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byt 01
užitná plocha 54,3 m2

2 kk

výška 3,6 m
moduly 4

byt 02
užitná plocha 40,2 m2

2 kk

výška 3,6 m
moduly 3

byt 03
užitná plocha 26,3 m2

1 kk

výška 3,6 m
moduly 2

množství 18 množství 06 množství 08
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Smyslem je vytvo�it jiný obytný soubor. Ne kompaktní krabici, ale
spíš obytný prostor. Zadaním je ud�lat soubor se startovacími byt,
pro mladé lidi. �ešení se snažím d�lat v p�ímém kontaktu se zelení,
hravé, plné barev, plné života. D�ležitým aspektem celého návrhu
by m�la být variabilita. Smysl vidím nejen v r�zných a volitelných
dispozi�ních uspo�ádáních (k sou�asnému návrhu je vždy možné
p�idat modul a vytvo�it jiné modely dispozic), ale také v rozložení
celého souboru. Princip je jednoduchý, lidé si koupí byty. Finální
složení, struktura souboru m�že mít však mnoho podob. Stejn�
tak je možné celý obytný soubor n�kdy rozebrat - každý sv�j byt -
a p�esunout na jiný, podobn� založený a koncipovaný pozemek.

V návrhu je po�ítáno se t�emi základním bytovými jednotkami,
všechny fungují jako startovací byty. A všechny jako samostatn�
fungující jednotky. Principiáln� je umožn�no byty vždy všesm�rn�
rozši�ovat podle pot�eby rodiny. Rozm�ry modulu 4.2 x 4.2 x 3.6 m
by m�lo umožnit snadný p�evoz. Situa�ní rozložení je dáno
hravostí �ešení a snahou obklopit bydlení zelení. Soubor je
maximáln� t�ípodlažní. Finální �ešení je jen jednou z mnoha
p�ípadn� možných. V celém souboru je obsaženo 32 bytových
jednotek. Jednotky jsou p�ístupny bu� z terénu nebo po
samostatných kovových schodištích (navržených jako nový prvek
systému) do 2. resp 3 .NP. Parkování je navrženo jako nekryté na
terénu v jihovýchodní �ásti pozemku a po�ítá se stáním pro
invalidu. Celkový po�et 31 parkovacích stání. Parkovací plocha je
p�ipojena na ulici Hlbokou. Celý zbylý obytný soubor je uvažován
jako zklidn�ný. Povrch obytných bun�k by byl plechový, v r�zných
barvách. Samotné moduly by byly skládány na sebe bu� p�ímo
nebo nad dv�ma jednotkami tak, že by vrchní jednotka fungovala
j a k o n o s n í k ( p r o s t o r o v á  p � í h r a d o v i n a ) .
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