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SITUÁCIA - ŠIRŠIE VZŤAHY

M 1:50001

URBANISTICKÁ SITUÁCIA

Dvojpodlažný objekt s átriom situovaný medzi Košickou a 
Kohútovou ulicou sa nachádza v lokalite, ktorá sa v súčasnosti  
dynamicky rozvíja. Na jednej strane vznikom nových urbanis-
tických štruktúr v oblasti Mlynských nív, na druhej strane Košickú 
ulicu čaká výrazné posilnenie mestskej hromadnej dopravy, ktoré 
so zahustením „nového centra“ úzko súvisí.
 Budova bývalej menzy spoločnosti Doprastav je od rušnej 
Košickej ulice odvrátená a len malá časť jej fasády sa pozerá do 
malého parku, ktorý tvoril predpolie komplexu budov vrátane 
bytového domu. Zvyšok budovy je orientovaný do relatívne tichej 
Kohútovej ulice. Po odčlenení budovy od  SO01, dispozične 
dominuje ako hlavný vstup z Kohútovej ulice. Po celom obvode 
budovy sa okrem dvoch priliehajúcich objektov nachádzajú 
parkovacie miesta.
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SITUÁCIA

M 1:5002
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STAVEBNOTECHNICKÉ DANOSTI

 Budova má konštrukciu z pravidelného železobetónového skeletu s netradičnými konštrukčnými výškami so 
stropmi z obrátených prievlakov. Honosné poschodie ako „piano nobile“, vykonzolované do všetkých strán i do vnú-
torného átria má svetlú výšku  3,5 m, zatiaľ čo priestory na prízemí sú vysoké len 2,6 m. Naproti tomu budova disponuje 
rozsiahlymi priestormi suterénu so svetlou výškou 2,9 m, ktoré však majú po zasypaní anglických dvorcov po vonkajšom 
obvode stavby len chabé denné svetlo prostredníctvom rovnakých anglických dvorcov orientovaných do átria. Samot-
né átrium v strede budovy je hlavným bene  tom a vie priniesť do hlbokej dispozície aj do hĺbky spodných podlaží 
denné svetlo, vzduch a zaujímavé pohľady. Rozdielnosť konštrukčných výšok sa prejavuje aj vo vnútornom átriu, ktoré 
má pomerne veľkú plochu na prízemí, no výrazné zmenšenie plochy v úrovni poschodia spôsobené vykonzolovaním 
stropnej dosky pôsobí kvôli malej svetlej výške prízemia stiesnene.

 Z týchto vlastností budovy je jasne badateľné, že budova slúžila pre diametrálne iné účely, než je zámer 
investora a bola  introvertným objektom s čisto obslužným prízemím a suterénom. Jej objemový charakter však 
dôstojne reprezentuje obdobie architektonickej moderny. Preto je potrebné vysporiadať sa s niektorými 
problematickými priestorovými vlastnosťami, ale je možné návrh stavať na existujúcej hmotovej koncepcii. 

KONCEPT NÁVRHU

 Cieľom návrhu rekonštrukcie bolo v danom objeme budovy vytvoriť čo najviac užívateľsky funkčných a vizuálne 
príťažlivých administratívnych a komerčných priestorov a zároveň existenciu týchto priestorov prezentovať vonkajším 
vzhľadom budovy.
 
 Zámerom bolo posilniť vnútornú zeleň a tým vytvoriť moment prekvapenia a zážitok pri návšteve budovy 
z oboch ťažiskových bodov, ktoré sú de  nované existujúcimi vstupmi. Inšpiráciou bolo samotné átrium, ktoré 
charaktreizuje budovu ako introvertnú stavbu. V našom návrhu dostáva táto introvertnosť nový význam, nakoľko 
INTRO - VERT je v tomto prípade VNÚTRI umiestnená ZELEŇ (franc. vert). 
 
 Vzhľadom k tomu, že budovu chceme a potrebujeme prezentovať aj navonok, je odkaz na prítomnosť zelene 
vnútri vidieť na piatej fasáde, teda streche i na vstupnej fasáde ako EXTRA – VERT, teda VONKAJŠIA ZELEŇ, alebo tiež 
PRIDANÁ ZELEŇ. Zelená strecha ponúka v rámci statickej únosnosti aj nové možnosti využitia napr. na urban gardening 
či možnosť trávenia voľného času alebo neformálnych rokovaní. Tu vyvstáva otázka zváženia bezbariérového prístupu 
na strechu prostredníctvom výťahu a aj predĺženie existujúceho schodiska.

