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Podnety, ktoré prišli pri navrhovaní pôrodného domu 
vychádzajú z okolia. Jeho veľkosť, architektonické riešenie 
či vnútorná dispozícia. Všetko vznikalo pod vplyvom mi-
esta, kde sa dom nachádza. Je zasadený vo svahu tak, aby 
v miestach pobytu sprostredkoval výhľady. Aby spríjemnil 
radostné, či bolestivé chvíle. Radí sa medzi menšie budovy, 
svojou veľkosťou pripomína pavilón. Tento typ stavby, by 
mal vyjadrovať čím je. Je to dom pre ženy, matky a deti, 
dom venovaný materstvu. Charakteristický je preň detail. 
Delikátnosť, kompaktnosť, hra svetla a tieňa. Kupoly jemne 
naznačujú, že sa pod ich strechou odohráva niečo špeciálne. 
Z fasády sa dá čítať, že za jej stenami sú miesta, ktoré si 
vyžadujú súkromie a naopak miesta, ktoré sa chcú otvoriť 
okoliu.Hmota domu je okresaná, čo je dané polohou na 
styku dvoch ulíc a kopírovaním hraníc zástavby. Vzniká tam 
vstup, ktorý je rovnomerne orientovaný obom stranám.

Už názov naznačuje, že sa jedná o stavbu, ktorá má v pre-
lomovej chvíli suplovať domov. Poskytovať všetky jeho 
kvality ako bezpečie, súkromie a komfort známeho miesta, 
s možnosťou voľby, kto bude súčasťou deja. 

Zastávam názor, že pôrodný dom ma byť kompakt-
nou budovou, s tvárou domu a čo najviac vzdialený 
nemocničnému prostrediu, v akejkoľvek jeho forme. Pro-
gram je tvorený len nutnými funkciami, ktoré v súčastnosti 
chýbaju a vytvoria zázemie pôrodného domu.

V mojom návrhu je centrom celého domu pôrodné podlažie, 
ktoré udáva formu celému plánu. Pôrod vo vode je nová 
služba, ktorú prekvapivo v Prahe zatiaľ neponúka žiadne 
zdravotnícke zariadenie, narozdiel od ostatných miest re-
publiky. Obľuba pôrodu do vody je vysoká, nakoľko ženám 
počas pôrodu pomáha a výrazne uľavuje od bolesti. Preto 
v nej vidím vysoký potenciál a očakávam časté využitie. 

Pôrodná izba tak nie je ohraničená 4 stenami. Umožňuje 
žene prispôsobiť pôrodné zázemie na potrebnú plochu. 
V jednom momente môže byť pôrodným miestom vaňa, 
v inom žnienka na zemi, pôrodná stolička ale aj posteľ. Prvá 
doba pôrodná, kedy sa žena potrebuje “rozchodiť” môže byť 
prežitá aj v parku a výrazne sa tak zvyšuje využitá plocha 
domu a samotné prostredie pôrodného domu napomáha 
podporeniu vznikajúcej funkcie.

Pôrodný dom nie je povinnosťou, ale voľbou. Mie-
sto z ktorého neodchádzam sklamaná, dotknutá, 
či s depresiou, ale je to miesto môjho prvého 
kontaktu s dieťaťom, kde sa odohral moment, 
ktorý nás ovplyvnil na celý život. Pôrodný dom 
je miesto kde mi nepodajú lieky, kde mi zbytočne 
neurýchlia pôrod. Počúvajú tam moje potreby, 
sledujú tempo, proces prispôsobujú mojím požia-
davkám a celé to prebieha prirodzene. Je to pros-
tredie, ktoré mi je známe, lebo ho navštevujem 
od začiatku svojho tehotenstva. Vítajú ma, sme si 
blízky a cítim sa tam ako doma. Vkladám do svojej 
asistentky dôveru, lebo je to moment, na ktorý 
čakám 9 mesiacov. Nielen 9 mesiacov, ale celý živ-
ot. Je to miesto odkiaľ si odnášam spomienku, na 
zlomový moment svojho života. Je to miesto, kde 
som vstúpila ako žena a odchádzam ako matka. Je 
to miesto, kde sa rodia deti.

Cieľom, ktorý som si stanovila bolo udržať jeho kompa-
ktnosť, nerozrastať sa zbytočne do výšky či hĺbky. Len 
nakoľko, ako je nutné pre vytvorenie zázemia doposiaľ 
neexistujúceho pôrodného domu. Nenavyšujem ho do-
plnkovými službami, ktoré by do domu privádzali náhod-
ných okoloidúcich. Prevádzka je určená špecifickému deju, 

vyžaduje si súkromie, intimitu a zvolený okruh zúčast-
nených. Navrhovaný dom v porovnaní s okolím ostáva 
v mierke rodinného domu. Jeho forma musí byť dostatočne 
silná nato, aby daný kontext ustál. Dom chápem ako pa-
vilón, od čoho sa odvíja ďalšie navrhovanie.

