Želechovice krásné!

Základem návrhu je přetvoření dopravní křižovatky na
důstojné místo pro život starousedlíků i nových obyvatel
Želechovic.
Nové objekty jsou navrženy tak, aby do svého okolí
zapadaly. Respektují ulice, tvar sedlových střech stávající
zástavby i měřítko malé obce. Svým konkrétním umístěním
vytváří dostatek veřejného prostoru i in�mních míst.
Partery z bílých cihel pak domům poskytují potřebný detail.
I přes tuto ohleduplnost a jistou sub�lnost jsou domy
navrženy tak, aby se staly zřetelnou současnou vrstvou
moderní architektury.
Dům pro seniory je navržen převážně jako jednopodlažní,
s prostornou vnitřní společenskou halou se vstupy do
bytů a do zahrady. Hala je místem setkání a společných
ak�vit, pobytu ve vzdušném interiéru i na vzduchu
v in�mním atriu. Je jakýmsi společným obývacím
pokojem, jež doplňuje prostor osobní, který je sám o sobě,
a z pochopitelných důvodů, navržen dle požadavků
rela�vně minimální.
Část objektu je navržena jako třípodlažní. Nástup na
schodiště a k osobnímu výtahu je součás� společného
prostoru v přízemí. V dalších podlažích je prostor
schodišťové haly rovněž využíván pro společná setkání
seniorů, zde s výhledem na extenzivní zelenou střechu
nízké čás� objektu a dál do zahrad, nebo na jih do
veřejného prostoru před kavárnou.
Naprostá většina přízemních bytů disponuje vlastními
terasami. Fasády jsou navrženy bílé, omítané, střešní
kry�na ze světle šedého falcovaného plechu.
Objekt pro bydlení II., s kavárnou a klubovnou v parteru,
je umístěn tak, aby vytvářel pauzu v zástavbě, která
nabízí průhled na vstup do objektu pro seniory, ale také
umožňuje intenzivní venkovní prostor před kavárnou,
hlavní místo střetávání obyvatel i návštěvníků všech

věkových kategorií, sloužící jako cíl k nahlížení zvídavými
povahami z domu I. Tento efekt je zdůrazněn akcentem
jižní fasády třípodlažní čás� objektu I. (obloučkem vikýře,
zvednutým obočím, mrkajícím okem...periskopem).
Objekt II. jako takový je organizován nezávislými vstupy
do čás� pro bydlení a do zásobování kavárny ze severu,
v návaznos� na parking na východě. V 1. NP nalezneme
provoz kavárny a klubovny s nutným zázemím, ve zbylých
podlažích jsou navrženy byty dle očekávání zadavatele.
Otočením š�tu do křižovatky se dům stává jasně
orientovaným, poznávacím znamením v místě, což jeho
funkci sluší. Na fasádě jsou použity již zmiňované bílé lícové
cihly, které objektu dodávají jemnost a “zabydlenost”,
ve veřejném prostoru pak příjemné pozadí pro činnos�
kolem. Renovovaná pec je umístěna v klubovně jako akcent
interiéru a v absolutním kontaktu s výkladci západní fasády
a veřejným prostorem za nimi.
Objekt III. jsme navrhli v obdobné stopě a objemu
původního domu. Detailní umístění a tvarování objektu
má však zásadní vliv na dopravní situaci. Zkosení objektu
přirozeně vytváří nároží jako městotvorný archetypální
prvek a zároveň významně zlepšuje rozhledové poměry.
Posunu�m uliční čáry ve Výpustě získáváme širší chodník
a místo pro nové stromořadí.
Obecně se jedná o dvoupodlažní objekt s podkrovím,
kde v 1. NP nalezneme 2 komerční prostory, vstup do
obytné čás� včetně komfortního zázemí a parkovací stání.
2. NP je kompletně obytné s nejtypičtějšími dispozicemi
s enﬁládami napříč jednotlivými byty.
Záměrně jsme domu III, resp. jeho bytovým jednotkám
nepřisuzovali vlastní exteriéry, protože očekáváme pobyt
obyvatel v příjemném okolí, které je navrženo za účelem
pobytu obyvatel venku. To je důležité pro vlévání života
do veřejného prostoru obce. Jedná se nejen o předprostor

