AUTORSKÁ ZPRÁVA
R – DOM
Lokalita Čunovo v těsné blízkosti Bratislavy, hranic s Rakouskem a Maďarskem,
vody Dunaje a lužní lesy, přírodní potenciál v bezprostředním kontaktu s velkým
množstvím lidí, kterým by byl vybudováním sportovně-rekreačního areálu umožněn
příjemný pobyt ve fascinujících sceneriích …
Pozemky určené R – domu se nachází v klikatých zákrutách lagun a vytváří
organické spletité území protkané rekreačními vodními plochami. Jednotlivé
pozemky jsou v relativně těsné blízkosti a proto cílem našeho návrhu bylo využít
pozemek tak, aby obyvatelům domu byl umožněn maximální výhled na vodní
hladinu, současně aby dům samotný co nejvíce z „uličního“ pohledu splynul
s krajinou a také aby obyvatelům bylo poskytnuto maximální možné soukromí na
vlastním pozemku vůči sousedům. Tyto tři základní podmínky dále doplňujeme o
podmínku případné budoucí variability orientace domu ke světovým stranám.
Výsledkem je vytvoření soustavy dispozičních „buněk“, které bude možno jako
korálky na niti libovolně natáčet a modifikovat podél variantně zakřivené „nitě“. Tyto
buňky jsou na konci procesu zavěšeny na úroveň 132,5 mnm jako pavučina spletená
mezi stébly trávy a překryty ozeleněnou stropní konstrukcí, jenž plynule přechází
v terén pozemku (cca 131,35 mnm). Pod tímto valem vznikne prostor pro umístění
dvou parkovacích stání, která tak zůstanou skryta pohledům obyvatel areálu.
Základní skladebnou jednotkou je buňka o rozměru 3,5 x 4,5 m. Ve třech z těchto
buněk jsou vloženy ložnice, ve čtvrté z nich je umístěna koupelna, wc a šatna.
Největší buňku o rozměru 8,5 x 4,5 m tvoří jeden obytný prostor spojující v sobě
obývací pokoj, kuchyni a jídelnu.
Všechny tyto buňky jsou ze strany vzniklého atria směrem do zahrady propojeny
prosklenou halou, kterou je možno v letních měsících otevřít směrem do tohoto atria
a tím spojit interier s exterierem. Příčky ložnic budou posuvné, člověk se ocitá
v interieru a exterieru současně.
Směrem k vodě je tvar buňěk ponechán ve své kaskádové podobě, na nárožích
jednotlivých místností vzniká prosklená plocha, buňky se otevírají výhledem k vodní
hladině a poskytují tak každé buňce čarokrásné výhledy do okolní krajiny.
Ze tří stran je objekt obehnán pochůzím chodníkem- rampou, obyvatelé domu mají
volný plynulý bezbarierový pohyb kolem svého obydlí.
V sevřeném atriu vysázením stromů podél hranice se sousedním pozemkem vzniká
tichý klidný prostor k rozjímání, nebo naopak prostor krytý před sousedy v případě
bujaré garden party. Podél druhé hranice s pozemkem se nachází již dříve
zmiňovaný val s parkovacími stáními, který rovněž chrání zahradní atrium před
provozem v areálu.

Z pozemku vybíhá nad vodní hladinu molo na pilotách využitelné nejen jako kotviště
propřípadné lodě, ale také jako pobytová terasa.
Nejvhodnějším konstrukčním řešením je ocelová rámová konstrukce, která umožňuje
subtilní dimenze nosných konstrukčních prvků při dosažení velkých rozponů. Tato
ocelová konstrukce je nadále navaržena jako sendvičová s výplní z minerální vaty a
záklopem z dřevovláknitých desek. Fasáda je provětrávaná obložená
impregnovanými prkny. Střecha pokryta extenzivní zelení zajišťující výrazně
příjemnější podmínky vnitřního prostředí v průběhu celého roku.

