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 Parcelu velikosti malého městského bloku řeším 
čtyřmi samostatnými domy. Domy odpovídají na 
klasické smíchovské městské téma bloku a zároveň 
pracují s výjimečnou polohou v patě zalesněného 
kopce.Prostory mezi domy plní i nadále vysokou 
kvalitu blokového schématu v principu soukromého 
vnitrobloku pro bydlení.

 Urbanistické řešení podporuje nárožní polohu 
na křižovatce čtyř ulic.Architektonické řešení vychazí 
z topografie parcely a inspiruje se starými pražskými 
domy v úpatí Petřína, jejichž tématem je svah a prostá 
omítnutá fasáda tvořená pouze okny.

 Smíchovem a jeho činžovními domy jsou 
inspirována schodiště a navazující prostory domů. 
Byty mají světlou výšku 2, 8 m a preferují tradiční 
uspořádání dvou bytů na schodiště a dispozici skrz 
na skrz domem. Do bytu vstupuji vždy přes zádveří 
a preferuji oddělenou kuchyni s jídelnou. Na obávací 
pokoje navazují zapuštěné lodžie. Fasády dodržují  léty 
prověřené schéma uliční fasády a fasády do dvora. Okna 
jsou odvozena od klasického rozvržení otevíravého 
okna s horním nadsvětlíkem, který je otočen a pevné 
zasklení plní funkci zábradlí. Fasáda je omítnuta 
světlou hrubou omítkou. Parter a ostění oken jsou 
provedena hladce a tvoří jemný, ale viditelný přechod.

 Soubor je založen v terénu ve dvou výškových 
úrovních,, kterým odpovídá spojené podgarážování 
dvou advou domů. Domy stojí na železo betonovém 
rastru sloupů. Obvodový plášť je vyzděn z keramické 
tvarovky s dutinami vyplněnými minerální izolací.
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činžovní domy
vstup do domu schodiště

konstrukční výška
jídelna

salon s knihovnou
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Petřín

staré domy ve svahu
sokl kopíruje terén

fasáda tvořena rámy oken

hledání bílého členěného okna




