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SITUOVANIE OBJEKTU A URBANISTICKÉ VZŤAHY
Riešený objekt „Kožný pavilón“ je súčasťou väčšieho urbanistického celku. Samotný areál Starej alebo
Stummerovej nemocnice ukončoval pôvodnú kompozíciu mesta. Je súčasťou pamiatkovej zónyStummerova ulica, ktorá v sebe zahŕňa veľké množstvo pamiatkovo hodnotných objektov z rôznych
historických období. Areál nemocnice je odsadený od samotnej ulice, je vytvorené parkové predpolie,
samotné srdce kompozície v podobe nádvoria a budov stojacich v prvom pláne zástavby. Náš riešený objekt
sa nachádza v druhom pláne kompozície. Predkladaný návrh má za cieľ podporiť pôvodný koncept. Pre
peších cesta od hlavného vstupu smeruje priamo ku „kaplnke“. Búrame však oplotenie a sprístupňujeme areál
návštevníkom aj smerom od navrhovanej cyklotrasy mesta.
SÚČASTNÉ VYUŽITIE BUDOVY
V dnešnej dobe sa objekt nevyužíva. Je však súčasťou areálu Starej nemocnice, kde sa v dnešný deň využíva
hlavná budova pre súkromné zdravotnícke účely. Technický stav riešeného objektu sa zhoršuje, objekt chátra
a konštrukcie vykazujú zlý stavebno-technický stav.
ZÁSADY OBNOVY PAMIATKY Z HĽADISKA ÚČELOVEJ FUNKCIE
Jedinečnosť pamiatky spočíva v jej unikátnej dispozícii, preto je zvolená práve funkcia, ktorá podporuje
pôvodný koncept. A ten spočíval vo vytvorení štyroch nezávislých zón pod jednou strechou. Funkcia
apartmánov má za ciel naplno využiť pôvodný dispozičný plán.
Navrhujeme rámcovú metódu obnovy – volíme prinavrátenie sa k pôvodnej historickej fáze.
ZÁSADY KONŠTRUKČNEHO RIEŠENIA
Podkrovie a časť „zimná záhrada“ vykazujú zlý stavebno-technický stav. Preto návrh ráta s obnovou týchto
častí objektu. Navrhujeme zbúranie a opätovné nahradenie konštrukcií ich kópiami. Navrhujeme očistenie
budovy od pristavaných konštrukcií v neskorších fázach jej rekonštrukcie. Jedná sa o obvodové steny, ktoré
zamedzili prístup do objektu z jednej zo štyroch strán. Objekt sa tak prinavráti do pôvodnej koncepcie, ktorá
hovorí o kvalite dispozície, ktorá „dokázala liečiť“. Preto navrhujeme odstránenie priečky, ktorá vytvorila
funkčnú chodbu, ktorá spája štyri ,pôvodne nezávislé, celky tejto historickej budovy.
ZÁSADY ARCHITEKTONICKO-VÝTVARNÉHO RIEŠENIA
Zámerom návrhu je zachovať pôvodný výraz objektu. Vidíme hodnotu v jeho výraze – objekt ktorý stojí ako
socha v Stummerovej kompozícii, symetricky, bez preferovaného vstupu. Preto nedopĺňame novotvary na
úroveň fasády. V návrhu predkladáme aj odhadovanú pôvodnú farebnosť tela objektu a tvaroslovia.
Predpokladáme na základe rád odborníkov a videných sónd.

VÝVOJ TVARU // OBJEKT

NAVRHOVANÝ STAV

PODORYS STAV 1904

SCHÉMA_ALTERNATÍVNE RIEŠENIE ZUŠ

BARBORA VAŇOVÁ, AGÁTA UDVARDIOVÁ

SITUÁCIA_ALTERNATÍVNE RIEŠENIE ZUŠ

SITUÁCIA

Kožný pavilón - pamiatková obnova objektu

SCHÉMA_ALTERNATÍVNE RIEŠENIE APARTMÁNY

názov práce:
riešitelia:
vedúci práce:

Nová funkcia - prechodné ubytovanie - 4 apartmány

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

VÝVOJ TVARU // OBJEKT

NAVRHOVANÝ STAV

Projekt č. 016STU-4/2017

POHĽAD Z EXTERIÉRU NA ZIMNÚ KOŽNÝ PAVILÓN_NÁVRH

PODORYS STAVEBNÉ ÚPRAVY

PODORYS NAVRHOVANÝ STAV

Partneri projektu:

UNIVERZITA KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE

POHĽAD Z INTERIERNU NA ZIMNÚ ZÁHRADU

REZ_STAVEBNÉ ÚPRAVY

REZ POZDĹŽNY

REZ PRIEČNY

TRNAVSKÁ UNIVERZITA
V TRNAVE

