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Chtěl jsem navrhnout hmotu, která zachová uliční řadu, ale vzadu půjde až za úroveň stávající zástavby - do
svahu. Jednotlivá podlaží se vzadu jakoby rozdělují, aby pod různým úhlem splynula se svahem. Druhé podlaží,
zasahující celým svým koncem do země je napojeno na vrstevnice pod nejmenším úhlem, další pak úhel zvyšují
- tím jak se oddalují od terénu. Zadní terasovité uskákání pater vzniklo z potřeby vytvořit příjemně využitelný
otevřený prostor pro byty na této straně domu a z nutnosti nezasahovat tolik do výhledu ze zadních oken níže
položeného stavení. Zároveň se tím vytváří jakási opozice vůči svahu. Zmíněné terasy ve dvou případech navazují přímo na terén - umožňují kontakt s přírodou, která je zde na poměry Prahy zastoupena celkem přirozeně.
Směrem k ulici se navržený objekt jakoby umírňuje, členění hmoty se stává konzervativnější. Čtvrté - podlaží je
směrem do ulice seseknuto, ve smyslu menšího kontrastu v uliční řadě při pohledu od Radlické ulice. Vrcholem
objektu je ještě jakýsi shed. Trend sešikmení horních dvou hmot do ulice se projevuje i na fasádě v proluce - na
druhém podlaží, jehož boční stěna je už odkloněna mírně směrem dolů, a na čtvrtém, které dokončuje jakousi
sevřenost těchto hmot tím, že je zas trochu sešikmeno jako klasická střecha. Přízemí se oproti dalším podlažím
do objektu trochu zasouvá, aby odlehčilo objemu a aby v důsledku vytvořilo přirozené závětří u vstupu do bytové
části domu. Díky tomuto řešení je i dostatek plochy pro parkovací stání - 3 klasická a 1 vhodné i pro invalidu.
Nosná konstrukce domu je ze železobetonového monolitu. Uskočení obvodových stěn je umožněno zesílenou
stropní deskou a mohutným smykovým vyztužením.
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Zadaný pozemek se nachází v Praze na Smíchově, ve východním svahu s částečným výhledem k řece (zastíněné
kolejištěm smíchovského nádraží). Celé okolí je poměrně svažité, členité a všude roste dost stromů. Dříve se v těchto
stráních pěstovalo i víno. Parcela je navíc obklopena historickou zástavbou - západní soused, tedy ten nad navrhovaným objektem, je klasicistni dům, bývalá viniční usedlost. Ta je dnes památkově chráněná, stejně jako k němu
přiléhající zídka a socha sv. Jana Nepomuckého. Právě na části pozemku tohoto domu máme stavět náš bytový
dům. Tvar parcely a odstupy od stávajících objektů dovolují využít nejen proluku, ale i část za starým domem. Ten
má však okna i směrem do proluky a je tedy třeba nechat odstup od tohoto domu minimálně 10m. Ke spodnímu
sousedu, měšťanskému domu z 19. století, smí námi navržená stavba přiléhat úplně. Zastavitelný pozemek je
tedy přibližně tvaru L. Směrem od ulice se také dost zvedá a na svém konci má převýšení přes 6m vůči svému
kraji.
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Vzniklá hmota dovolila umístit dovnitř čtyři byty a jeden kancelářský prostor. Do pronajímatelné kanceláře
je vstup přímo z ulice a jeví se tedy vhodná hlavně jako veřejně přístupné zázemí menší ﬁrmy, ateliéru. Do
bytové části se vstupuje přes dvorek. Ten je do ulice možno otevřít jak dveřmi mezi sochou a domem,
tak vratmi pro vjezd aut u horního stavení. Samotný vstup do domu je pak přibližne uprostřed. V přízemí
se kromě kanceláře nachází už jen sklepy a technické zázemí domu. Ve druhém podlaží jsou dva byty
- menší, navržený pro invalidní osobu, a větší, vhodný například pro starší bohatý pár. Ve třetím jsou
pak další dva byty - jeden penthousový, například pro aktivního mladého
člověka či mladý pár a druhý - největší byt v domě pokračující ve 4. podlaží
- mezonet. Ten by byl vhodný například pro movitější pár s dětmi. Dosáhl
jsem tak víceméně původního záměru navrhnout dům pro všechny věkové
kategorie. Všechny byty jsou dosažitelné schodištěm i výtahem (SuperVotolift). V menších bytech jsem nechal ve volném obytném prostoru i
spací a kuchyňský kout - to tam, kde bych předpokládal bydlení mladých
moderních lidí nebo jednotlivců. Terasy jsem se snažil mít vždy přístupné
z hlavní části obytného prostoru. Ve velké míře jsem použil posuvné
dveře, posuvné stěny a vestavěné skříně. Podařilo se mi uchovat v
celém domě jen 2 instalační jádra.

MATERIÁLY
Povrch fasády jsem po delším vývoji zvolil kovový - z měděných
patinovaných plechů. Takové vyrábí například společnost Tecu.
Fasáda by tedy byla provětrávaná, opláštěná svisle položenými
pásy zeleného kovu. Spoje plechů provedené vystouplým
přehybem by vytvářely rastr, který by byl v přízemí méně
výrazný. Šikmé plochy v horních podlažích by byly ze stejného materiálu. Terasy by byly pokryty roštem z prkýnek z
odolného dřeva (např. teak). Konstrukční výška 3m dovoluje
zachovat jednotnou hranu každého podlaží i v místě terasy,
kde bude nutné k desce přidávat tepelnou izolaci. Okna
jsou plánována kovová, matně černě lakovaná, 250cm
vysoká a široká v modulech 75cm. Skleněné tabule (až
250x150cm) by byly dále nečleněné, otevíratelné celé posuvem. Před okny je zvenku mezi ostění vložena další
tabule skla, tentokrát bezpečnostního, která slouží
jako zábradlí (110cm). Stejné zábradlí je použito i na terasách. Všechna okna (kromě přízemí) jsou opatřena
venkovními svislými kovovými žaluziemi, které jsou
ve stejné barvě jako rámy oken. Sloup a opěrné
zdi ve dvorku jsou z pohledového betonu, jehož
bednění by mělo otisknout svislý rastr podobný
členění plechů na fasádě. Vstupní branka a vrata by byly z nerezového plechu proděravěného
svislými podélnými otvory. Pochozí i pojížděný
povrch dvorku je tvořen velkými betonovými
dlaždicemi. Trojúhelník vyrovnávající výškový
rozdíl mezi vstupem pro pěší a vjezdem pro
auta je rozdělen pruhy trávníku.
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