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Místo stavby | Žerčice, č. p. 105, okres Mladá Boleslav
Typ | Přístavba a modernizace stávajících objektů

Původní stav

Protažení objektu stodoly

Příčné propojení novou hmotnou

Přizpůsobení vůči přirozené
průhledové ose

Sjednocení hmot odstraněním
rozdílných přesahů střech

Navázání tvaru sedlových střech
na nové hmotě

Proces tvorby hmotového řešení
Potřeba práce z domova se především díky současné situaci
rozrostla ve velkém měřítku. Avšak vytvořit vhodné podmínky
v našich domovech je často obtížné a strádáme tak po fyzické,
provozní či psychické stránce.
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Základním pilířem návrhu je oddělení pracovního místa od provozu ve stávajícím objektu, čímž docílíme časové i prostorové
nezávislosti a také psychologického oddělení produktivní činnosti od odpočinku. Pás přístavby probíhá po celé šířce pozemku a spojuje modernizovaný prostor stodoly a stávající objekt,
který rozšiřuje o relaxační zimní zahradu. Aby došlo k zachování přirozené průhledové osy dvůr-zahrada a zároveň oddělení
části home office, je v pásu přístavby realizován zastřešený
průchod, který zajišťuje komfortní přístup i v nepřízni počasí.
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Vstup do pracovny home office je přes zádveří, které slouží
především jako tepelný filtr. Provozní samostatnost je zajištěna
návrhem základního hygienického zázemí a drobné kuchyňky.
Pracovní místa jsou rozvržena s ohledem na ergonomii a dostatečné osvětlení přirozeným světlem díky celostěnovým oknům
orientovaným západ-východ s výhledem do jabloňového sadu.
Vybrané okenní panely umožňují posunutím přístup do exteriéru či větrání. Home office je tepelně samostatný uzavřený
celek, který dále navazuje na nevytápěný prostor ateliérové
dílny v modernizovaném objektu stodoly. Ta umožňuje práci na
prostorově náročnějších činnostech, ať už se jedná o rýsování
na prkně, malířství, sochařství, či jen běžné hobby. Po žebříkovém schodišti je pak přístupný podkrovní odpočinkový prostor
navržený jako čítárna, který je osvětlen střešním oknem.
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Situace širších vztahů
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Stávající objekt
Stávající objekt

Nezastřešená terasa

Zimní zahrada s pohovkou a
volným přístupem do zahrady

Dřevěná konstrukce okolo
terasy imitující stávající krov pro
tvarové začištění průčelí objektu

Přístup do průchodu
Dřevěný povalový chodník
Nízká atika s oplechováním

< Zahrada a jabloňový sad

Plochá zelená střecha s
tenkou vegetační vrstvou pro
extenzivní střešní zeleň

Hygienické zázemí přístavby - toaleta

Ležatá stolice
Výklopné trojité střešní okno

Hlavní vstup do přístavby přes zádveří
Přístup na hlavní dvůr
Dvojice plnohodnotných pracovních míst

Kyvné dvojité střešní okno
Vestavěná knihovna

Kuchyňka

Podkrovní čítárna

Přístup do zahrady

Přízemí

Žebříkové schodiště
Nevytápěný prostor ateliérové dílny
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Podkroví

Přístupové žebříkové schodiště
Stojatá stolice
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Zimní zahrada

Hlavní vstup do dílny

Stávající objekt

Zahrada a
jabloňový
sad

Pohled západní | ze zahrady
Legenda povrchových materiálů
Dřevěný laťkový obklad sibiřský modřín, mořený
Šedá vláknocementová střešní krytina
Režné zdivo / cihelný obklad
Vápenocementová omítka + bílá malba

Zádveří

Pohled východní | z ulice

Hlavní
dvůr

Dispozice stávajícího objektu

Pracovna

WC

Příjezd a přístup na
pozemek, parkování

Sklad

Komunikační prostor

Ateliérová
dílna

Neobytný účelový prostor
Obytný prostor

Kuchyňka

Nekrytá venkovní komunikace

Provozní schéma

Legenda řezaných materiálů

Krytá venkovní komunikace

Dřevěný rámový skelet se zateplením, v
exteriéru cihelný obklad
Režné nezateplené cihelné zdivo z CP
Zděná konstrukce stávající stavby

Šedá vláknocementová
Stojatá stolice
střešní krytina
Imitace krovu
Výklopné okno
Ležatá stolice
Cihelné zdivo
Celoplošné bednění otevřený krov
Dřevěný rámový skelet
Dilatace na přechodu
konstrukcí stodoly a
přístavby

Pracovna

Ateliérová dílna

Stávající budova

Příčný řez přístavbou

Dřevěný sloupek 160x80 mm
Kotvící ocelová trubice s vrutem

Nekrytá terasa
Imitace krovu
Laťkový obklad
Dřevěný rošt
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Extenzivní zeleň
Vegetační vrstva
Minerální rohož

Podkrovní čítárna
Otevřený krov
Ležatá stolice
Zábradlí

Hraniční kotvící ocelové lano
Nerezová kosočtvercová lanková síť

Konstrukční schéma

Detail řešení terasové dřevěné
konstrukce imitující krov

Zimní zahrada

Průchod

Podélný řez přístavbou

WC

Pracovna

10 m

Kuchyňka

