
Městský důM na nábřeží v Přerově

objekt je umístěn v blízkosti historického jádra města 
a bezprostředně přiléhá k hranici ochranného pásma 
městské památkové zóny.  řešené území zahrnuje ná-
rožní část městského bloku vymezeného ulicemi bra-
bansko a Malá dlážka a nachází se nedaleko řeky beč-
vy. regulační plán pro tuto lokalitu nebyl zpracován. 

budova je 3-4 podlažní. nižší hmota navazuje na vedlejší 
dům, vyšší zdůrazňuje nároží a koresponduje s budovou 
sokolovny. vyšší hmota pokračuje podél ulice Malá 
dlážka. Prolnutím obou hmot vzniká terasa. Parter je 
ustoupený a obsahuje 3 obchody, vyšší patra jej přestu-
pují a jsou určena k bydlení. 
Fasáda kolem ulice Malá dlážka je rozdělena vložením 

balkonů. rozčlenění dává této fasádě menší měřítko 
(navazuje na pokračující nižší zástavbu) navíc umožňuje 
lepší proslunění a výhled ze zadních bytů.

Prodejní plocha obchodu je 42,5m2, 83m2, 110m2 . kaž-
dý obchod má vlastní zázemí s toaletou. bytů se zde 
nachází 12, velikost obytné plochy od 65,8m2 do 94,6m2. 
objekt uzavírá daný blok a tvoří tak kompaktní zástav-
bu. výškově citlivě koresponduje s okolím.
v prvním podlaží se nachází komerční prostory, vstup do 
bytové části a vjezd na parkoviště. ve dvoře vznikl od-
počinkový koutek s posezením.  bytová část je propoje-
na dvěma schodišti. Jedním se dostaneme do nižší části 
objektu s třemi bytovými jednotkami v každém patře, 

druhé schodiště umožňuje přístup do vyšší části objektu.

stavební řešení:  svislé nosné konstrukce tvoří obvodové 
a střední nosné zdivo. nosné stěnové konstrukce jsou vy-
zděny z keramických cihel a zatepleny tepelnou izolací, 
vnitřní příčky jsou provedeny z akustických tvárnic. 
stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové 
monolitické. střecha je projektována jako jednoplášťo-
vá nevětraná plochá. okna a dveře jsou dřevohliníko-
vé. na jižní fasádě jsou umístěny venkovní žaluzie. veš-
keré venkovní povrchy jsou omítnuté fasádní stěrkovou 
omítkou v přírodním bílém odstínu. v komerční části je 
potom použito obkladu z umělého tmavého kamene, je  
zde užito velkoplošných oken.
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dopravně bude objekt napojen na ulici Malá dlážka, 
celkově projekt počítá s vybudováním 22 parkovacích 
míst. nezbytné pro realizaci návrhu bude přeložení pa-
rovodu kolem silnice brabansko. 


