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Konverze: Návrh zachovává průmyslovou dominantu města, 
která je zároveň symbolem dřívějšího rozvoje. V současnos-
ti nefunkční objekt přeměňuje na Regionální kulturní centrum. 
Slavnou historii města připomíná Muzeum cukrovarnictví a že-
leznice a zároveň láká návštěvníky kulturou a komerčními služ-
bami.
Využití brownfieldu: Tento projekt je ideovým návhem zhušťo-
vání v oblastech zatížených chátrajícími průmyslovými areály. 
Bytový blok je situován vedle centra města, mezi charakteristic-
ké již nefunkční i funkční průmyslové stavby a železnici. Návrh 
se zaměřuje na vytvoření atraktivních výhledů a krytých ven-
kovních prostor pro rezidenty, při zachování výhod centálního 
umístění a dostupnosti železnice. 
Směřováním pohledu z každého bytu do dvorů a teras se atmo-
sféra místa stává více intimní a chráněná. Dvory fungují jako 
polosoukromé a poskytují venkovní prostory k relaxaci.
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— KONVERZE RAFINERIE    
    BYDLENÍ U NÁDRAŽÍ

Regionální kulturní centrum

Taneční a kongresový sál − pohled z ulice Pohled na bytový blok od západu

Jednotlivé budovy v areálu

Muzeum cukrovarnictví − pohled od nádraží

Bydlení u nádraží
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1. Muzeum cukrovarnictví
2. Muzeum regionální
3. Taneční a kongresový sál

4. Expozice železnice
5. Loftové bydlení
6. Supermarket a obchody

Lokace projektu

Schéma půdorysu

Terasy a dvory

Schodiště a chodbyBLVD.

Bytový blok je situován vedle 
centra města, mezi charakte-
ristické funkční i již nefunkční 
průmyslové stavby a železnici.

Návrh se zaměřuje na vytvoře-
ní atraktivních výhledů a kry-
tých venkovních prostor pro 
rezidenty, při zachování výhod 
centálního umístění a dostup-
nosti železnice.

Směřováním pohledu z každé-
ho bytu do dvorů a teras se 
atmosféra místa stává více in-
timní a chráněná. Dvory fungu-
jí jako polosoukromé prostory 
nabízející venkovní prostory k 
relaxaci obyvatelům.

Svislé a vodorovné komunika-
ce formují vnější hradbu proti 
průmyslovým stavbám a želez-
nici.


