




PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ParcelaParcela se nachází v místě, jež nepatří mezi nejoblíbenější, ale právě o to více to v této 
lokalitě žije. Při řešení urbanistického konceptu jsem se snažil využít místní temperament a 
oblibu potulování se po ulicích. Urbanistický návrh má snahu zklidnit místní řidiče, 
projíždějící přes lokalitu nejen povolenou padesátkou. Na hranici Zábrdovic jsou navrženy 
zájezdy pro automobily, viz situace, a zbytek čtvrti je řešen jako obytná zóna, která má snahu 
zklidnit řidiče a dává přednost chodcům. Ulice jsou vydlážděny a nejsou zde řešeny parko-
vací místa. Průjezd je zakázán a všechny vjezdy do lokality jsou svedeny jednosměrně na 
páteřní osu čtvrti vedoucí kolem parcelpáteřní osu čtvrti vedoucí kolem parcely.
Samotná parcela s navrženým domem funguje jako stmelovací prvek místní komunity, ale i 
lidí, kteří by do bydlení na Cejlu nikdy nešli. Snažil jsem se o vytvoření místa spojující lidi 
společensky, kulturně a především sociálně. Ať už studenty s rodinami, či starce s dětmi. Jde 
o to, aby si lidé začali vážit svých sousedů, kterým mohou důvěřovat. Mladí pomáhali starým 
a na opak. Staří, respektive zkušenější lidé, mohou rodinám pohlídat děti, vypomoci 
studentům se získáváním názoru na svět skrz kontext doby minulé a současné. Na oplátku 
lidé staří, mající pocit z nepotřebnosti, mohou kdykoliv, budou-li mít chuť, omládnout jen díky 
pohledupohledu na hrající si mládí ve svém okolí.To co rodiče ve výchově nestíhají, kvůli systé-
movému tlaku na peníze, může zastat zkušené stáří, které pokřikem z okna kdykoliv umravní 
mladé výrostky mající čas na všechno a nic. A především, aby lidé hendikepovaní měli 
možnost žít společně se zdravými a nebyli separování do ústavů jen kvůli osudu, či nehodě, 
kterou nejsou schopni ovlivnit. Ve výsledku jde o aplikovaní vesnického způsobu života do 
městského domu, stávajíc se bijícím srdcem místní čtvrti.   
V parteru se nachází obchůdky na míru ušité pro místní podnikavce. No a pro místní dravce 
je tu zas kavárna. V případě potřeby je v domě dílna určena pro tolik ve světě známé, typicky 
české, kutilství. Celý dům má pod palcem domovník připravený kdykoliv a komukoliv v 
daném místě pomoci, bez řečí a dlouhého přemlouvání. Druhé patro je pojato jako stu-
dentské bydlení. Studenti mají možnost vařit jak na pokoji, tak i společně v případě větších 
návštěv. Třetí patro je pojato spíše pro odrostlé mládí, movitější studenty, či současnou 
single generaci. Opět je zde možnost vařit odděleně nebo ve společné kuchyni.  
Z konstrukčního hlediska jde o kombinaci železobetonového skeletu a stěnového systému 
fungující spíše na principu prostorového ztužení. Pouze v místě velkých otvorů parteru je 
konstrukce nesena rámem s konzolami. Materiálově je dům řešen prostou bílou omítkou, 
která ve východní části využívá reflexního efektu a odráží tak světlo do míst, kde by se 
přirozenou cestou nikdy nedostalo. Tohoto principu je využito na celém domě. 
Z trvale udržitelného hlediska dům hospodaří s vodou a zadržuje ji v retenčních nádržích. 
DůmDům by měl být místem, jež lidi spojuje a ne separuje. Na mladé a staré, chudé a bohaté, 
zdravé a hendikepované. O tom je koncept mého domu a důvod proč studuji architekturu.   


