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Anotace 
(česká): 

Cílem bylo navrhnout bydlení pro seniory takové, aby jim pomohlo cítit 
se součástí společnosti. Nabízí jim různé druhy prostorů, kde se 
budou cítit dobře, podle jejich typu charakteru a jejich momentální 
nálady. Díky tomuto všemu se zde budou cítit opravdu doma. 

Anotace 
(anglická): 

The aim of the project was to create a senior housing, which helps 
them to belong to the society. This design offers various places where 
they can find a space matching to their personality and their actual 
feelings.  Thanks to these aspects, they will accept this house as a 
their real home.  

Ing. arch. Daneš Dvořák



TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ:

Název: Bydlení pro seniory, Praha 4
Místo: Pacovská ulice, Krč, Praha 4
Pozemek: vymezen ulicemi Pacovská, Herálecká I a dvěma dalšímipozemky
Typ dokumentace: Diplomová práce
Zpracovatel: Bc. Pavla Červová, FA ČVUT Praha
Vedoucí práce: Ing. arch. Jan Sedlák

VÝBĚR LOKALITY:

Staří lidé chtějí žít v blízkosti svých dětí a být s nimi v kontaktu, chtějí žít v prostředí, které je 
jim důvěrně známé, kde mají přátele a příbuzné, a to je pro ně důležitá hodnota, která tvoří 
kvalitu života nejen ve stáří. Proto jsem chtěla budovu umístit do centra města, v blízkosti 
většího obytného celku, kde by senioři při přestěhování neztratili dosavadní kontakty.

V Česku je nedostatek míst v domovech pro seniory. Nejhorší je situace v Praze a dalších 
velkých městech, o něco lépe jsou na tom malá města. Kapacita seniorských domovů stačí 
ani ne pro procento starších lidí.

Seniorů navíc dlouhodobě přibývá. „Každý pátý obyvatel Česka je senior (nad 60 let), v 
Praze je to každý čtvrtý, v Praze 4 pak každý třetí.“ (Jitka Hoplíčková, šéfka Nadace pro 
výstavbu penzionů pro seniory.) V Praze je celkem 2742 míst v různých zařízeních pro seniory, 
z toho 10 míst (a to pouze pro přechodné pobyty).

Svůj návrh domu s pečovatelskou službou jsem chtěla situovat na Praze 4, jelikož tam je situ-
ace nejnepříznivější (viz předdiplomní seminář).

Pozemek se nachází v Krči v Praze 4, mezi ulicemi Pacovká a Herálecká I. Jedná se o klidnou 
lokalitu nacházející se na rozhraní obytné čtvrti a části s teologickou fakultou a drobnými ad-
ministrativními budovami. 

Výhodou je blízkost většího veřejného vybavení (obchody, služby, poliklinika atd.) na 
Budějovické, kontak s ostatními lidmi z bytových domů, kontakt s “mládeží” z teologické 
fakulty a s dětmi na sousedícím dětském hřišti a plánovaný 300 m vzdálený park.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ:

Pozemek se nachází na okraji zástavby z 30. let 
20. století s výraznou osovou souměrností. Zároveň 
se zde nachází linie adminitrativních budov.

Ideou je terasivitá stavba se zelenými sřtechami, 
aby byla co nejméně naru které by nenarušily tuto 
osově souměrnou kompozici.

Navržená budova má 4 nadzemní podlaží, čímž nijak
nenarušuje okolní stavby, které mají většinou o jedno
podlaží více, naopak by tím měla působit příjemněji. 

Hlavní směry jednotlivých traktů navazují na směry 
okolní zástavby. 

Jednotlivé hmoty stavby ustupují od silnice v části navazující na zeleň mezi sousedícími bu-
dovami a vytvářejí tak důstojný předprostor.

HMOTOVÝ KONCEPT BUDOVY

Mým cílem při návrhu budovy bylo zohlednit odlišnost charakterů jednotlivých seniorů, a 
tudíž vytvořit mnoho typů prostředí tak, aby zde každý z nich našel to svoje prostředí, kde 
se bude cítit dobře. A proto se budova i zahrada skládají z jednotlivých hmot, které se 
vzájemně prolínají a vytvařejí tak rozmanité prostory. 

