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urbanistické souvislosti

Území, na které se nachází zadaná parcela má velmi specifický charakter. Je v těsné návaznosti na ulici cejl, 
což byla historicky významná cesta mezi městem a klášterem v Zábrdovicích. Území je také do velké míry 
zasaženo vystěhováním německého obyvatelsva, po kterých zde zůstalo hodně prázdných bytů. Tato čtvrť 
se nachází vpodstatě v těsné návaznosti na centrum a v poslední době zde můžeme pozorovat velký rozvoj, 
které ale často není předmětem zájmu místních obyvatel. Romové jsou odsunováni z centra města pryč. 

V této lokalitě je pár jedinečných domů, kde se lidé navzajem znají, tyto domy mají dvory, do kterých jsou 
orientovány a obyvatelé si k těmto domům i k sobě navzájem našli vztah. Tento projekt se z něčeho podob-
ného snaží vycházet. Snaží se posilovat vztahy mezi lidmi.

architektonický výraz

Typickou formou pro tento účel stavby je pavlačový dům. Dům navazuje na parcelaci ulice a mezi jeho 
hmotami utváří vnitřní prostory pro jeho obyvatele. Projekt kombinuje byty z vnitřní pavlače a byty s 
terasami do dvora, také přístupny z pavlače. Dům utváří dva vnitřní prostory, z nichž jeden je více propo-
jen z vnějškem, s ulicí. Umožňuje kolemjdoucím pohledy do dvora, ale dává najevo, že tento prostor už je 
jen pro obyvatele domu. Druhý prostor je klidnější.

Dům naproti divadlu radost ustupuje z uliční čáry a vytváří tak skromný veřejný prostor se stromy 
a posezením. Podél ulice Staré je dům pětipodlažní, navazuje na římsu vedlejší budovy.  Podél ulice 
Bratislavské i zbylé hmoty jsou čtyřpodlažní. Objekt je do ulice obložen lícovým zdivem a působí trvan-
livě. Do dvora jsou zdi obloženy dřevěnými deskami. Na jih do dvorů mají objekty prosklené fasády, které 
jsou stíněny terasami vyššího podlaží.

dispoziční řešení

Byty jsou přístupny přes pavlače, jejichž jádra jsou mezi hmotami dvou budov. Dvory i pavlače jsou 
přístupny jak z ulice Bratislavské, tak staré. Pod objekty se nachází podzemní parkoviště, které je kapacitně 
dostačující pro obyvatele domu i pro služby v domě.  Parkoviště zpřístupňují dva výtah, jeden je pro vjezd 
a druhý pro výjezd.
V prvním nadzemním podlaží jsou podél ulic obchodní jednotky, uvnitř domu kolárny, sklepy, tech. míst-
nosti apod. Jsou zde vstupy do bytů a dále se zde nachází společenská místnost s krytou i otevřenou částí.

Bytové jednotky jsou od 1+kk po 3+kk. Byty bez teras jsou do pavlače orientovány kuchyněmi, což 
umožnuje kontakt akcemi na dvoře. Byty ve vyšších patrech a byty na jih mají lodžie. Byty uvnitř domu 
jsou přes dvě patra, což umožnuje orientaci obytných místností na obě strany domu. Přes dvě patra jsou i 
byty v nejvyšším podlaží, které mají mezi sebou terasy.

konstrukční řešení

Konstrukcí objektu je skelet s maximálním rozponem sloupů 8m, sloupy jsou ztuženy průvlaky stropními 
deskami. Konstrukce objektu není ztužena jádry - ty jsou vynášeny ze stropních desek pavlačí, proto jsou 
jsou sloupy ještě v určitých místech ztuženy ztužujícími stěnami. Objekt je postaven na podzemním par-
kovištěm. Podzemní zdi jsou provedeny jako milánské stěny
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