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POHĽAD Z NÁBREŽIA

MESTO

Pozícia parcely na nároží mestského bloku nabáda k 
jeho hmotovému uzavretiu a
zároveň k posilneniu štruktúry pozdľž Vídeňskej uli-
ce. Na strane nábrežia sa ťahá kontinuálna výšková 
línia, ktorá naznačuje líniu rieky a sprostredkuje 
priehľady na dominanty priľahlých štvrtí.
Vzhľadom na svoju fukciu, ktorá nenaznaťuje potre-
bu dominancie a polohu v štruktúre sa preto návrh 
výškovo podriaďuje okolitej zástavbe.

BLOK

Konceptom návrhu je vytvorenie kvalitných polo-
verejných a polosúkromných priestorov rôzneho 
charakteru, ktoré zvyšujú kvalitu bývania vo štvti res-
pektíve bloku, v prípade študentského bývania tvoria 
základňu pre intenzívne sociálne vzťahy a
vzájomné interakcie. Tieto priestory taktiež spros-
tredkovávaju priehľady charakteristické pre dané 
miesto a tým aj náväznosť na okolité prostredie.

OBJEKT

Objekt študentského centra na severe parcely je 
riešený introvertne - ako blok s
vnútorným dvorom. Voľné priehľady v rohoch dvora, 
ktoré sú zároveň komunikačnými jadrami, inscenujú 
situáciu námestia či javiska, ktoré funguje
samostatne, ale je úzkymi prechodmi napojené na 
okolitú štruktúru. Tento koncept posilňuje aj vnútorná 
pavlač, ktorá v rôznych formách (uzavretá, polootvor-
ená) obieha okolo celého vnútrodvora.
Formálne má stavba tiež výraz kompaktného bloku, 
hoci sa jedná o štyri samostatne definované objemy. 
Forma bloku reaguje na okolie jednak priehľanými
komunikačnými osami, jednak zárezmi a skoseniami 
hmoty, ktoré reagujú na
špecifické znaky zástavby.

Tri objekty riešené funkčne a hmotvo v južnej časti 
perimetru sú spolu so stávajúcou
budovou na juhu tiež komponované do bloku. Medzi 
nimi a budovou študenstkého centra je jasne defi-
novaná cezúra – tvorí prechod do vnútra mestkého 
bloku a svojou pozíciou reaguje na park na náprotiv-
nej strane Vídeňskej a logicky tak vťahuje zeleň
aj do svojich malých vnútroblokových priestorov.


