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je navržen v určené nárožní proluce na křižovatce ulic

Brabansko a Malá Dlážka. S ohledem na potenciál

místa a přání investora byl navržen polyfunkční dům

s využitím a občanskou vybaveností, která zohledňuje

nedostatečnou vybavenostmísta aměstské části.

Na základě analýzy občanské vybavenosti v městě

Přerově a studia vztahů okolí nárožní proluky, která je

předmětem bakalářské práce pro návrh polyfunkčního

městského domu se nabízí řada funkcí občanské

vybavenosti, které daná lokalita postrádá a které

obyvatelůmměstské části chybí, či jsou jim vzdáleny.

Při návrhu polyfunkčního domu, byl hlavní důraz

kladen na požadavek investora a to, aby zde byly

navrženy malometrážní byty. Další funkce kromě

bydlení ze strany investora nebyly přesně

specifikovány. Právě proto byly v místě provedeny

analýzy a z těch vyplynulo, že vhodnou vybaveností

polyfunkčního domu s ohledem na finance investora,

ale také potřeby místních obyvatel bude postavit

lékařský dům, tedy jakési zdravotní centrum se

stomatologickými ordinacemi, praktickými lékaři a

ordinacemi pro soukromou zdravotní praxi. V žádném

případě se v návrhu nejedná o nemocnici, polikliniku

či lékařské specializované pracoviště. Navržená

zdravotní občanská vybavenost v místě je velmi

žádaná ze strany obyvatel a stejně tak investorovi

zaručí atraktivnost a hlavně využitelnost domu.

Polyfunkční dům tedy tvoří 3 hmoty. Zdravotní zázemí

(ordinace), komunikační hmotu/jádro s vertikálními

komunikacemi a dům s lékárnou v přízemí,

kancelářskými prostory k pronájmu v patře a dvěma

party bytů. I když je dům koncepčně a hmotově

rozdělen do 3 částí, je navržen jako celek s jedním

správcem. Pro investora je stěžejním problémem při

spolupráci s architektem prodejnost a využitelnost

daného objektu. Vzhledem k návrhu funkcí a

vybavenosti polyfunkčního domu se předpokládá

bezproblémová prodejnost či dobrá pronajímatelnost,

tedy i finanční návratnost.

V okolní zástavbě je již četné zastoupení obchodů,

restauračních zařízení a volnočasových sportovních

zařízení. Právě proto je zde navržen lékařský dům pro

danou městskou část. Zdravotní zařízení a lékařské

ordinace v této městské části doposud nejsou

zastoupeny a ani lékárna, stará je navržena v přízemí

domu v blízkém okolí není.

Fasáda domu, která promlouvá do nábřeží řeky Bečvy,

je navržena jako lehký obvodový plášť s tepelně

izolačními výplněmi. Fasáda je charakteristická svým

vertikálním žebrováním. Toto dělení fasády zjemňuje

kontext nábřeží, kde je stávající zástavba velmi

různorodá. Lehký obvodový plášť v sobě zrcadlí okolní

zástavbu a stejně tak nechává nahlédnout do dění

uvnitř. Fasáda je samozřejmě opatřena potřebnými

stínícími prvky v rámci skleněných výplní vzhledem

k orientaci k jihovýchodu….

1. NP

2. NP

3. NP

4. NP

PARKOVANI

PARKOVANI

LEKARNA

LEKARSKY DUM

(ORDINACE)

OFFICE

POCHOZI TERASA

KOMUNIKACNI

JADRO

BYTYLEKARSKY DUM

(ORDINACE)

rastrova fadáda firmy SIPRAL

Sloupkopříčkové rastrové dělení, skleněné

výplně SCHUCO FW 50+HI s tepelně izolační

protipožární výplní a vnější povrchovou

úpravou z kompozitního skla

RESENI RASTROVE FASADY


