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Magyarországon elindul a csillagoségbolt-park program / The Hungarian Dark Sky Park project is initiated
Előkészítés, folyamatos mérések / Preparation, constant night sky monitoring
A Zselici Tájvédelmi Körzet elnyeri a „nemzetközi csillagoségbolt-park” címet /
The Zselic Landscape Protection Area is named „Internation Dark Sky park”
projektötlet benyújtása turisztikai kiemelt pályázatra / Project idea handed in for priority tendering in tourism
a pályázat nevesítésre kerül / The tender is announced
engedélyezési tervek elkészülnek / The Building Permit Plans are completed
pályázati támogatás elnyerése, támogatási szerződéskötés / Winning of the grant, signing of the contract
közbeszerzés kiírása kiviteli tervek elkészítésére / Public Procurement Procedure announced for Construction Plans
kiviteli tervek elkészülnek / Construction Plans are completed
közbeszerzés kiírása kivitelezésre / Public Procurement Procedure announced for Construction Works
az épület kivitelezése / The Building is realized
az épület megnyitása / The Observatory opens to the Public

Média Építészeti Díj Energiahatékonysági különdíj (Austrotherm) /
Media’s Architectural Prize - Energy Sufficiency Special Award (Austrotherm)
FFF Fiatalok Feketén Fehéren - Magyar Építőművészek Szövetségének díja /
FFF Young Architects’ Generation Award of the Association of Hungarian Architects
“Az év ökoturisztikai létesítménye 2015″ - leginnovatívabb látogatóközpont (különdíj)
/ Ecotouristic Facility of the Year – the most innovative Visitors’ Center Special Award
Ozone Zöld-díj 2015 (nagyvállalatok kategóriájában 2. helyezés) /
Ozone Green Award 2nd place, Major Companies category
Örökségünk - Somogyország Kincse /
2016 Our Heritage „Somogy Country’s treasure” Award

2015
2015
2015
2016

Az építészeti koncepció / The Architectural Concept
A tervezés során a NÉZŐPONTOK fontos szerepet kaptak az épület és környezetének megformálásában. A több éve megtisztított nyugati lejtőn a csillagvizsgáló az úttól kissé beljebb került, így a tisztásra való megérkezés különleges érzését a
feltáruló PANORÁMA még tovább fokozza. Az épület KONTÚRja kirajzolódik, a tektonikus jelleg geometrikus megjelenése, a planetárium hengere, a távcső kupolája és a közönséghasználati tereket magában foglaló „doboz” egy erős, de
egyszerű rajzolatban megmutatja magát. Az építészeti szándék szerint az intézmény így felismerhető, azonosítható, a FORMÁK pedig egyértelműen utalnak a bennük rejlő FUNKCIÓkra. A rétegvonalakkal párhuzamosan terepre ültetett épület
lentről, a völgy felől belesimul a tájba, hosszú, keskeny terasza néz erre, s innen akadálymentesen megközelíthető a szabadtéri észlelőterasz is. Az út felőli homlokzat zártsága a bejárathoz vezető TENGELYben nyílik fel az előcsarnok portáljával.
A külső, EGYSÉGES és a tájhoz való ILLESZKEDÉSt, megjelenést a fa homlokzatburkolat adja, melynek dominánsan függőleges, különböző ritmusban váltakozó osztása a sűrű erdő fáinak vonalkód-szerűségét idézi, s egyben dinamikussá, plasztikussá
teszi a felületet. A bejárathoz a farönkökből épített csillagképekkel és „élő” napórával berendezett PARKon áthaladva, „átszellemülve” juthatunk el. Az akadálymentesített, könnyen átlátható, a közlekedőtengelyre fűzött elrendezésű épületben
előcsarnok, ajándékbolt, kiállítótér, 54 fős planetárium, 54 fős egybenyitható előadó-és foglalkoztató terem, távcsőkupola, irodák és kiszolgáló helyiségek találhatók. /
VIEWPOINTS were important features in the forming of the building and its surroundings. The observatory was placed on a cleared westward hillside, somewhat pulled back from the road. Thus the amazing experience of arriving to this clearing
in the forest is enhanced by the unfolding PANORAMA. The CONTOURS of the institution are outlined by the geometric appearence of its tectonical character. The cylinder shape of the planetarium, the dome of the telescope and the „block”
containing the public areas project themselves in a strong, simple design. This way, according to the intention of the architects, the establishment can be recognised and identified, and the FORMS directly refer to the FUNCTIONS inside them.
The building, positioned parallel with the sloping lines of the terrain slims into the horizon looking from the direction of the valley. The long narrow terrace faces this way, and the open air observatory deck is accessible from here for the disabled
too. The mainly sealed front facade opens up at the end of the AXIS of the arrival pathway with the foyer portal. The ORGANIC and unified appearance of the facade, BLENDING INTO its surroundings is given by the vertical facade cladding of
larch wood boards in alternating widths. This not only makes the surface dynamic and sculptural, it is reminiscent of the barcode-like rhythm of the forest trees. To reach the entry, one might feel somewhat drifted away as they must walk
through the PARK along logs carefully placed to outline famous constellations and a „living sundial”. The layout of the building is accessible, and easily understandable. All areas are lined up along the main corridor, such as the foyer, gift shop,
exhibition space, 54 seat planetarium, 54 seat separable auditorium-classroom, telescope dome, offices, service areas.
Az épület energiaellátása, gépészeti rendszerei, működése, fenntarthatósága / Energy supplies, building engineering, the operation and sustainable life of the building
Az épület MAJDNEM TELJESEN ÖNELLÁTÓan működik. A GEOTERMIKUS ENERGIAELLÁTÁST TALAJSZONDÁK és HŐSZIVATTYÚ BERENDEZÉSEK biztosítják. A BIOLÓGIAI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ berendezéssel a szennyvíz környezettudatosan, megtisztított és ellenőrzött módon kerül vissza a természetbe. A CSAPADÉKVÍZet a csatornák összegyűjtik, innen földalatti tartályokba kerül, így „szürke víz”-ként gyökérzónás öntözésre és wc-öblítésre alkalmas. A VÍZELLÁTÁST FÚRT KÚT biztosítja, víztisztító berendezés segítségével. Az egyetlen külső közmű- és energiaforrás az elektromos áram, melyet földkábelen érkezik az épületbe. A szükséges terek SZELLŐZTETÉSét korszerű, energiatakarékos szellőzőgépek oldják meg. A beszellőzés és elszívás többnyire az álmennyezetben lévő szellőzőrácsokon keresztül történik, de a planetáriumban a fal mellett körben elhelyezett hengeres oszlopok rejtik a légcsatornákat, melyek így egyben belsőépítészeti design elemek is. Az épület tetején ZÖLDTETŐ létesül, mely jó szigetelő
rendszer, így meleg időben nem alakul ki a kupolából való észlelést zavaró felületi párolgás. A zöld növényzettel borított tető szellemiségében, és mint "ötödik homlokzat" (a kilátóból jól látható) a természetbe való illeszkedést is segíti. /
The Observatory is ALMOST TOTALLY SELF SUFFICIENT. GEOTHERMAL ENERGY is supplied by DOWNHOLE HEAT EXCHANGERS and GEOTHERMAL HEAT PUMPS. With the BIOLOGICAL SEWAGE TREATMENT equipment, the sewage is cleaned and returned
to nature in a controlled and enviromentally conscious way. RAIN WATER is collected through the pipe system, then gets to underwater containers. This way, as „grey water” it is suitable for use as rootzone irrigation and for toilet flushing. WATER
SUPPLY is ensured by a drilled well and the help of a pump station and a treatment plant. The only external energy source needed of the public utility system is electric power, which is brought to the facility through underground cable. The
VENTILATION, where needed, is controlled by modern, energy sufficient equipment. Fresh air supply and used air exhaustion mainly happens through grilles in the suspended ceiling. Meanwhile, the cylindrical columns around by the wall in the
planetarium hide ventilation pipes and grilles, while also being part of the Interior design. The flat roof is built as A GREEN ROOF. This is a good insulation system, which also prevents any surface evaporation during hot weather that could disturb
the observing from the dome. The roof covered with green plants is part of the spirituality, following the principle of fitting into its natural surroundings.

Az energiahatékony és környezettudatos működés feltételei / The requirements of energy sufficient and environmentally conscious functioning

ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOK - tájolás, telepítés, tereprendezés, épületszerkezetek / ARCHITECTURAL SOLUTIONS - orientation, siting, landscaping, structures
épület elrendezésének, tájolásának fontos szempontja:
észlelés fő irányában zavartalan a "kilátás" /
important factor of the layout and siting of the building:
undisturbed "view" in the main direction of observing
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nagy üvegfelületek, TERASZ /
large glass panes, TERRACE
nyáron: árnyékolás / in the summer: shading

RÉSZLETRAJZ a homlokzati kialakításról / DETAIL PLAN of the facade
A 25 cm-es vasbeton falszerkezet nagy tömege miatt jó hőtároló képességgel bír /
The 25 cm thick reinforced concrete wall has a good heat storage capacity beacuse of its weight
A fal elé hőtechnikailag méretezett, 20 cm vastag külső hőszigetelés került/
20 cm thick outer insulation (calculated by thermal engineering) was put in front of the wall structure
A hőszigetelés és a külső faburkolat között légrés van, mely a természetes átszellőzést szolgálja /
There is an airgap between the insulation and the wooden cladding, for natural ventilation
A faburkolat a környező erdővel teremt kapcsolatot, a lécezés a fák vertikális ritmusát idézi /
The wooden cladding makes a connection with the surrounding forest, the laths are reminders of the vertical rythm of the trees

