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koncept / PROVOZNÍ SCHÉMA

MĚSTSKÝ DŮM 

NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ
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koncept / FORMA DOMU

NÁROŽNÍ PARCELA
zadaná parcela se nachází v křížení ulic Malá Dlážka a 
Brabansko. Proluka vznikla asanací starých sedláckých 

domů v 2. polovině 20. století.

NÁROŽNÍ ZÁSTAVBA
První možností, jak zastavět řešené území je homogenní 

hmota domu, která kopíruje uliční čáru a vytváří tak nárožní 
dům. Vzhledem k orientaci bytů, dvora a urbánním 

souvislostem není toto řešení příliš vhodné.

REAKCE
Po vzoru řešení vstupu sokolovny lze nárožní hmotu prolomit a 

vytvořit tak dům, který se otevírá městu veřejným předprostorem. 
Problematické je však napojení na okolní zástavbu a absence 

klidného soukromého prostoru.

URBÁNNÍ SOUVISLOSTI
Dominantu lokality Brabansko - Malá Dlážka tvoří 

funkcionalistická stavba sokolovny. Z urbánního hlediska je 
důležité umístění vstupu, kde dochází k prolomení hmoty 

nároží.

KOMBINACE
Výsledná forma domu vychází z kombinace dvou 
předchozích principů. Nachází inspiraci ve hmotě 

sokolovny, přináší dostatek veřejného prostoru, ale 
pamatuje také na privátní prostor obyvatel domu.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
Navržený dům reaguje na urbánní souvislosti v území a dotváří tak v současné době rozbitý blok budov na nábřeží s dominantní hmotou budovy sokola. Řešený objekt 

navazuje na zajímavé řešení vstupu sokolovny uskočením hmoty domu od uliční čáry. A to jednak v úrovni parteru, čímž je vytvořen veřejný předprostor a také úskokem horních 
pater, jenž vytváří pobytovou zahradu pro obyvatele bytů. Vstupy do objektu jsou orientovány jak do veřejného předprostoru, tak do nábřeží. Vjezd do autovýtahu pro podzemní 
garáže je orientován do ulice Malá Dlážka. 

Navrhovaný objekt nemá za cíl vytvářet v lokalitě novou dominantu, avšak má pouze svou hmotou doplnit a vyvážit celkovou kompozici území.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Čtyřpodlažní hmota polyfunkčního domu je definována dvěma odlišnými principy. První tvoří 1. a 2.NP zástavbou do nároží podél uliční čáry. Druhý naopak prolamuje 

hmotu a odsouvá 3. a 4. podlaží k zadní hranici parcely. Tato kombinace protichůdných forem vytváří zajímavé prostorové podmínky pro rozdílné funkce obsažené v domě. V 
1.NP nalezneme převýšenou vnitřní pasáž s částečným vrchním osvětlením. Na tento prostor úzce navazují obchody v přízemí a v 2.NP kanceláře. Úskok horních pater vytváří 
nad kancelářským patrem vnější terasu s vegetační střechou. Ta má dvojího využití. Jednak akumuluje teplo a dodává příjemnější klima kancelářím a také slouží obyvatelům bytů 
jako společná zahrada. Tento prvek tak propojuje obyvatele domu, čímž má za cíl vytvořit nejen prostor pro bydlení, ale i dobré podmínky pro vznik sousedské komunity. V dvou 
horních patrech domu jsou umístěny převážně malometrážní byty. Ty jsou provozně napojeny na vnější pavlač. Toto uspořádání dovoluje jistou míru variability dispozic pomocí 
slučování jednotlivých buněk vždy po 1/2 modulové osnovy domu. 

VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ
Vzhledem k inspiraci ve funkcionalistickém objektu nedaleké sokolovny, má být dům tvořen podobným způsobem. Je tedy důležité sledovat funkci, která utváří celkovou 

formu domu. Všechny nosné konstrukce, otvory a fasády jsou navrženy s maximálním důrazem na provozní stránku domu. Celkový dojem poté navozuje jednotná fasáda z 
otevíravých dílců bílého děrovaného plechu.

koncept / SCHÉMATA

ZAHRADA A TERASA
Slouží obyvatelům domu, kteří ji mohou využívat 
jako společnou zahradu, a zároveň dodává díky 
vegetační vrstvě schopnost akumulovat tepelnou 
energii, čehož je využito hlavně v patře kanceláří, 

kde není nutná instalace klimatizace.

SVĚTLÍK
Denní osvětlení pasáže je zaručeno díky střešnímu 
světlíku, který jednak dosvětluje prostory pasáže a 
dodává nový rozměr prostoru a také má za úkol 

přivést část difúzního světla do prostoru kanceláří.

STÍNĚNÍ
Pomocí stínících lamel z děrovaného plechu lze 

regulovat množství světla pronikajícího do interiéru, 
dopřát si soukromí nebo také vytvořit fascinující 
panorama starého města. V kancelářské části 

funguje stínění jako dvojitá fasáda.

GARÁŽE, PAROVOD
28 garážových stání je umístěno pod objektem. Kvůli 

stísněným podmínkám je přístup řešen pomocí 
autovýtahu, do nějž je vjezd z ulice Malá Dlážka.

Parovod je navrženo přemístit do technické chodby 
podél ulice Brabansko, kde by bylo možné umístit 

zároveň i ostatní sítě. Vzhledem k tomu, že sousední 
objekt je majetkově propojen s investorem, napojení 

parovodu v zahradě je reálné.


