
Objekt je v konceptu zamýšlen jako polyfunkční s přísným dodržením nemísení jednotlivých funkcí v rámci objektu. V prvním nadzemním podlaží jsou administrativní 
plochy a obchodní plochy, vše je přístupné přímo z ulice. Dále je zde vstup a zázemí pro bytovou část domu, která se nachází na všech ostatních nadzemních podlažích, 
vstup je realizován ze strany dvora. Podzemní podlaží jsou využívány pro parkování a zázemí pro bytovou část domu.Stavba by měla designově ladit s okolím. 
Fasáda vychází z posunutého šachovnicového rozložení a je doplněna oblými křivkami, které se z části nenásilně schovávají v prostorech lodžií a v rohových 
bodech se stávají dominantními. Tím vytvářejí na budově napětí, které není prvoplánové. Zadní část objektu je koncipována pavlačového typu. Svým 
pojetím je až striktně jednoduchá. Na rozhraní obou částí je umístěn schodišťový prostor v rámci budovy, který vystupuje nad střešní rovinu a vytváří 
tak umělý ředěl mezi oběma druhy fasád. Dymamická část budovy je obložena kovovým obkladem z velkoformátovách desek, prostory lodžií 
jsou opatřeny pouze malbou, toto zdůrazňuj dynamické části fasády a vytváří kontrast. Okenní otory jsou v projektu vytvořeny z ohýbaného 
izolačního skla. Okenní otvory vytváří na této části fasádytu skrytou dynamiku, směrem po vertikále vytvářejí navzájem posunuté vlny. 
Byly inspirovány vodou a jejími pohyby a kontextu s blíkostí řeky a společných ohledech z městské památkové rezervace budou 
s řekou tvořit harmonický celek. Celá stavba je doplněna skleněným zábradlím, jež jemně ukazuje toto skryté vlnění a v zadní 
části objektu podtrhuje minimalistikou podobu. 
Okolí stavby je doplněno o zelenou část, kterou zastavením pozemku ubereme, dokonce i střešní rovina je koncipována 
jako porostlá travinami. Nejsou opom nuty ani stromy, které v této části chybí, i když ke svojí přítomností v prostoru 
nábřeží přímo vybízejí.
Objekt je rozdělen do dvou částí – podzemní a nazemní. Podzemní část bude tvořena vzhledem ke 
stísněnosti podmínek a přítomnosti podzemní vody jako podzemní betonové stěny s vloženou 
konstrukcí stropu. Horní část je řešena jako příčný stěnový systém s monolitickými železo-
betonovými stropy. 
Administrativní prostory jsou dva a každý z nich j tvořen vstupní částí s recepcí, na kterou 
přímo navazuje zázemí – kuchyňka a hygienické místnosti a dále je přes tuto část realizován 
vstup do zbylých tří částí – anceláře, jednací místnosti a kanceláře managera. Kancelář 
managera a jednací místnost jsou opět v blízkosti zázemí. 
Obchodní plochy jsou také dvě a skláají se z prodejní plochy a zázemí s hygienickou místností 
pro personál.
Bytové plochy objektu jsou v druhém až pátém nadzemním podlaží, přičemž jejich společné 
prostory jsou i ve zvývajících podlažích. V prvním nadzemnm podlaží je to vstup, vjezd 
do garáří – výtahu pro automobily a místnost na popelnice. V podzemních podlažích je 
realizováno parkování pro obyvatele bytu a sklepníkóje.
Druhé a čtvrté a třetí a páté podlaží mají shodné dispozice. Na každém podlaží je celkem 
pět bytů. Čtyři z nich jsou koncipovány jako 2+kk o rozloze70-80m2 a jeden byt 3+kk 
o velikosti 135m2. Ke každému bytu náleží sklepní kóje v podzemním podlaží. Součástí 

každého bytu je samostatná koupelna a wc, u velkometrážního bytu je druhá 
koupelna s wc přístupná z ložnice. Variantně je zpracována úprava 
hygienického zázemí bytu pro handicap, varianta wc s bidetem 
a varianta druhého přístupu do koupely z ložnice. Součástí 
každého bytu je terasa. Navozuje na společenskou část bytu 
a vchází se na ní posuvnými dveřmi umístěnými mezi zvlněnými 
plochami oken.Součástí každého bytu je velká chodba, která 
umožňuje vytvoření vestavěných skříní n odkládání.
Vertikální komunikace je v rámci budovy a skládá se 
ze schodiště a výtahu. Z tohoto prostoru je přístupný 
velkometrážní byt, ostatní byty na podlaží jso přístupné 
přes otevřenou pavlač v dvorní části objektu.
Šesté nadzemní podlaží je střešní s vystoupenou částí s
chodiště a prostoru pro výtahovou strojovnu.Střecha 
objektu je zatravněna a na části navazující na schodště 
je vytvořena přenosná terasa a také je zde prostor 
na umístění zařízení TZB – půdorysně nad místností strojovny.
Objekt je vybaven vzduchotechnikou a i v obytnéčásti 
je s ní počítáno.

MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ


