
Przejazd rowerem wzdłuż Mozeli jest czymś wspaniałym, ale wszyscy – od 
kolarza aż po niedzielnego jeźdźce - pragną przerwy po pewnym momencie. 
Gdyby to zależało od Jan Haloschan, byłby to najwyższy punkt pomiędzy 
miasteczkiem Win-ningen i Koblenz-Güls. Ten student architektury w 
Uniwersytecie Koblencji napisał swoją pracę licencjacką o potrzebach 
zmęczonych rowerzystów i za pomocą Allplan Architektury, zaprojektował 
“Bike and Bed” który jest dumnie usytuowany na winnicy. Ten hotel dla 
rowerzystów jest naprawdę czymś do zapamiętania, a jego widoczność 
również ma cel. Z daleka, sześciopiętrowa wieża z piękną fasadą prowadzi 
kolarzy do ich celu, oraz pokazuje im ile jeszcze muszą pedałować.

Co do pierwszego piętra, bardzo rzucająca się w oczy wieża otoczona jest 
perforowaną ścianą osłonową wykonaną z płyt stalowych Corten, które 
pokrywają szklany budynek w konstrukcji ryglowej. Pod tym stalowym 
szkieletem jest podpiwniczenie stałej konstrukcji, które przeciąga sie do drugiej 
strony ścieżki rowerowej, gdzie widocznie wystaje na wzgórzu. W 
przeciwieństwie do wieży, ta struktura zajmuje tylne miejsce względem do 
naturalnego otoczenia, a zatem jest ubrana w dyskretne zamknięcie. 

Piętra o drugiego do szóstego wieży zawierają pokoje hotelowe z jednym lub 
dwoma łóżkami i łazienkami. Restauracja i kuchnia samoobsługowa znajdują 
się na pierwszym piętrze. Recepcja, kiosk oraz dodatkowe łazienki znajdują się 
na parterze. 

Nad parterem, cały budynek ma prosty wygląd hostelu. To wszystko się 
zmienia, gdy się przechodzi do "podziemia". Nazwa hotelu, “Der König im 
Weinberg”, które możemy przetłumaczyć na “Król Winnicy” sugeruje o bardzo 
dionizyjckich przyjemnościach. Niekoniecznie jest to wino, które płynie w 
znacznej mierze niewidzialnej podziemnej części "Króla". Ale z pewnościa 
można tutaj poczuć dolce vita i wodę, ponieważ w piwnicy jest sauna, jacuzzi 
oraz salon z kominkiem. Jest to doskonały sposób na relaks po długiej 
wycieczce rowerowej. 

Jaccuzi jest szczególnie blisko natury i idealnym miejscem do medytacji. Mały 
wodospad delikatnie płynie z winnicy przez kanał. Z basenu, można patrzeć 
na góry po przeciwnej stronie tak jakby Państwo było w grocie. A jeśli macie 
Państwo wrażenie, że widzieliście tę grę pomiędzy wąskimi świetlikami, 
płytami i betonem elewacyjnym razem z widokiem panoramicznym gdzieś 
wcześniej, to macie racje: Haloschan był inspirowany przez Petera Zumthora 
spa w Vals. 

Piwnica nie jest tylko częścią zdrowotna. Bardzo ważne jest to, że w tym "Bike 
and Bed” rowery również potrzebują miejsca to przetrzymania i serwisowania. 
Wjeżdża się przez rampę, i można rower pozostawic w pomieszczeniu 
magazynowym w piwnicy lub w warsztacie gdzie łańcuch rowerowy może być 
naoliwiony. 

ALLPLAN ARCHITEKTURA W PRAKTYCE

Dobra dla rowerzystów w winnicach
  Hotel rowerzysty “Der König im Weinberg” blisko Koblencja, Niemcy
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Gdy projekt został ukończony w postaci rysowanej ręcznie, Haloschan 
najpierw utworzył rzuty, widoki i przekroje w Allplan w 2D. Do wizualizacji, 
zbudował konstrukcję (ściany zewnętrzne i wewnętrzne, sufity, otwory, 
wyposażenie) modułami 3D. Otwory okienne w fasadzie stalowej były 
utworzone za pomocą modułu Ściana. Różne kolory były przyporządkowane 
elementom 3D, tak, że po zakończeniu danego modelu cyfrowego mogły być 
przypisane do materiałów Cinema 4D i poszczególne obszary wyrenderowane 
z różnych perspektyw wewnętrznych i zewnętrznych. Wizualizacje zostały 
następnie połączone z rzutami, widokami, przekrojami, piktogramami i 
tekstami w układzie Allplan, a następnie eksportowane w formacie PDF. 

“Dzięki Allplan Architektura, udało mi się rozwijać oryginalnie 
naszkicowany projekt do skali i utworzyć szczegółowy model 3D 

aby sprawdzić proporcje i je dostosować do pożądanego 
wyglądu”

Jan Haloschan, mgr. student architektury

Jan Haloschan studiował architekturę w Uniwersytecie Koblencji or roku 2011. 
W 2013/14, ukończył seminarium za granicą na Uniwersytecie Berne, gdzie w 
licznych wykładach i własnych badaniach, nauczył się, jak ważne jest ostrożne 
i wrażliwe  rozpatrzenie konkretnej lokalizacji dla procesu projektowania. 
Pracuje nad stopniem magisterskim w Uniwersytecie Koblencji od Września 
2015. W szczególności interesuje się całościowym planowaniem zadań 
budowlanych. “Jestem zawsze pod wrażeniem architektury, w której 
harmonijną całość jest uzyskana od sytuacji urbanistycznej, wyglądu 
zewnętrznego i sekwencji pokojowej aż po szczegóły takie jak wybrane 
materiały, padanie światła, i wyposażenie” mówi Haloschan. Ma też własną 
wizję celu architektury: “Celem każdego projektu powinno być aby nadać 
zarówno pokojom jak i wolnym przestrzeniom atmosferę, która sprawia, że 
ludzie są zdrowi i szczęśliwi."
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