Budova má celkovo 3 podlažia, pričom - 1np je využité na 
vyrovnanie terénu s prevýšením 4,25m. Objekt sa tak usád-
za na hranici pozemku. Reaguje na existujúcu zástavbu. Je 
akoby jeho pokračovaním, pri pohľade sa na blok, ktorého 
sa stane súčasťou. Dopovedá otvorený príbeh. Dvíha sa nad 
jeho strechu natoľko, aby dopriala výhľad z pôrodných izieb, 
ktorý toto miesto ponúka. -1np je určené predpôrodným 
kurzom v sále, technickému zázemiu budovy a ordinácií 
gynekologického lekára, ktorý je samostatne fungujúcou 
prevádzkou, no bezprosredne súvisiaci s materstvom. 
1np. je určené administratívnemu zázemiu so zázemím 
pôrodnych asistentiek a službám, ktorý dom ponúka. 
Vyšetrovne a masáž. 2np je už súkromné a určené pôro-
dom. Nájdeme tam 4 pôrodné izby, kde vždy medzi dvojicou 
izieb je pôrodná vaňa. Všetky pôrodné izby sú prístupné zo 
spoločnej spoločenskej miestnosti s kychynkou.

Pôrodný dom má vytvárať domácké prostredie, pripomínať 
domov.Žene je venovaná plná pozornosť a dostáva sa jej 
absolútnej starostlivosti, ktorá funguje v pomere 1:1 medzi 
rodičkou a pôrodnou asistentkou. 
Budova je chápaná ako socha. Socha, do ktorej sa otlačá svoje 
okolie.  Prejavom je parafrázovanie kontextu. Pôrodný dom 
ako taký by mal hovoriť o tom čím je. Je odliatkom betónu. 
S tým pre mňa súvisí delikátnosť a detail. Fasáda tak pracuje 
s hrou svetla a tieňa. Celú obálku tak tvorí jednotná betónová 
úroveň, do ktorej je vtlačený reliéf rôznej hĺbky, aby vznikol 
požadovaný efekt. Na celkovom prejave domu sa výrazne po-
dieľa aj farba.

1PP 1.01 | predsálie
1PP 1.02 | šatne ženy
1PP 1.03 | šatne muži
1PP 1.04 | wc
1PP 1.05 | výťah
1PP 1.06 | chodba
1PP 1.07 | tzb
1PP 1.08 | biologický odpad
1PP 1.09 | odpad
1PP 1.10 | čisté a špinavé prádlo
1PP 1.11 | zádverie - kočikáreň
1PP 1.12 | čakáreň
1PP 1.13 | wc pacienti
1PP 1.14 | sestra gynekológa
1PP 1.15 | ordinácia gynekológ
1PP 1.16 | wc lekár
1PP 1.17 | kuchynka
1PP 1.18 | kurzový sál

1NP 1.01 | zádverie
1NP 1.02 | recepcia - vstupná hala
1NP 1.03 | chodba
1NP 1.04 | schodisko
1NP 1.05 | masáž
1NP 1.06 | administratíva
1NP 1.07 | denná miestnosť pôr. asistentiek
1NP 1.08 | šatňa pôr. asistentiek
1NP 1.09 | kúpelňa pôr. asistentiek
1NP 1.10 | vyšetrovňa
1NP 1.11 | čakáreň
1NP 1.12 | terasa
1NP 1.13 | vyšetrovňa
1NP 1.14 | wc
1NP 1.15 | schodisko

2NP 2.01 | sterilizácia nástrojov
2NP 2.02 | sklad
2NP 2.03 | schodištie
2NP 2.04 | obývacia izba
2NP 2.05 | kuchynský kút
2NP 2.06 | kúpelňa
2NP 2.07 | zádverie
2NP 2.08 | pôrodná izba
2NP 2.09 | pôrodná vaňa
2NP 2.10 | pôrodná izba
2NP 2.11 | kúpelňa
2NP 1.12 | kúpelňa
2NP 2.13 | zádverie
2NP 2.14 | kúpelňa
2NP 2.15 | pôrodná izba
2NP 2.16 | pôrodná vaňa
2NP 2.17 | pôrodná izba
2NP 2.18 | kúpelňa
2NP 2.19 | zádverie
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