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Uvnitř těžce opevněného bastionového jádra pevnosti Te-
rezín navrhuji městský blok. Plány uvažující jeho výstavbu 
pocházejí z konce 18. století, návrh ovšem vzniká až dnes, 
tedy o více než dvě století později. Striktně tvarovaná a peč-
livě srovnaná stavba se řadí do struktury historických ar-
mádních budov působivých rozměrů, které jsou pro Terezín 
charakteristické a nenechávají nikoho na pochybách o tom, 
jaký měla pevnost v minulostí význam a vliv.

Městský blok o rozměrech 55 na 78 metrů je tvořen soklem
v podobě parteru s pronajímatelnými plochami, obslužný-
mi místnostmi a garážemi, na kterém je posazena dvojice 
pavlačových domů spojena dvěma řadami řadových domů, 
respektive mezonetových bytů. Řadové domy přímo nava-
zují na vnitroblok ve formě obytné ulice, ze kterého k nim 
také vede jediná přístupová cesta. Vnitroblok doplňuje dvo-
jice střešních teras vybavených víceúčelovými hřišti a ko-
munitními zahrádkami. Přístup do bloku je řešen vertikál-
ními komunikačními jádry, která jsou umístěna v podélné 
ose stavby a schodištěm, které společné s dvojicí stromů 
vystupuje z garáží umístěných v parteru.

Bytový dům úzce cílí na lidi vyhledávající komunitní způsob 
života a relativně mladé rodiny, kterým typologie na pomezí 
mezonetového bytu a řadového domu nabízí alternativu ke 
stavbě rodinného domku na vesnicích v okolí Prahy. Ten-
to přístup do Terezína směřuje aktivní složku obyvatelstva, 
která si k místu vybuduje úzký vztah a vytvoří činorodou 
vrstvu domorodců, která je pro rozvoj města klíčová a v sou-
časnosti zcela absentuje.

Zastavění volných parcel uvnitř pevnosti městskými bloky je 
posledním krokem v ambiciózním plánu na záchranu a zajiš-
tění opětovného fungování Terezína, který se v současnosti 
formuje jako reakce na havarijní stav pevnosti.