TÁVCSŐ-OSZLOP ÉS CÖLÖPALAPOZÁS /
TELESCOPE COLUMN AND PILE FOUNDATION
- független épületszerkezetként működik, hogy a
precíz műszert az egyéb épületszerkezetek mozgása
ne zavarja,azoktól teljesen eldilatálva készült /
- works as an independant building structure, so that
the precise instrument is not disturbed by the movement
of other building structures, it is dilated totally from them

átmérő: 60 cm /
diameter: 60 cms

GÉPÉSZETI RENDSZEREK
A VÍZ KÖRFORGÁSA / THE CYCLE OF WATER
földbe helyezett szivattyú akna és hidrofor akna
melyben vastalanító és vízlágyító berendezés is van.
A csővezeték hálózat az épületig, a tűzivíz tárolóig,
és a csapadék víz tároló műtárgyig földárokban halad /

eső / rain

eső / rain

underground pump station and high pressure water tank
with an iron remover and water softener plant.
The pipe system is layed in earth trenches, connecting to the building,
the firefighting water storage tank and the rainwater containers

ZÖLDTETŐ / GREEN ROOF
locsolás, épület hőszigetelése, látványelem /
irrigation, insulation, design feature

FÚRT KÚT / DRILLED WELL
SZIVATTYÚTELEP ÉS
VÍZKEZELŐ BERENDEZÉS /
PUMP STATION AND
TREATMENT PLANT

elszívás /
used air out

TALAJSZONDA DOWNHOLE HEAT EXCHANGERS
szűrt víz / geotermikus energia - geothermal energy
fűtés /
heating

100 m mélység / 100 ms depth

200 m mélység / 200 ms depth

mélyfúrású / deep-drilled

treated water

eső / rain

befújás /
fresh air in

befújás /
fresh air in

elszívás /
used air out

mosdó- tiszta víz
WC- szürkevíz /
faucets - clean water
toilets - grey water

PLANETÁRIUM /
PLANETARIUM

SZELLŐZŐGÉP /
VENTILATION EQUIPMENT

befújás /
fresh air in

elszívás /
used air out

mosdó- tiszta víz
WC- szürkevíz /
faucets - clean water
toilets - grey water

KERT - locsolás /
GARDEN - irrigation

HŐSZIVATTYÚK /
HEAT PUMPS
ESŐVÍZ-GYŰJTŐ /
RAINWATER CONTAINER

hűtés /
cooling
esővíz gyűjtés / collecting rainwater

4 db 10500 l-es műanyag esővízgyűjtő tartály (42 m3) /
4x10500 litre plastic rainwater collecting containers /42 m3s)

szürkevíz hasznosítás /
grey water usage

BIOLÓGIAI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ /
BIOLOGICAL SEWAGE TREATMENT

SZIKKASZTÓ
FRENCH DRAIN

15 db. négycsöves talajszonda, melyek kettő egymással keresztirányban összekötött
„U” szondából állnak, méretük Ø32 x 2,9 mm, a szonda láb átmérője 110 mm. Minimális
távolságuk 6m. A csővezetékek az osztó-gyűjtő aknákban elhelyezett osztó-gyűjtőkhöz
csatlakoznak. Az aknákat a pinceszinti hőközponttal csővezeték hálózat köti össze,
melyet 30%-os etilén glykol oldattal töltöttek fel. Üzemi hőmérséklet: 0-4°C. /

A szennyvíz az épületből 4 helyen, 315 mm átmérőjű műanyag tisztítóaknákon keresztül távozik.
A tisztító berendezés eleveniszapos biológiai tisztításon alapszik, és elektromos áram segítségével működik.
A berendezés átmérője: 1,6 m; magassága: 2,69 m; anyaga: polipropilén (PP). Zárt, energiatakarékos,
alacsony beruházási és karbantartási költségű. A keletkező iszap elszállításáról időszakonként gondoskodni szükséges.
A megtisztított szennyvíz egy osztóaknán keresztül három 20 m hosszú szikkasztómező segítségével a földtani közegbe kerül.

15 four-piped downhole heat exchangers, which consist of two cross-connected U-pipes,
with measurements Ø32 x 2,9 mm, the diameter of the pipe end is 110 mm. Their minimum
distance is 6 ms. The pipes are connected to the tube collectors in the tube collector tanks.
The tanks are connected to the heat pump center in the basement thorugh a pipeline network,
filled with a 30% ethylene glycol solution. Operating temperature is : 0-4°C.

Sewage water leaves the building in four places, across 315 mm diameter plastic inspection chambers.
The sewage treatment equipment is based upon biological cleaning with activated sludge, and uses electricity.
The diameter of the equipment is 1,6 ms; height: 2,69 ms; material: polypropylene (PP).
It is sealed, energy saving, with low cost and maintanance fees. The sludge generated has to be transported from time to time.
The treated sewage water is delivered through a distributor chamber to three 20 m long french drains, and into the ground.

