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Výchozí myšlenkou projektu je práce 
s klady i zápory normalizační bytové 
výstavby. Modernistická panelová 
sídliště se vyskytují alespoň v malém 
měřítku v každém městě České re-
publiky, ale není běžné s ní pracovat. 
Nové projekty se od nich často distan-
cují nebo, v lepším případě, zástavbu 

doplňují bez většího zásahu. Panelové 
domy jsou i se svými nedokonalostmi 
bezesporu součástí českých měst, na 
což se tento projekt snaží poukázat a 
podnítit rozvoj, který se k modernistic-
ké zástavbě neotáčí zády, ale naopak s 
ní komunikuje a snaží se ji přijmout do 
společného celku – města.

Návrh se skládá ze tří hmot 
– dvou věží a jedné horizontály. 
Věže sdílí slepé jižní fasády stávají-
cích domů na pozemku a tvoří tak 
jejich koncové sekce. Navazují na ně 
stejnou hloubkou, ale využívají 
i jižní fasádu, která je celá tvořená 
z balkonů. 

TŘI HMOTY

Třetí horizontální část propojuje 
věže a vytváří městský prostor. 
Svou dlouhou jednoznačnou 
hmotou definuje uliční čáru, tvaruje 
veřejný prostor a vytváří jemnější 
přechod od blokové zástavby 
k liniovým domům
s předzahrádkami.
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Schéma definice uliční čáry  - linie spojující sousední domy

Schéma definice uliční čáry - vzniklý  prostor mezi domem a ulicí 

Horizontální hmota důrazně definuje 
uliční čáru, avšak nekopíruje hranu 
stávajícího chodníku. Pomyslně spoju-
je nároží bloku na severu a roh linio-
vého domu na jihu, který odstupuje 
od ulice a vytváří prostor pro předza-
hrádky a uliční zeleň. Tímto spojením 
vzniká jemnější přechod mezi dvěma 
přístupy a zároveň je tím tvarován 
veřejný prostor mezi domem a tram-

vajovou zastávkou.
Ačkoliv dům jasně tvaruje veřejný 
prostor svou hmotou, nevytváří však 
bariéru. Dva průchody zajišťují přístup 
ze zastávky k stávajícím domům i pří-
mou cestu k parku Gutovka. Díky pro-
sklenému parteru lze vidět skrz dům, 
kde tak nevzniká odříznutý obslužný 
prostor, nýbrž polouzavřený prostor 
obyvatel domů.

DEFINOVÁNÍ ULIČNÍ ČÁRY

JIŽNÍ POHLED M1:500

PODÉLNÝ ŘEZ M1:500

Schéma prostupnosti 

Ačkoliv dům jasně tvaruje veřejný 
prostor svou hmotou, nevytváří však 
bariéru. Dva průchody zajišťují přístup 
ze zastávky k stávajícím domům i pří-
mou cestu k parku Gutovka. 

Díky prosklenému parteru lze vidět 
skrz dům, kde tak nevzniká odříznutý 
obslužný prostor, nýbrž polouzavřený 
prostor obyvatel domů.

PROSTUPNOST FUNKČNÍ SCHÉMA

Věže navazující na panelový dům 
nabízejí ideální podmínky pro bydlení. 
Byty jsou prosvětlené vždy minimálně 
ze dvou světových stran. Každý z nich 
má jižně orientovaný balkon či střešní 

BYTY

KOMERCE A ADMINISTRATIVA STŘECHA A PODZEMÍ
Po vzoru městského paláce je tento dům polyfunkční. Rozdělení hmot souvisí 
i s rozdělením funkcí: Horizontála slouží dvěma funkcím – 

komerci a administrativě. 
Komerční pronajímatelné prostory 
jsou umístěny do přízemí, tak aby 
navazovaly na chodník, a dva v severní 
části jsou dvoupatrové. Jednotky se 
od sebe odlišují rozměry i typem záze-
mí, aby byly atraktivní pro různé typy 

Hmota nabízí velkorysou střešní zahra-
du. Dvě její části patří k administrativ-
ním prostorům a části okolo věží slouží 
jako soukromé zahrady k přiléhajícím 
bytům.

zahradu, ze kterých je výhled do dáli. 
Jejich výška a odstup od ulice zajišťuje 
klidnější prostředí, světlo i nižší praš-
nost od ulice.

podniků či nájemníků a diferenciovaly 
tak uliční prostor.
Horní dvě patra horizontální hmoty 
(3.NP a 4.NP) slouží administrativě. 
Díky skeletové nosné konstrukci jsou 
patra variabilní, takže nájemník si je 
může rozdělit dle jeho konkrétních 
požadavků.

Ve dvou podzemních podlaží leží 
garáže, sklady pro komerční prostory 
a sklepní kóje bytů.
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Plocha: 66,06 m2

Plocha balkonu: 5,37 m2

Počet jednotek celkem: 12
Podlaží: 5.NP, 8.NP, 9.NP

1 hlavní obytný prostor
2 ložnice
3 předsíň
4 koupelna
5 wc s nikou na kotel
6 balkon
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LOFT
Plocha: 130,15 m2

Plocha balkonu: 10,74 m2

Počet jednotek celkem: 4
Podlaží: 12.NP, 13.NP

1 kuchyň s jídelnou
2 obývací pokoj
3 hlavní ložnice s pracovnou
4 koupelna 1
5 pokoj
6 koupelna 2
7 předsíň
8 wc s nikou na kotel
9 komora
10 balkon
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