Vidče HASIČÁRNA

byty

REKONVERZE NEPOUŽÍVANÉHO VESNICKÉHO KINA A RESTAURACE NA NOVÉ PROSTORY PRO KOMUNITU HASIČŮ S PŘILEHLÝMI NÁJEMNÍMI BYTY

hasičárna

SITUACE - UMÍSTĚNÍ BUDOVY V RÁMCI VESNICE

Úvaha
Dlouhou dobu jsem Vidče vnímal jen jako název na mapě. Pouhé tři dny workshopu stačily k tomu, aby si
člověk - architekt udělal základní (možná povrchní a naivní) obrázek o životu na vesnici kdesi v Beskydech.
O kultuře místních, jejich zvycích a tradicích. Čím déle zde člověk tráví čas, tím je dojem barvitější. Poznává
místní lidi, problémy, hledá zdejší komunity. Objevuje architektonické romantické skvosty - rozpadlé stodoly,
zarostlé přístavky, křivá okna ... Patvary nejrůznějších druhů. Z neznámého se tak stává místo, ke kterému
mám vztah, můžu na něj vzpomínat, radovat se, přemýšlet o něm.
Každé místo (město, vesnice, jakýkoliv prostor), i to nejobyčejnější, má svůj charakter, svého Genia Loci.
Tvoří jej okolní krajina, kopce, řeky, lesy, jednotlivé domy a stavby, velké, malé, staré, nové. A především to
jsou lidé, kteří charakter významně ovlivňují svým chováním, aktivitou, zájmem o vesnici. Malá sídla v krajině (alespoň tradiční vesnice) fungují především na tomto principu. Vidíme zde život. To je pro sídlo důležité.

INTERIÉRY BYTŮ

Předpoklad
S tím je potřeba při návrhu jakékoliv veřejné budovy ve Vidči pracovat. Je nutné podpořit místní charakter
zástavby i krajiny, dát lidem vhodné prostory k socializaci. Postupovat se však musí opatrně, kultivovaně.
Práce s měřítkem je jeden z předpokladů. Používejme místní materiály, držme se jednoduchosti. Hledejme
funkční náplň budovy a velkým obloukem se vyhněme formalismu a kopírování. Projekt by měl najít charakter vesnice, její typické prvky a to vše přetavit v novou budovu, v současnou architekturu.
Opuštěná budova téměř ve středu obce je příležitost jak dříve zmíněné problémy vyřešit a uplatnit vytyčené předpoklady v reálné situaci.
PŮVODNÍ STAV - RESTAURACE

PŮVODNÍ STAV - KINO

Problémy
Dobrovolní hasiči tvoří důležitou komunitu ve vesnici. Nemají ovšem vhodné reprezentativní prostory pro
sebe, vybavení ani pro případné aktivity (sport, kultury, zábava).
Stereotyp ve Vidči ruší fakt, že ve vesnici populace roste. Stěhují se zde lidé po studiu, po zkušenostech ve
větších městech, ve světě. Na to je potřeba vhodně reagovat nájemním bydlením.

Koncept

Stará hasičárna dobrovolníkům nestačila. Je potřeba najít nové
větší prostory pro vybavení a komunitu hasičů. Zároveň se hledá
místo pro byty. S hodou okolností vlastní obec prázdnou budovu
kina. Noví nájemníci se mohou stěhovat.

SITUACE - UMÍSTĚNÍ BUDOVY

Původní nepřehledné dispozice a výškově různorodé konstrukce
jsou odstraněny - ponechány jsou jen obvodvé zdi a stropy. V
místě restaurace jsou vloženy dva byty. Budova stojí na hranici sousedních pozemků - oslunění se komplikuje. Slunce tedy do
domu přichází prosklenou jižní fasádou skrze nově vzniklé atrium.

PŮDORYS 1NP 1:150- VYZNAČENÁ TMAVÁ ČÁST = BYTY

Byty jsou svou velikostí uzpůsobené spíše párům nebo malým
rodinám. Jedná se o startovací byty, které obec pronajímá. S
přilehlým okolím (hřiště, plácek, příroda) tvoří funkční vazby, které
ovlivňují život obyvatel. Měřítko je uzpůsobeno vesnici - vzniká
sousedská komunita bez anonymních jevů.
Návrh
Opuštěná budova téměř ve středu obce je příležitost jak dříve zmíněné problémy vyřešit a uplatnit vytyčené předpoklady v reálné situaci. Původní kino a restaurace se s pomocí několika vstupu změnily na
novou budovu s jasnou identitou. Funkčně i výrazovými prostředky. Hasiči mají vhodné prostory pro zázemí
i sport. Budova vytváří další ohnisko ve vesnici, přebírá některé funkce z návsi, ale nekonkoruje. Budova se
otvírá ven, tak jako komunita hasičů. Pro případnou interakci slouží přilehlý plácek uzpůsobeny hasičům i
nájemníkům v bytech. Sportovní, kulturní i neformální události zde mohou najít uplatnění. Vrata hasičárny se
otevřou, vytáhnou se stoly, židle a párty může pokračovat pod širým nebem.
Dva byty si našly místo v prostorech restaurace. Tvarem kopírují původní hmotu budovy. Pozemek kolem
budovy byty pevně svírá. Okna zde nepřichází v úvahu a proto na vzniká atrium. Část jižní původní zdi
je ubourána. Slunce se do pokojů dostává přes atrium skrze prosklenou fasádou. Původní hmotu budovy
připomínají dřevěné lišty v rastru okenních rámů.
Dispozice bytů jsou shodné, pouze zrcadlově obrácené. Zádveří nás uvede do servisní části domu. Kuchyně,
jídelna a obývák plynule vchází do malé zahrady v atriu. Půlkruhovou niku zaplňuje schodiště do druhého
patra. Začíná soukromí. Tvoří ho jediný pokoj. Ložnice spojená s pracovnou. Součástí je koupelna i skříň. Vše
je opět doplněno jižním prosklením.
Vzniká tak malý komplex hasičárny a bytů, které komunikují mezi sebou i s okolní vesnicí.

POHLEDY + MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

PŮDORYS 2NP 1:150 - VYZNAČENÁ TMAVÁ ČÁST = BYTY

DETAIL JIŽNÍ FASÁDY SE STÍNICÍMI LIŠTAMI

MEZERA VYTVÁŘÍ DROBNĚJŠÍ VESNICKÉ MĚŘÍTKO
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