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1 vstup
2 předsíň
3 kuchyně
4 obývací pokoj
5 technická místnost
6 koupelna
7 WC
8 pokoj
9 koupelna rodičů
10 chodba
11 šatna
12 podkrovní pokoj
13 podkrovní koupelna
14 podkrovní galerie
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Vítejte ve Stvolínkách. Na území zanedbaného

Welcome to Stvolinky. In a disused agricultural

zemědělského brownfieldu. Hledám pocit historické

brownfield we had to imagine the atmosphere of

kontinuity. Stavba leží v centru obce Stvolínky, v místě historic continuity from within. The building is located in
původního zámeckého hospodářského dvora.

the centre of Stvolinky village, in place of former castle
yard.

Budova spojuje dvě funkce - obytnou s 10 bytovými

It combines two main functions - residential part with

jednotkami a základní občanskou vybavenost - malý

10 flats and civic amenities in the central part of the

obchod, kavárnu a ordinace zubaře a praktického

building - café, small shop, a dentist's and general

lékaře. Zastavěná plocha domu je zhruba 830 m2, dům

practicioner's offices.

má tři podlaží.

The house occupies approx. 830 sqm and has three
floors.

Průčelí domu je orientované směrem k návsi, která

The front side of the building is open to a new square,

by mohla být novým centrem obce. K zadní straně

forming the village's new center, while the back side

domu přiléhají předzahrádky bytových jednotek, jež

is closely surrounded by adjoining gardens and wild

přecházejí v přírodní park. Tvar budovy připomíná

park. The shape of the building reminds of the original

původní sýpky, dřevěné prvky v centrální části vycházejí

granary, the central part borrows some shapes from the

z tvarosloví historického hrázděného zdiva, typického

historic half-timbered housing, common in that area.

pro tuto oblast.

POHLED 1:200

06
Pohledy
1:200
GSEducationalVersion

Řezy
1:50

