






URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
Hlavním cílem urbanistického řešení projektu bylo zabezpečit dostatečné množství parkovacích 
ploch ( a to takové, které by případně pomohlo odlechčit parkování na hlavním náměstí města. Jako 
další faktor ovlivňující výsledný tvar a rozložení hmot byla zvolena maximální prostupnost objektu pro 
pěší. Dům tak tedy v partetu ponechává průchod o šířce 16 metrů, která navazuje na hmotu (dnes 
nepoužívaného) podchodu. Tento prvek však v budoucnosti s předpokládaným růstem města, může 
opět nabýt na důležitosti a funkčnosti. I přes svou masivní velikost je dům maximálně prostupný 24 
hodin denně a nikterak neomezuje současné komunikační vztahy. Nájezd do podzemních garáží je 
řešen ze směru od města z Poláškovy ulice. Zásobování domu je však realizováno ze strany druhé z 
ulice Sokolská. Nejedná se ovšem o realizaci nového vjezdu, nýbrž na navázání současného provoz-
ního vzathu. Hlavní myšlenkou domu bylo postavit město ve městě. Tento koncept jsem pojmenoval 
jako ELEVATED CITY a jeho hlavní myšlenkou je vytoření vícevrstvého domu, který svým každým 
podlaží, strukturou a vizualitou připomíná rostlé město, každé podlaží je tedy jakousi potemělou ulič-
kou města jež si zachová profil ulice pnutý mezi dvě hlavní hmoty objektu. V každém patře má tato 
“ulice” jinou funkci vhodně zvolenou k přilehlým provozů a symbolizuje tak ideální stav města bez do-
pravy. Jakousi novou vrstvu města. Bod zlomu kdy město vyšlo vstříc 21. století a zanechalo reminis-
cence na 20.století kdesi hluboko zasebou.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Dům vychází z celé řady inspiračních zdrojů. Strukturalizace celého díla a ideové složení skladeb vy-
chází z literárního stylu NEW WEIRD. A to v hlavně v sociálních návaznostech provozů. Celý bjekt je 
koncipován jako živý organismus jež poskytuje svým residentům veškerý komfort a zázemí pro ak-
tivní sportovní i sociální život rezidentů dle ideálů obrody člověka v 21.století. Architektonicky je dům 
koncipován do dvou hlavních hmot jež jsou na úrovni 4 nadzemního podlaží propojeny tělesem des-
ky. Nad touto deskou se pne nový horizont města se zelenými terasami a opačnou profilací fasádního 
sestupu. Nad touto deskou se tedy odehrává jakýsi nový kus města. Tento princi vyhází z myšlenky, 
že v dlouhodobém měřítku se nedá zastavit expanze města do výšky. V Evropě není tento jev ještě 
příliš patrný, ale Severní Amerika či Východní Asie jsou plné příkladů kdy původní domy byly pohlce-
ny novou výškou města. Ty domy které neměly výraznou architektonickou či historickou hodnotu pod-
lehnou okolnímu vývoji a nad těmi významným vyrostly nové domy. Dům nad domem. Z tohoto po-
hledu jsem tedy přistoupil k realizaci domu výrazně převyšující okolní zástavbu. Jde tedy o první dům 
podléhající ideologii výškového růstu měst v 21.století. Nezanedbatelným hlediskem se při náročnos-
ti realizace jeví také smysluplná rentabilnost projektu, tedy velké množství komerčních a administra-
tivních ploch. Dům je protkám nejnovější technologii. Všechny prosklené fasády přiléhající k obytným 
částem objektu jsou proto na vnitřní straně opatřeny digitální folii SAMSUNG SMART WINDOW. Díky 
této technologii je celé okno obrazovkou, či monitorem. Objekt nemusí tedy řešit standardní zastíně-
ní , přesvětlených interiérů. Veškeré zastínění či propustnost skel si tak rezident volí čistě dle svého 
vkusu či současné nálady ze své digitální databanky. Venkovní výraz budovy by svým vnější působe-
ním a barevným složením měl navozovat sice jednotného avšak poklidně neklidného stavebního díla. 
Hmotné plochy jsou střídány odlehčenými skleněnými výplněmi . Ač dílo nepodléhá žádnému pater-
nu je svázáno rytmem zazubení dolní hmoty domu. Tetno rytmus je rozbitý nahodilostí okenních otvo-
rů či celoskleněných fasád. Dům se tedy snaží zbavit jakésinávaznosti na kompoziční principy a, ale 
zároveň hledá soudržnou harmonii. Ideově jde tedy o princip aplikace městské struktury na vizualitu 
čí fukční propojení domu.



