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autorský text



Bilance novostavby RD

výměra parcely: 537 m2

zastavěná plocha: 360 m2 

zastavěnost: 67 %

hrubá podlažní plocha: 597 m2 

objem stavby: 1860 m3

zeleň: 110 m2 + 180 m2 zelené střechy 

autorský text

Urbanistické řešení

Řešený pozemek se nachází v obci Baška v okresu

Frýdek-Místek. Parcela se rozkládá na ploše 537 m2 a

nachází se na břehu přehrady Baška, která ji obklopuje

ze severo-východní strany. V současné době se na

pozemku nachází budova bývalé loděnice, která později

fungovala jako restaurace. Objekt je jednopodlažní,

podsklepený, s plochou střechou. Na ploše pozemku se

nenachází žádná zeleň, nezastavěná plocha kolem

domu je betonovým parkovištěm. Půdorysný tvar stavby

nijak nereaguje na situaci pozemku, tvoří ho jednoduchý

obdélníkový blok. Stávající okolní zástavba je

zastoupena  převážně dvoupodlažními solitérními či

řadovými rodinnými domy se sedlovou střechou.

Zástavba má nepravidelně uspořádaný charakter.

Přístup k pozemku je situován z jižní strany, od hlavní

komunikace vedoucí kolem přehrady směrem do obce

Baška.

Nové využití pozemku uvažuje s nahrazením původního

domu novým objektem. Důvodem je zejména technický

stav současné stavby a také obtížnost upravit budovu

pro nové využití. Chceme se také pokusit o vhodnější

urbanistické řešení místa v souvislosti s přehradou a

přilehlou komunikací.

Nové urbanistické řešení se snaží reagovat na

nepravidelný tvar parcely a také o zhodnocení

potenciálu daného místa. Cílem návrhu je vytvořit na

pozemku plochy zeleně, na rozdíl od současného stavu,

a přispět tak nejen ke kultivaci místa, ale také ke

zatraktivnění plochy pro funkci bydlení. Některé plochy

zeleně na privátním pozemku, jsou zapojeny do

veřejného prostoru přímo, některé přes linii oplocení,

které odděluje vnitřní atrium domu. Toto atrium je

nedílnou součástí obytného prostoru domu.

Funkční prostor stavby propojuje mezi sebou veřejný

prostor, soukromou zeleň s vodní plochou přehrady.

Hmota domu reaguje na tvar pozemku a na jeho terénní

profil. Svou výškou dům nevybočuje z úrovně

převládající okolní zástavby.

Územní plán Baška

území: 

plocha: 

využití hlavní: 

výměra: 

zastavěnost: 

výška objektu: 

 zastavěné

 smíšená obytná

 rodinné domy, usedlosti

 537 m2

 do 40%

 s ohledem na výškovou
 hladinu okolní zástavby

Urbanistické řešení zohledňuje také odsouhlasenou

projektovou dokumentaci chodníku „Bašťanka“, který by

měl být v nejbližší době vybudován kolem hlavní

komunikace a počítá také s úpravou břehu východně od

parcely, a to dřevěnou stupňovitou terasou orientovanou

k vodě. Návrh vytváří rozšířenou zpevněnou plochu před

vjezdem do garáže navazující na úpravu břehu a zelené

plochy kolem domu, které se stávají součástí veřejného

prostoru.

Architektonické řešení

Navržené řešení v sobě propojuje požadavky investora

na funkční využití domu a genius loci místa. Členitý

půdorys pozemku, se svažitým terénním profilem a

zejména sousedství vodní plochy přehrady, to jsou

skutečnosti, které zásadně ovlivňují samotný návrh.

Mezi silniční komunikaci a vodní plochu jsme se snažili

umístit, na trojúhelníkovém pozemku, dům pro bydlení s

vnitřním klidovým prostorem, který bude propojen s

vodou, který, při pohledu z hladiny přehrady bude

vystupovat z vody a bude s ní neoddělitelně propojen.

Koneckonců přehrada Baška je patrně hlavním

důvodem, proč se investoři rozhodli pro bydlení v tomto

místě.

Samotný návrh je vlastně hausbótem zakotveným v

jihozápadním rohu přehrady.

Hlavní vstup, z úrovně terénu, je navržen s přímou

vazbou na komunikaci a chodník lemující pozemek.

Před samotným vstupem jsme navrhli klidový záliv, který

je součástí veřejného prostoru a navazuje na chodník.

Je to zčásti zpevněná plocha, zčásti plocha ozeleněná s

jedním vzrostlejším stromem. Vzniká tak malá piazzetta

před vstupními dveřmi.

Přízemí je rozdělené do dvou obytných částí a je

vepsané do trojúhelníkové tvaru pozemku. Návrh se

snaží o rovnováhu mezi zastavěnou a nezastavěnou

plochou. Přízemí tvoří cca 65% obytné plochy domu.

Vnitřní prostory lemují otevřené atrium, které je součástí

obytného prostoru stavby a kromě ložnice je pohledově

propojeno se všemi obytnými místnostmi domu.

Prosklený hlavní obytný prostor, umožňuje vizuální

propojení atria s vodní plochou. Voda je v tomto objektu

velmi důležitým prvkem. První, co bude možné vidět po

otevření hlavních vstupních dveří do domu, bude hladina

přehrady. Vstupní hala nabízí tento průhled. Současně

je komunikační křižovatkou přízemí. Hala je

předprostorem hlavní obytné části domu. Z haly je

možné se dostat pomocí schodiště do horního podlaží,

kde je navržena pracovna, anebo také do nižšího

podlaží, jehož úroveň navazuje na úroveň vodní hladiny,

resp. vychází z úrovně podlahy někdejší loděnice. S

halou sousedí také místnost hygienického zázemí

společenské části a hala je také spojnicí domu s

prostorem garáže.

Na společenskou část přízemí navazuje privátní zóna s

nezbytným zázemím.

Koncept architektonického návrhu může evokovat

princip lodi, zakotvené u břehu přehrady. V tom případě

je přízemí obytnou palubou, střecha nad hlavním

obytným prostorem je horní palubou a patro pod

přízemím je spodní palubou, která navazuje na vodní

hladinu.

Spodní podlaží zaujímá pouze část plochy přízemí. Tato

část bude využívána jako pokoj pro hosty, bude zde

technické zázemí domu a také prostory pro relaxaci.
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geneze

atrium s privátní zelení

vstupní část s plochou zeleně jako

součást veřejného prostoru

garáž

střešní terasastřešní světlíky

kancelářprivátní část domu hlavní obytná část domu

zeleň součástí veřejného prostoru

s popínavými rostlinami zastřešení atria

01 současný stav
Pozemek nepravidelného tvaru je dnes zastavěn objemem budovy restaurace

Kotva a plochou parkoviště.

plocha pozemku: 537 m2

zastavěná plocha: 310 m2

plocha zeleně: 25 m2

02 rehabilitace místa
Současná budova na pozemku bude odstraněna, aby mohl být lépe využit

potenciál místa.

03 funkční dělení
Návrh využívá celý pozemek, který je rozdělen do jednotlivých funkčních ploch.

Objekt je díky terénnímu profilu pozemku z většiny přízemní, spodní podlaží

navazuje na původní úroveň, která reaguje na vodní hladinu přehrady, půdorysná

plocha respektuje půdorysnou stopu přízemí. Horní podlaží má nějmenší objem,

svým příčným uložením na hmotu přízemí akcentuje hlavní vstup do domu.

04 vazby na okolí
Privátní prostor je oddělen od přilehlé komunikace atriem. Obytný prostor přízemí

je vizuálně propojen s atriem i s vodou.

plocha pozemku: 537 m2

zastavěná plocha: 360 m2

plocha zeleně: 110 m2 + zelená střecha 180 m2

I.

II.

I.

II.

I.

II.
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legenda značení

  hranice parcely

  navrhovaný objekt

  okolní zástavba

situace širších vztahů

m 1:2 000

0 20 50 100
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bilance

výměra parcely 537 m2

zastavěná plocha 360 m2 

zastavěnost 67 %

hrubá podlažní plocha 597 m2 

objem stavby 1860 m3

zeleň 110 m2 + 180 m2

 zelené střechy 

situace celková

m 1:500

0 105 25

legenda značení

  navrhovaný objekt RD

  okolní zástavba

  navrhovaná zeleň

  stávající zeleň
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Legenda místností 1NP

číslo m.

1.01
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1.09

1.10

1.11

1.12
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název místnosti

Garáž

WC

Hala

Obývací prostor

Spíž

Ložnice

Šatna

Chodba

Koupelna rodičů

WC

Chodba

Koupelna

Prádelna

Sklad

Technická místnost

Dětský pokoj 1

Dětský pokoj 2

plocha (m²)

48

4

22

59

5

16

5

5

9

3

16

9

5

1

11

19

19

255 m²

půdorys 1.podlaží
m 1:150

hrubá podlažní plocha 363 m²

1.18 Atrium 121 m2 
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půdorys suterénu

m 1:150

půdorys 2. podlaží

m 1:150

hrubá podlažní plocha 167 m²

hrubá podlažní plocha pracovny 67 m²

0 21 5 m

Legenda místností suterén

číslo m.

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

název místnosti

Chodba

Pokoj pro hosty

Koupelna

WC

Sprcha

Sauna

Posilovna + jóga

Tech. m. + sklad

plocha (m²)

7

17

6

5

2

9

55

31

132 m²

Legenda místností 2NP

číslo m.

2.01

2.02

název místnosti

Pracovna

Terasa

plocha (m²)

48

56

103 m²
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