Jednotlivé hmoty - funkce - jsou zasunuty do hmoty haly, “exteriér v interiéru”, která slouží 
jako místo střetávání, v dalších nadzemních podlažích jsou spojeny komunikačním pros-
torem. Jsou rozmístěny v závislosti na okolním prostředí a požadavcích na každou funkci.

Důležitým prvkem je zeleň, která je jako jedna z funkcí a zabíhá do hmoty domu, v zahradě 
se situace obrací a naopak další hmoty - funkce jsou zasazené do zahrady.

PROVOZ

Jedná se o bydlení pro seniory, kteří nevyžadují stálou péči, jsou soběstační, jejichž domovy 
se jim staly klecí z důvodu zhoršených smyslových nebo pohybových schopností.Tudíž občas 
potřebují využít některé služby, které jim usnadní život.

Důležitá hlediska provozu jsou:

- Různé druhy a charaktery prostorů

- Různé druhy bydlení podle osobnosti seniora (viz schema)



- Variabilita v časovém měřítku

Variability je docíleno pomocí prvku žaluzií, které zajišťují změny mezi soukromím a kontaktem 
s ostatními. Vyskytují se na balkonech, kde můžeme regulovat kontakt se sousedem a v al-
táncích na zahradě, kde si můžeme zvolit jednak směr výhledu a jednak míru intimity.
Dalším prvkem jsou variabilní příčky v bytech, které můžeme, ale nemusíme použít a rozdělit 
nebo nerozdělit místnost. Natočením lamel v této příčce regulujeme míru rozdělení.

- Soukromé x polosoukromé x poloveřejné x veřejné  (viz schema)

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Budová má 4 nadzemní podlaží a jedno podzemní.

Založení je předpokládáno na žb pasy pod nosnými stěnami a žb patky pod nosnými sloupy. 
Rozměry těchto prvků by byly určeny až po geologickém průzkumu.

Systém svislých nosných konstrukcí se skládá z železobetonových stěn a sloupů vzdálených 
většinou 5m, maximální rozpon je 10 m. 

Jako vodorovné nosné konstrukce se předpokládají obousměrně pnuté žb desky v případě 
rozponu 5m, jednosměrně pnuté žb desky uložené na průvlacích v případě rozponu 10 m.
s vlastnostmi dle konkrétního prostoru. Podhledy i požární podhledy budou provedeny z SDK.

Vertikálními komunikacemi jsou jedno hlavní žb jednoramenné schodiště, jedno vedlejší žb 
dvouramenné schodiště a ocelové dvouramenné únikové schodiště na fasádě. Budova 
má celkem 4 výtahy, dva v hlavním komunikačním prostoru, jeden ve vedlejším a jeden 
vedoucí z garáží do 1. NP. První tři uvedené výtahy jsou prosklené, panoramatické.

Obvodový plášť je tvořen dřevěnými lamelami vodorovnými i svislými, směr lamel přechází i 
ve směr žaluzií  a zábradlí teras. (Skladba obvodového pláště a detaly viz “Architektonický 
detail”) V částech komunikačních prostorů je lehký obvodový plášť. 

Jako dělící konstrukce se předpokládá použití vyzdívaných příček z tvárnic.

TZB

Rozvody a zařízení TZB nebyly do detailu řešeny, byly však vytvořeny podmínky pro pozdější 
možné řešení. Technické místnosti (technologie bazénu, kotelna a strojovna vzduchotech-
niky se nacházejí v 1.PP. Horizontální vedení vzduchotechniky či dalších rozvodů je možné v 
podhledu. 

BILANCE

Rozloha řešeného území  ........................................................ 6076 m2
Zastavěná plocha  ..................................................................  2614 m2
Nezastavěná plocha  .............................................................  3462 m2
Zpevněné plochy  ...................................................................  996 m2
Nezpevněné plochy  ..............................................................  2466 m2

Obestavěný objem  ................................................................  38778 m3
- Nad zemí  ...............................................................................  30500 m3
- Pod zemí  ................................................................................  8278 m3

Kapacita bydlení  ....................................................................  max 87 osob
Kapacita podzemních garáží  ...............................................  36 parkovacích míst

1.NP TYPICKÉ PODLAŽÍ
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