne pred amfiteátrovým sedením je umiestnené prenosné drevené pódium, na ktorom sa môže okrem koncertných a divadelných predstavení odohrávať aj literárne čítanie (vďaka prepojeniu na blízku knižnicu), ale taktiež 
tvorí herný prvok pre deti. Sadové úpravy sú navrhované v organických tvaroch, ktoré sú v kontraste k lineárnemu členeniu spevnených plôch. Najnižšie položené miesto je v úrovni dnešného existujúceho chodníka, z ktorého 
boli odstránené parkovacie státia. Na tomto mieste vznikla dažďová záhrada, do ktorej sú vyspádované všetky spevnené plochy z okolia (poprípade strecha budovy). Pod touto záhradou je umiestnená drenážna nádrž, ktorá 
bude  využívaná na polievanie, poprípade pomocou filtrácie bude táto voda vedená do vodného rozprašovača umiestneného na pergole. V prípade prívalových dažďov bude prebytočná voda odvedená pomocou bezpečnostného 
prepadu do kanalizácie.

Dažďová voda bude v najväčšej možnej miere zachytávaná na riešenom území, nielen vďaka zeleným plochám vo forme výsadby a jej spätnému využívaniu, ale aj vďaka skladbe povrchových materiálov. V návrhu sú použité dlažby 
so širším špárovaním uložené na štrkovom lôžku (čadičové kocky na námestí, zámková dlažba so špárovaním na chodníkoch, extenzívna zeleň na streche, zhutnený štrk pod stojiskami na bicykle).

Výsadbu tvoria prevažne trvalkové záhony s vyšším stupňom autoregulácie, prispôsobené daným podmienkam, ktoré sú ekonomicky aj ekologicky výhodnejšie ako trávnatý povrch. Ten bude použitý ako pochôdzna plocha medzi 
betónovým amfiteátrovým schodiskom. V teréne sú navrhované traviny, trvalky, cibuľoviny vhodné na suchšie slnečné stanovisko a v dažďovej záhrade sú umiestnené rastliny, ktoré zvládnu aj čiastočné zamokrenie. 
Ako prirodzené tienenie sú navrhované vzrastlé stromy liesky tureckej (Corylus colurna) a Ambrone západnej (Liquidambar styraciflua ´Worplesdon´), ktorá bude hlavne v jesenných mesiacoch vďaka výraznému červenému 
sfarbeniu príjemne kontrastovať so stálozelenými existujúcimi borovicami a fasádou budovy.

Mobiliár bude umiestnený na námestí vo forme pevného aj mobilného sedenia a taktiež na severnej strane budovy v " borovicovom hájiku". Stojany na bicykle z oceľovej konštrukcie sú navrhované pri západnej fasáde budovy. 
Riešené územie je doplnené o odpadové koše a osvetlenie.

a - plocha námestia
b - mobilné pódium aj ako hrací prvok s odnímateľnou strechou
c - rampa pre imobilných 
d - zjazdný chodník, zásobovanie strediska
e - dažďová záhrada v najnižšom bode riešenej plochy
f - pobytové amf. schodisko s trávnikom
g - nová dostavba vstupu a kaviarne
h - pergola s textilnym tienením
i - nerezové točité schodisko na strechu trafostanice
j - plochy pre bicykle a kolobežky
k - 11 parkovacích miest
l - plocha v borovicovom háji 
m - terasa pri kaviarni s hracimi prvkami 
n - strešná terasa na trafostanici so sezónnou pergolou
o - strešná terasa kultúrneho centra - dostavba schodiska a výťahu
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okenný rám

krycí profil kotvenia - nerez

izolovanie okenného rámu, 
umiestnenie exteriérového tienenia
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LEGENDA 3.N.P.

3.01   schodisko
3.02   výťah

A  -  drevená terasa so sezónnou pergolou
      *kontrolovaný vstup cez univerzálnu recepciu
B  -  strešná záhrada 
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PRIEČNY REZ / m1:200
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PREVÁDZKOVÁ SCHÉMA

LEGENDA 2.N.P.

2.01   chodba
2.02   kuchynka
2.03   kancelária
2.04   zasadacia miestnosť
2.05   ateliér
2.06   univerzálna šatňa
2.07   univerzálna šatňa
2.08   klubovňa - seniorské spolky
2.09   wc ž
2.10   wc m
2.11   detské oddelenie knižnice 
2.12   univerzálny sklad 
2.13   univerzálna klubovňa 1
2.14   univerzálna klubovňa 2
2.15   schodisko - knižnica 1.N.P.

A  -  drevená terasa so sezónnou pergolou
      *voľný vstup pre verejnosť
B  -  strešná záhrada 
C  -  schodisko
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terasa

terasa

inštalačný priestor

prefabrikovaný panel - minerálna vlna 240mm
exteriér - nerezový plech matný

nosné rektifikačné profily 
kotvené na existujúcu konštrukciu
-zarovnanie 

SCHÉMA FASÁDY V REZE
fasáda je navrhovaná z prefabrikovaných panelov a systémových prvkov

panely šírky 1200mm a hrúbky 240mm
limity výroby: min.500mm max.10000mm
vonkajší povrch - hladký nerezový plech, int. strana biela ral.
kladenie vertikálne