související s kavárnou, která je přes cestu, ale také
o rozevřený prostor s novým stromem a lavičkou před
restaurovaným objektem (muzeem tradiční architektury).
Dále se obyvatelům nabízí nový parčík v blízkos�
autobusové zastávky, který mohou naplňovat ak�vitami dle
aktuálních potřeb.
Objekt IV. , restaurovaný domek navrhujeme využít
jako Muzeum tradiční architektury - součást nově
vzniklé piazzetky napojené na průchod kolem domu
III. S �m souvisí nově navržený vstup ze severovýchodu
(a z veřejného prostoru)
Nové vjezdy do parkovacích stání jsou umístěny do
maximálních vzdálenos� od křižovatky, abychom ji co
nejméně zatěžovali, ale stále tak, aby místa přirozeně
náležela příslušným objektům.
Nově navržený objem seniorského bydlení (objekt I.)
disponuje parkovacími místy u příjezdové cesty objektu,
která slouží také pro případný příjezd sanitky, nebo hasičů.
Objektu II. (kavárna, klubovna + bydlení dle požadavků)
jsou přiřazena 4+2 parkovací stání v rámci okolních
pozemků. V obou případech jsou prostory obohaceny
novou výsadbou stromů. Objekt III je navržen včetně 18 - �
parkovacích míst v rámci svého objemu, dalších 8 míst je
rozmístěno v blízkos� autobusové zastávky v rámci nově
navrženého stromořadí. Případná další místa jsou odvislá
na časovém horizontu, ve kterém se město rozhodne
realizovat byty v podkroví, které v návrhu nabízíme jako
prostorovou rezervu.

Věříme, že se v rámci předloženého návrhu podařilo
vhodně doplnit stávající situaci a nabídnout příspěvek do
novodobé historie obce.
Oceňujeme odvahu zastupitelů a přejeme mnoho sil.
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BILANCE
dům pro seniory
objekt I. / 1. NP

objekt I. / 2. NP

objekt I. / 3. NP

I. A

2kk

37 m

4x

I. C

1kk

25 m

5x

I. B

2kk

35 m

2x

I. B

2kk

35 m2

2x

I. B

2kk

35 m

2x

I. D

1kk

27 m

1x

I. D

1kk

27 m

1x

I. D

1kk

27 m

1x

spol. prostory

2
2

2
2

2
2

schodišťová hala

294 m

2

27 m

2

schodišťová hala 27 m

2

2

(úklid, techn. místnost, popelnice, chodba, atrium, sklad, zádveří,
WC pro osoby se sníženou schopnos� orientace a pohybu)
objekt I. celkem bytů 18
objekt I. celkem užitné plochy 912 m2

Pekárna
objekt II. / 1. NP

objekt II. / 2. NP

1

kóje - byty

8,5 m

II. A

2

vstup, úklid - byty

6,5 m

schodišťová hala

3

klubovna

29 m

4

kavárna

45 m2

5

zázemí klubovny a kavárny 31 m2

2
2

3kk

objekt II. / 3. NP
50 m

2

II. A

2x

17 m

3kk

schodišťová hala

2

objekt II. / 4. NP
50 m

2

17 m

2

2x

II. B

2kk

40 m2

2x

schodišťová hala 17 m

2

2

objekt II. celkem bytů 6
objekt II. celkem užitné plochy 451 m2

Palírna
III. / 1. NP

III. / 2. NP

III. / 3. NP - rezerva

6

obchod 1 (včetně zázemí)

42 m2

III A

2+1

46 m2

4x

III A

2+1

46 m2 4x

7

obchod 2 (včetně zázemí)

42 m2

III B

2+1

50 m2

2x

III B

2+1

50 m2 2x

8

kóje bytům (celkem)

83 m2

III C

2kk

45 m2

1x

III C

2kk

45 m2 1x

9

parkování (18 míst v objektu)

257 m2

III D

2kk

50 m2

1x

III D

2kk

50 m2 1x

spol. prostory (úklid. a techn. místnost,
popelnice, chodba, zádveří)

51 m

2

schodišťová hala

63 m

schodišťová hala 63 m2

2

objekt III. celkem bytů 8 + 8 rezerva
objekt III. celkem užitné plochy 917 m2 včetně parkovacích míst + 442 m2 rezerva

doprava v klidu

celkový počet navrhovaných míst = 42

10

2

18
2

6

4

