




Autorská zprava 

Úvod  

Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně 
denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze 4. 
Vzhledem k nárůstu podílu seniorské populace a dlouhodobému demografickému vývoji v České 
republice bude otázka prožití důstojného stáří v kvalitním prostředí stále aktuálnější (viz tabulka 
očekávaného vývoje počtu obyvatel podle hlavních věkových skupin do roku 2066).  Podíl seniorské 
populace na Praze 4 patří k nejvyšším v Praze, proto jsem se rozhodla zadanou práci řešit v této části 
Prahy. 

Dům je určen osobám předdůchodového  a důchodového věku.  Cílem je zabezpečení služeb 

péče o seniory tak, aby měli jistotu prožití důstojného a aktivního stáří. Cílem je vytvořit takové 

prostředí, které by obyvatelé vnímali jako aktivní součást svého domova a mohli tak pokračovat 

v normálním způsobu svého života i přes narůstající životní hendikepy. 

Urbanistické řešení  - širší vztahy 

Pozemek se nachází uprostřed vilové zástavby převážně z  druhé poloviny minulého století. 

Jedná se o klidnou obytnou čtvrt v blízkosti stanice metra Budějovická s větším souborem veřejného 

vybavení. Na pozemku se nachází menší dřevěný kostelík sv. Františka s Assisi. Provizorní stavba 

realizovaná za 2. světové války, kterou již nenahradil definitivní „ kamenný“ kostel.  Kostel se nachází 

v severním cípu pozemku. Severní část pozemku jsem pojala jako meditační, klidovou, s menším 

parčíkem při kostele.   

Pro vymezení řešeného území a v rámci urbanistického řešení jsem navrhla propojení ulic Nad 

Svahem a nad Pískovnou. Podél nové části ulice jsem navrhla řadové domky se zahradami,  mezi ně 

jsem navrhla dva  průchody na vinici k bytovým domům. Tím jsem definovala  vymezení jižní části 

pozemku.  

Hlavní budovou celého návrhu je dům seniorů u sv. Františka  doplněný  o další tři bytové domy. 

Umístění na pozemku se odvíjí od hierarchie navrhovaných hmot a podle toho jsou usazeny do svahu.  

Dům seniorů je umístěn ve středu parcely s možnostmi přístupu ze všech stran, s hlavní 

přístupem z terasy  za kostelem, příjezd do garáží a zásobování je z ulice Ševce Matouše.  Bytové domy 

pro seniory jsem usadila do jižního svahu, nabízející krásný výhled na vinici a do okolí. V rámci pozemku 

jsem chtěla nabídnout obyvatelům a návštěvníkům různé možné formy odpočinku a volnočasových 

aktivit venku, např. meditační park u kostela, fitnessové venkovní hřiště, dětský venkovní koutek, 

pétanque,  vinice  se zahradním domkem,  a bylinková zahrada.  

Architektonické a funkční řešení 

Hlavní funkcí centra pro seniory je vytvořit  místo, kde se mohou senioři potkávat, zúčastnit se 

různých aktivit (cvičení, dílny, výuka počítačů atd.), možnost docházet do denního stacionáře.  V rámci 

poskytovaných služeb centrum nabídne i možnost bydlení a kombinaci lehké a těžší formy péče o 

seniory. K těmto účelům slouží druhé patro.  V přízemí je recepce, denní stacionář, kavárna, učebny, 

dílny, ordinace, kanceláře. Sál, jídelna s varnou, knihovna a technická místnost je v suterénu, který je 

pouze z části zapuštěn do terénu.  Garáže jsou pod vstupní terasou. 

 Bytové domy pro seniory 

Na parcele jsou navržené tři bytové domy pro seniory, které jsou umístěny do jižního svahu.   Ideou bylo 

navrhnout terasový dům se „ zeleným světlíkem“ na výšku všech čtyř podlaží a s výhledem na vinice. 

Dům s různě velkými byty nabídne seniorům volbu podle jejich potřeb. V rámci domu jsem chtěla 

nabídnout možnost se setkávat obyvatelům domu ve společenské místnosti, která se nachází hned u 

vstupu a má přístup na terasu. Pro obyvatele je v domě společná prádelna se sušárnou, sauna a sklepy. 

Konstrukční řešení 

Dům seniorů u sv. Františka 

Jedná se o železobetonový monolitický systém, kombinace podélného stěnového systému se 

sloupovým systémem. Návrh vychází z dispozičního řešení – uzavřená severní část, otevřená jižní část. 

Vodorovná konstrukce je tvořena s křížem pnutou bezhřibovou deskou o tloušťce 250mm. V prvním 

podzemním podlaží jsou navržené obvodové zdi tl. 300mm, vnitřní nosné zdi jsou tloušťky 250mm, 

sloupy  Ø300mm. V nadzemních podlažích jsou navržené obvodové zdi 250mm, vnitřní 250mm, sloupy 

Ø 250mm.  Vnitřní schodiště je jednoramenné železobetonové. Konstrukční výška podlaží je 

3300mm.Obvodové stěny jsou zatepleny deskami BAUMIT EPS-F tl.160mm mechanicky kotvenými  se 

sklotextilní síťovinou na kterou  je  nanášen  BAUMIT univerzální základ, omítnutý  omítkou odstín RAL 

9016. Suterénní stěna z vodonepropustného železobetonu je zateplena deskami EPS tl.140mm, 

chráněnými drenážní folií. 

Pozn.:  je možná varianta i s použitím foliových hydroizolací. 

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. 

Bytový dům pro seniory 

Jedná se o železobetonový monolitický stěnový systém. Nosné zdi jsou tl. 250mm. Obvodové stěny 

jsou zatepleny deskami EPS, omítnuty  omítkou odstín RAL 9016.  Na jižní fasádě tvoří vrchní část 

obvodového pláště vodorovné dřevěné lamely. Tento materiál byl použit částečně i na severní 

fasádě. Vnitřní schodiště je tříramenné železobetonové monolitické, v zrcadle je navržen výtah.  

Všechny nové navržené stavby mají zelenou střechu.   

Celková plocha pozemku    19 680 m2 
Zastavěná plocha    2100m2 
Nezastavěná zpevněná plocha   3270 m2 
Nezpevněná plocha     14310 m2 
























































