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Zadání:
Tématem diplomové práce je návrh chráněné dílny a domova pro osoby se zdravotním 
postižením. Další funkcí ja nabídka rekvalifikačních kurzů pro veřejnost.
Objekt by tak sloužil pro setkávání zdravých lidí a domácích. Studenti rekvalifikačních kurzů 
by v pokročilé fázi studia potkávali klienty vlastně jako kolegy při práci například při používání 
strojů.
Pozemek pro studii chráněné dílny je přelomen přes hranu svahu směřujícího k jezeru Milada.
Horní rovinatá část byla upravena na parkoviště což je pro výrobu ideální situce.

Metodika

Během práce na studii jsem hledal vazby na obci Roudníky, teréní podmínky a předpokládané 
změny v provozu okolo jezera.  Vytvořil jsem řadu variant .  

Reflexe 

Přílišné upnutí v počátku navrhování na udržení venkovského charakteru komplikovalo využití 
svažitého terénu. Po nastudování specifických potřeb klientů chráněných dílen a návštěvě Do-
mova Sv. Anežky v Týnci nad Vltavou jsem došel k důslednému oddělení klidné - privátní části 
a pracovní - výrobní. Svažitý pozemek s vlastním parkovištěm se ukázal jako ideální situace.





Chráněné dílny
Chráněná dílna je obecný název pro dílnu určenou pro práci lidí se zdravotním postižením. 
Základním posláním je nabídnout smysluplnou existenci pro lidi, kteří se nemohou uplatnit 
na otevřeném pracovním trhu. Chráněné dílny se zabývají různými činnostmi, nejčastěji však 
výrobou různých předmětů, které pak prodávají a vydělávají si tak na svoji činnost. Chráněné 
dílny často zajišťují různá občanské sdružení a jiné neziskové organizace; potažmo obce. 
Základním posláním je nabídnout smysluplnou existenci pro lidi, kteří se emohou upaltnit na 
otevřeném pracovním trhu.

Rekvalifikace
Rekvalifikace je označení pro získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace 
uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání. Při určování obsahu se vychází z dosa-
vadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být 
rekvalifikována formou získání nových teoretických a praktických dovedností v rámci dalšího 
profesního vzdělávání. Je součástí aktivní politiky zaměstnanosti státu.

    

Analýza pozemku

Pozemek pro vypracování studie se nachází na východním okraji obce Roudníky od které 
je oddělen vedením vysokého napětí. Horní část pozemku je tvořena parkovištěm a zbytek 
pozemku se svažuje k jezeru. Podél pozemku vede cesta pro pěší, která je pokračováním cesty 
od kostela.

Shrnuti
Pozemek je vhodný  pro návrh domova s chráněnou truhlářskou dílnou. Je díky vedení 
vysokého napětí vzdálen od obce a chrání tal obyvatele před případným provozem.
Do obce je zavedena autobusová doprava a dílna je tedy dostupná i případným ambulant-
ním klientům a studentům rekvalifikačních kurzů. Očekávaný rozvoj turistického ruchu v této 
oblasti by mohl být ekonomickým přínosem pro kavárnu a případný prodej výrobků obyvatel 
domova. 



Inspirace



Urbanistické, architektonické a funkční řešení

FORMULACE VIZE, VARIANTY

Tématem diplomové práce je vypracování studie domova s chráněnou dílnou a nabídkou 
rekvalifikačních kurzů. Pozemek je na okraji obce Roudníky od které je ale oddělen vedením 
vysokého napětí. To omezuje případné obtěžování obyvatel  provozem dílny. Obec je napojena 
na autobusovou dopravu a zařízení je tedy dostupné i pro ambulantní klienty. Ve svém návrhu 
jsem hledal vyvážení mezi maximálním otevřením veřejnosti a zachováním soukromí oby-
vatel. Dále bylo třeba brát v potaz jasné členění dějů a potřebu opakovaných rituálů klientů 
domova. Chtěl jsem umožnit setkávání obyvatel domova a návštěvníků a tím kromě jiného 
zatraktivnit prodej výrobků chráněné dílny propojením prodejny a kavárny. Zákazník si tak 
kromě kávy může koupit třeba i židli na které seděl.

Urbanistické řešení
Parcela, která bude pojižní straně lemována kamennou zídkou tak vytvoří pokračování ulice a 
tedy i obce směrem k jezeru.

pozitiva zvoleného řešení
-jesné členění dějů
-oddělení výrobní a klidné části
-možnost setkávání: klienti - návštěvníci, kooperace s rekvalifikanty
Urbanistické řešení
Parcela, která bude pojižní straně lemována kamennou zídkou tak vytvoří pokračování ulice a 
tedy i obce směrem k jezeru.

Funkční a provozní řešení 
Areál se skládá  s obytné  a provozní budovy. Horní část pozemku je vyhrazena především 
výrobě - provozu a je zde formální vstup s recepcí parkoviště, sklady atd.
Obě budovy směrují k jezeru kde je klidová část oddělena hranou svahu .  Zde obě budovy 
navazují přímo do zahrady prosklenými fasádami. A jsou zde propojeny teréní terasou mezi 
kavárnou a jídelnou v obytném domě.

K-ční a materiálové řešení
Nosná konstrukce je navržena jako betonový vyzdívaný sklelet. Obvodový plášť má 
provětrávanou dřevěnou fasádu. Dřevo je přírodní modřím bez povrchové úpravy k jehož 
síbrnému nádechu jsou navrženy výrazné červené okenice. Střechy jsou pultové s pozinkovou 
krytinou. 
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