KONSTRUKCE
Celý objekt je konstruován jako prostý železobetonový skelet, který obsahuje dvě masivní ztužující já-
dra. Hlavním nosným prvkem jsou sloupy o průměru 400 mm z železového betonu. Tyto sloupy pod-
pírají železobetonové desky 300 mm široké. Celý systém je řešen jako konstrukce bez průvlaků, kde 
hlavní ztužující motiv přebírá masivnější železobetonová deska. Kvůli zvolenému tvaru objektu, který 
zaujímá pomyslný tvar V, jsou boční sloupy šikmé a to sice 22°od osy přilehlého sloupu. Oba tyto slou-
pové prvky (vertikální i kosý) se setkávají na úrovní -0.100 mm. Tedy v desce parteru ve směru od měs-
ta (severní strana) a v objemu 1. podzemního podlaží na jižní straně domu. Dva boční sloupy na zá-
padní straně jsou konstruovány diagonálně a kvůli značnému vyložení celé západní strany jsou v mís-
tě styku nahrazeny ztužující žb stěnou o šířce 400mm, jdoucí svou hmotou přes 3 podzemní podlaží. 
Kvůli průchodnosti parteru prostředkem domu, jsou patra nad tímto průchodem řešeny za pomocí fi-
rendelových nosníku, která spočívají v páru na úrovni 3 nadzemního podlaží. ve čtvrtém podlaží již na-
lezneme 4 tyto nosníky spočívající svou vahou na hmotě jádra a sloupech přilehlého skeletu. V 5. Nad-
zemním podlaží Naopak tyto nosníky tvoří základ pro bytovou jednotku. Propojovací krček na úrov-
ni druhého podlaží ( a nejužší místo příhradové konstrukce) je zavěšeno ocelovými sloupky o průmě-
ru 160 mm z firendelova nosníku 3. patra. Jde tedy o jakousi zavěšenou lávku. Hlavní firendelova kon-
strukce zaujímá dimenzi 260 na 260 mm. Vzhledem k velké hloubce založení jsou použity k zakládá-
ní milánské stěny. Viz detail.

CESTA K ENERGETICKÉ SOBĚSTAČNOSTI
Vzhledem k rozsahu a náročnosti provedení a malé ploše střech ze kterých se dá svádět voda se jví 
jako budování systému retenčních nádrží a zdvojených obvodů jako zcela nadbytečné. Cílem projek-
tu je totiž získávat energie ke každodenímu používání, a to by bohužel s vodním okruhem dešťovým 
okruhem neblo možné zabezpečit dennodenní stálé dodávky. Proto jediným sytémem zadržování vody 
jsou plochy zelených střech, které vodu zadržují a postupně odpařují zpět do ekosystému. Jako mno-
hem výhodnější se jeví možnost získávání elektrické energie. K tomuto účelu jsou použity nejnověj-
ší technologie v daném oboru, díky čemuž je zabezpečena maximální efektivita jaká je dnes možná. 
Elektrickou energii dům čerpá ze dvou hlavních zdrojů, a to sice ze slunečního záření a síly větru. Fo-
tovoltaciké kolektory se nachází na úrovni 3 střech a celkově zabírají plochu přes 650 m2. Tyto pane-
ly jsou řešeny technologii tištěných fotovoltaických spojů, která byly poprvé použity na solární plachet-
nici Nano -Sail D, vyslanou vesmírnou agenturou NASA v roce 2010. Tyto tištěné spoje mají minimál-
ní hmotnost a účinost kolem 11,5%, tedy jen o 5 nižší než nejlepší současné fotovoltaické panely na 
křemíkové bázi. Dalším zdrojem energie je větrná sílá. Tu dům získává pomocí turbín SILENT REVO-
LUTION. Tyto turbíny jsou na trhu již několik let a díky své konstrukci jsou vhodné pro přímou kombi-
naci s architekturou. Lehká dural-karbonová konstrukce těchto turbín umožňuje jeich uchycení na stře-
še objektu obdobně jako antény či menší vysílače. Díky tvaru a lehkosti břitů jsou navíc o 70 procent 
měně hlučné než standartníé větrníky. další výhodu je možnost absorbce větrných výrů ve všech 360 
stupních, a be jako u větrníků jen ze dvou hlavních rovin. Celým obketem procházejí 2 ANIMA ŠACH-
TY do kterých je veden veškerý výfukový vzduch ze vzduchotechnických rozvodů všech pater. Ten-
to vzduch však není prostě vyfukován , ale nad touto šachtou je opět umístěna větrná turbína oboha-
cená o šestici rotorových břitů z karbonu, které absorbují energii proudícího vzduch v šachtě. Všech-
ny takto získané energie nesjou prodávány do sítě , ale sjou ukládány v masivní místnosti s lithium-i-
on bateriemi na úrovni 4.Np. Tato energie je dále distribuována do všech systémů, které jsou zapotře-
bí k plynulému provozu domu, a její mešní část je přímo přidělována v denní kvótě rezidentům domu 
jako energie zdarma.


