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Struktura
Parcela bloku má tvar podobný písmenu, 
které leží rovnoběžně s řekou. Současná 
zástavba na daném místě je tvořena osmi 
domy umístěnými v západní části bloku, 
které společně utváří jeden vnitroblok, 
zbytek parcely je současně využíván jako 
park, který leží ladem bez jakéhokoliv zá-
sahu údržby. Park nepůsobí opuštěně, ale 
hlavními návštěvníky či žijícími zde jsou lidé 
bez domova. 

Návaznost na okolí
Blok, i když žije svým životem, klasickému 
bydlení je vzdálen. Uliční fronta, která by tu 
měla definovat a směrovat ulici chybí. Blok 
B z jižní strany na tom není o moc lépe, 
současné budovy jsou především dva by-
tové domy uprostřed parcely, zbytek jsou 
především nízké, zřejmě provizornější stav-
by. Ačkoliv je blok A otevřen, návštěvník se 
na místě necítí příliš bezpečně, kvůli nez-
kroceném vegetačnímu porostu a množství 
zákoutí. Ze severní strany je otevřená plo-
cha řeky, kteoru lemuje alej stromů, všide v 
okolních ulicích jsou plná parkovací místa 
pro automobily. Nároží a domy okolo stan-
ice Schleisisches Tor bují žiovtem a hostí zde 
spoustu restaurací, kaváren, fastfoodů, ob-
chodů a podobně. 
Blok potřebuje dodat pevnou uliční fron-
tu, která  pomůže definovat místo, funkci 
a dodá přirozenou přehlednost a sociální 
kontrolu místa.

Hmota
Zachovávám nárožní budovy na západní 
straně v ulici Bevernstraße a pracuji se zbyt-
kem pozemku. Základní myšlenkou je tedy 
vytvořit pevnou uliční frontu, která se opírá 
o historickou návrhy a zástavbu na daném 
místě, a zároveň umístit fungující vnitrob-
loky pro obyvatele domů. Více jak tři čtvrtiny 
bloku jsou nezastavěné, proto jsou zde 
ideální podmínky pro vystavění podzemních 
garáží beznutnosti jít pod současnou zástav-
bu.

Koncept
Blok určený především k bydlení by měl 
mít živý komerční parter, který by zároveň 
pomohl vytvořit pracovní místa. Umístění 
obchodů či kavárny pomůže k lepšímu 
navazování sociálních kontaktů. Střetávání 
lidí všech generací, či sociálního stupně, 
v domě i v okolí by mělo být na denním 
pořádku, stavba by měla tyto kontakty 
podporovat, nabízet místa k posezení, či 
postávání na kus dobré řeči. Byty by mělý 
být v patrech namíchané, různých velikostí, 
a reagovat tak na různé potřeby různých 
obyvatel. Vzhledem k otázce dostupného 
bydlení, bude určitá část bytů dotovaná 
státem či organizacemi, aby se zajistilo so-
ciální rozmanitosti. Společné prostory začí-
nají veřejným prostorem v okolí, tedy na 
chodníku, procházejí skrze vnitroblok až na 
obytnou střechu, která nabízí další možnost 
setkávání a zároveň možnost zahradnického 
vyžití.
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