KONCEPT NÁVRHU
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PÔDORYS  EXIST. STAV + BÚRANIE

M 1:150

SUTERÉN  1.PP   PRÍZEMIE  1.NP   POSCHODIE  2.NP   
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PÔDORYS  2.NP - NÁVRH

M 1:2005
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PÔDORYS  1.NP - NÁVRH

M 1:2006
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PÔDORYS  1.PP - NÁVRH

M 1:2007



KOŠICKÁ 52   SO 02

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

REZY

M 1:200

POZDĹŽNY  REZ A-A’      

PRIEČNY  REZ B-B’      

VNUTORNÁ ZELEŇ - INTRO VERT 

 Prehĺbením vnútorného átria po úroveň dna 
anglických dvorcov sa stanú rentabilnými aj miest-
nosti priestranného suterénu, ktorý sa zmení na 
polosuterén s veľkými oknami do príjemnej oázy. 
V takýchto priestoroch môžu nájsť pôsobisko pre-
vádzky rôznych služieb, wellness, sály na pohybové 
aktivity, no je to i umelecky podnetné prostredie. 
 Samotný vnútroblok sa zároveň prehĺbením 
spodnej časti pod vykonzolovaným poschodím 
zvýši a tým aj presvetlí a spriestranní. 

 Vložením dvojpodlažného bloku do átria 
sa vytvorí prepojovací priestor medzi nebytovými 
jednotkami, ktoré sú oddelené vstupným lobby 
a komunikačným jadrom v rohovej polohe, čo 
prinesie objektu  exibilitu pri ponuke prenájmu 
jednotlivých priestorov. 

 Zakomponovaním prepojovacej lávky sa 
vstup z Kohútovej ulice bezbariérovo prepojí 
s nemenej dôležitým vstupom z ulice Košická, čím 
sa objekt stane komunikačne i prevádzkovo kom-
paktný. Ďalším bene  tom lávky je možnosť využiť 
ju na vonkajšie sedenie v úrovni prípadnej kaviarne, 
či gastroprevádzky.
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POHĽADY 

M 1:200

POHĽAD JUHOVÝCHDNÝ - Z KOHÚTOVEJ ULICE

VONKAJŠIA ZELEŇ  - EXTRA VERT
 
 Po celom obvode budovy sa okrem dvoch priliehajúcich objektov nachádzajú parkova-
cie miesta. Len malá časť jej fasády sa pozerá do parku na Košickej ulici. Zeleň na teréne je prí-
tomná iba vo vnútornom átriu, ktoré je z ulice neviditeľné.

 Vonkajšia zeleň na streche prispeje k priaznivej klíme priestorov, zmierniu prívalových 
dažďov a je vhodná aj z vizuálneho hľadiska na zušľachtenie piatej fasády. Zároveň otvára i otáz-
ku praktickejšieho využitia a hlavne pohodlného, možno i bezbariérového prístupu na strechu.

Prítomnosť popínavej zelene na časti fasády pri vstupe a komunikačnom jadre zatraktívňuje 
budovu zvonku a zároveň spríjemňuje pobyt na administratívnom poschodí a jeho vonkajšej 
prenajímateľnej ploche loggie, priamo prístupnej z kancelárií. 

 V návrhu je pridaná zelená strecha objektu pre odpadové hospodárstvo, s previsom 
zelene na stenu, nakoľko sa nachádza v bezprostrednej blízkosti hlavného vstupu, a je teda 
súčasťou pútača komerčného objektu.
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POHĽADY 

M 1:200

POHĽAD JUHOZÁPADNÝ - Z KOŠICKEJ ULICE

POHĽAD SEVEROVÝCHDNÝ
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VIZUALIZÁCIA Z KOHÚTOVEJ ULICE
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VIZUALIZÁCIA Z KOŠICKEJ ULICE
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VIZUALIZÁCIA VNÚTROBLOKU
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