KNIŽNICA

Návrh ponecháva pôvodnú polohu knižnice na 1.N.P. kultúrneho strediska. Je priamo napojená na 
novú multifunkčnú recepciu s požičovňou kníh a novú kaviareň. 
Redukciou okenných otvorov na severozápadnej fasáde získavame plochu pre ďalšie knižné regále umiestnené po obvode. 
Kapacita regálov v návrhu je 360bm, čo predstavuje približne 18tisíc kníh. V rámci knižnice sa 
nachádzajú čítacie stoly - zabudované sedenia medzi regálmi. Jeden zo stredových regálov navrhujeme ako posuvný. 
Odsunutím vznikne príjemný priestor s difúznym severozápadným svetlom pre usporiadanie besied aj priamo v knižnici.
Na poschodí sa nachádza detské oddelenie prístupné aj samostatným dreveným schodiskom z knižnice. V rámci 
poschodia 2.N.P. je možné občasné využitie aj dvoch univerzálnych klubovní.

LEGENDA 1.N.P.

1.01   zádverie
1.02   vstupná hala 
1.03   šatňa
1.04   knižnica
1.05   sklad
1.06   kaviareň
1.07   technická miestnosť
1.08   schodisko
1.09   chodba
1.10   wc m + výlevka
1.11   wc ž + imobilní
1.12   príručný sklad 
1.13   kuchynka
1.14   herňa pre deti
1.15   viacúčelová sála pre 120 ľudí

INTERIÉR

Hlavný nosný systém premietnutý v celom interiéri.
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TRAFOSTANICA

Návrh počíta s využitím strechy trafostanice pre účely verejnej terasy. 
Pochôdzna časť z drevených dosiek je čiastočne prekrytá ľahkou pergolou s 
tieniacim textilom - sezónny stan, podobne ako na streche kultúrneho strediska. 
Smerom k ceste je časť strechy vyčlenená pre extenzívnu zeleň. Na vyvýšenú 
terasu s výhľadom na námestie je priamy prístup točitým schodiskom z priestoru 
pred kaviarňou. Obvodové steny obrastú popínavými rastlinami. 

STATICKÁ SCHÉMA

Oporou domu je nové vertikálne železobetónové jadro. Táto hmota z pohľadového betónu 
je vstavaná priamo do budovy v rozmere postačujúcom pre umiestnenie nákladného výťahu 
s rozmerom kabíny 1100x2000mm. Veľký výťah zabezpečí bezbariérový výstup až na strešnú 
terasu a zabezpečuje pohodlnú prevádzku strediska. Svetlá výška priestoru 1.N.P. umožňuje 
prístup vŕtacej súpravy pre zhotovenie založenia žb jadra aj na mikropilótach.

STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE:

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE:
Pôvodné vrstvy podlahy 1.N.P. budú odstránené po vrstvu hydroizolácie. Súčasnú skladbu nahradí 
nová podlaha, ktorej nášlapnú vrstvu bude tvoriť brúsený betón - terazzo. Nový poter hrúbky 
80mm bude liaty na tenkú vrstvu xps a bude v ňom zabudované podlhové kúrenie.

Nové nášľapné vrstvy podlahy na 2.N.P. sú navrhnuté z marmolea, príp. mikrocementového poteru.

Pôvodné strešné vrstvy navrhujeme kvoli odľahčeniu strešnej konštrukcie odstrániť po perlitbetónovú 
spádovu vrstvu. Tepelnú izoláciu strechy bude tvoriť izolácia z minerálnej vlny a xps. Hydroizolačnú 
vrstvu EPDM fólia s ochranou proti prerastaniu koreňmi. Stred novej strechy je navrhovaný ako 
pobytový - drevená terasa bude slúžiť ako pevná plocha pre relax, letné čítanie či cvičenie. Priestor
medzi terasou a atikou tvorí strešná extenzívna (príp. polointenzívna) záhrada s nenáročným porastom, 
výška substrátu sa na niektorých miestach smerom k terase bude navyšovať, čo umožní výsadbu aj 
vyšších rastlín. 
Podhľady sú na oboch podlažiach navrhované ako sadrokartónové, montované na súčasnú konštrukciu,- 
priestor pre vedenie inštalovaných rozvodov.

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE:
Súčasná nevyhovujúca fasáda bude kompletne vymenená vrátane okenných otvorov. Navrhujeme zachovať
vertikálne členenie fasády a modul 1200mm. Nový prefabrikovaný systém tvoria vertikálne panely z 
minerálnej vlny montované na nastavitelné horizontálne profily. Celý systém je možné realizovať na ľahký
súčasný skelet trusteel. Kvalitu novej fasády a dlhovekosť zabezpečí vonkajší hladký nerezový plech panelov.
Bočné obvodové steny budú izolované minerálnou vlnou a omietnuté novou ušľachtilou omietkou. Tienenie je
navrhované pomocou exteriérových textilných roliet. 

Z interiérovej strany sú priestory medzi nosnými stĺpami vyplnené obkladmi z MDF a sadrokartónu. 
Vzniká tak inštalačná dutina, ktorá bude slúžiť na vedenie rozvodov, vrátane radiátorov (kúrenie na 2.N.P).

Prestavanie existujúcich priečok v priečnom smere ponúka pri návrhu dispozície viacero možností. 
Tie môžu byť overené a  dotvorené v súčinnosti s prevádzkovateľom v dalších projekčných fázach, 
ako aj zváženie možnosti recyklácie jednotlivých stavebných materiálov. 
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