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URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
Cílem návrhu bylo doplnění nedokončeného bloku v Krymské a vytvoření nové zástavby navazující na stávajícího rohový
dům a vymezené ulicemi Moskevská a Kodaňská. Jako řešení navrhuji dva objekty, prvním ukončuji ulici Krymskou a tvořím
jednu uliční frontu nově vzniklé ulice. Druhým pak po vzoru okolní zástavby definuji nový blok a navazuji na stávající
rohový dům. Pro zachování obvyklého měřítka lokality jsou fasády obou objektů rozčleněné na víc jednotlivých „domů“.
Klíčem pro rozčlenění je akcentace nároží a výškové uspořádání terénu.
Objekt 1 se napojuje na slepou štítovou stěnu posledního domu v Krymské a přes nároží se stáčí k severu kde pak klesá,
aby skončil kus před nárožním domem z Francouzské ulice. Ten má totiž slepý štít velmi úzký a jakákoliv výstavba, která by
se na něj napojila by velmi negativně ovlivnila světelné podmínku jeho bytů. Zachování uliční fronty v této nezastavěné části
zajišťuje zeď, která vymezuje soukromou zahradu ve vnitrobloku. Parter objektu tvoří podél celé uliční čáry obchodní
prostory.
Tvar Objektu 2 navazuje na stávající rohový dům a uliční čáry v definované Moskevskou a Kodaňskou ulicí. V souladu s
okolní zástavbou tak vzniká uzavřený blok. Parter objektu je opět po celém obvodu tvořen obchodními prostory.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Menší z objektů je pohledově členěn na tři různé domy, kdy je akcentován nárožní dům ve kterém se nachází i schodiště s
výtahem a vstup do bytů.
První z domů, který navazuje na stávající uliční frontu v Krymské má fasádu provedenou z omítky, která je na každém
podlaží členěna výraznými horizontálami říms. Předposlední podlaží výškově navazuje na sousední objekt se šikmou
střechou a poslední sedmé podlaží je ustoupené. V parteru se nachází vjezd do výtahu podzemních garáží a komerční
jednotka. Směrem do vnitrobloku je 1NP protažené na celou hloubku pozemku i nad podzemní garáže. Na střeše
prodlouženého přízemí jsou předzahrádky bytů v 2NP. Poslední podlaží je i do dvora ustoupené, takže byt v něm je
obklopen terasami z obou stran.
Nárožní dům má fasádu tvořenou obkladem z bílých cihelných pásků, kdy je rozdílným členěním obkladu akcentován
parter domu přes dvě podlaží. V přízemí se nachází společný vstup do bytů a do hloubky vnitrobloku pak sklady pro ně. V
parteru je komerční jednotka se vstupem směrem do Krymské, do Nové ulice mají pak její výkladce již parapety, čímž
reagují na stoupající terén.
Poslední z domů směrem do Nové ulice má fasádu tvořenou opět omítkou s horizontálním členěním římsami, z nich do ulice
vystupují balkóny bytových jednotek. Štítová fasáda je ustupující, čímž umožňuje proslunění a optické otevření stávajícího
vnitrobloku. Komerční jednotky jsou již vzhledem k prudce stoupajícímu terénu přes 1NP a 2NP. Z chodby v 2NP je pak
umožněn vstup společnou zahrádku, určenou k rekreaci obyvatelům domu, zahrada je přístupná i dveřmi v uliční zdi.
Zábradlí francouzských oken a balkónů je skleněné s potiskem pro zajištění soukromí, hustota potisku se s výškou podlaží
zmenšuje.
Větší z objektů je členěn na pět domů, které stojí na společné podnoži kterou tvoří první nadzemní podlaží a dvě podzemní.
Opět jsou akcentovány nárožní domy. V těch se pak spolu s domy do Nové ulice a do Moskevské třídy nachází vstupy do
bytů a vertikální komunikace. V prostředním objektu do Kodaňské ulice je vjezd do garáží a byty v něm jsou přístupné z
přilehlých nárožních domů.
První z domů, orientovaný do Nové ulice, má fasádu tvořenou omítku s horizontálním členěním a balkony, které je obdobné
jako u protějšího objektu. Vstup do domu je z úrovně 2NP a v parteru jsou dvě komerční jednotky, které mají rozdílné světlé
výšky dle přilehlého terénu. Vrchní podlaží směrem do ulice jsou odskákaně ustoupená a kopírují tak niveletu ulice. Bytové
jednotky v domě jsou orientované do ulice i do vnitrobloku. Fasáda vnitrobloku postupně v jednotlivých podlažích ustupuje
aby zabránila stísněném pocitu uvnitř něj. Byty v 2NP mají do vnitrobloku na střeše přízemí soukromé předzahrádky.
Dům na nároží Nové ulice a Krymské má fasádu z cihelných pásků a hmotově zdůrazněný parter. Vstup do objektu a do
komerčních jednotek je orientován do Krymské a do náměstí. Dům tvoří pohledové uzavření Krymské ulice a má proto pro
plynulejší přechod zaoblená nároží.
Prostřední dům do náměstí má fasádu z omítky a jeho parter je přes dvě podlaží barevně akcentován. V 1NP je vjezd do
společných garáží a tři komerční jednotky. Uliční fasáda je výrazně členěna zapuštěnými lodžiemi, které jsou od 3NP
doplněny o balkóny. Vrchní podlaží jsou ustupující a svými odskoky výškově reagují na niveletu terénu. Byty jsou
orientovány na jih do náměstí a zajišťují tak soukromí bytům z ostatních domů, které jsou orientovány do sevřeného
vnitrobloku. Z chodby v 2NP je vstup společnou zahrádku se stromem ve vnitrobloku.
Fasáda domu na nároží Kodaňské a Moskevské má výrazné členění horizontálním římsami, které jsou podpírány pilastry.
Parter domu má díky výrazně stoupajícímu terénu rozdílné výškové členění. Komerční jednotka do Kodaňské je přes 1NP a
2NP, na nároží a do Moskevské jsou pak jednotky pak spolu se vstupem do objektu přes 2NP a 3NP. Nároží domu, které
je na celou výšku objektu, zdůrazňují ustoupená podlaží k sousedním domům.
Poslední z domů orientovaný do Moskevské má fasádu tvořenou černými lícovkami, která je rozčleněna vystupujícími
ostěními oken a výkladců z bílého plechu. Vstup do objektu a komerčních jednotek zabírá 2NP a 3NP. Ze schodišťové haly
v 2NP je umožněn vstup na společnou zahrádku ve vnitrobloku.

ZÁSADY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
Oba objekty jsou navržené jako železobetonový skelet doplněný ztužujícími stěnami. Fasády budou kontaktně zateplené s
povrchovou úpravou tvořenou omítkou a lepenými cihelnými pásky. Římsy u domů s fasádou z omítky budou ze zavěšeným
tvarovek ze sklo cementu. Na všech střechách budou extenzivní vegetační souvrství pro zlepšení retence dešťových vod a
zajištění jejich odparu v lokalitě. Ve vnitroblocích bude na stropní desce suterénu intenzivní zelené souvrství, které svou
mocností umožní i vysazení stromů.
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