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Děkuji profesorům ČVUT, ENSA Paris val de Seine a National University of Singapore, 
kteří mě vedli a formovali, jmenovitě Janu Stempelovi, Janu Aulíkovi, Romanu 
Kouckému, Adrienu Durrmeyerovi, Thomasu Heuzému, Bobbymu Wongovi a především 
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Moje poděkování dále patří mým rodičům, sestrám, kamarádům a Lukáši Tallerovi 
za studijní i mimostudijní podporu.
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Bc. Barbora Kopřivová

PORODNÍ DŮM LETNÁ

MATERNITY HOUSE LETNÁ

Ing.arch. Michal Kuzemenský

český

porodní dům, porod, Letná, svažitý terén, terasy

Smyslem práce je nabídnutí alternativy k lékařsky vedeným porodům a 
porodům doma. Porodní dům nabízí službu, na kterou jako by většina 
porodnic zapomněla:  porod. Jistota, kterou tyto instituce nabízejí, je totiž 
často vykoupena nedostatkem trpělivosti, komunikace a někdy dokonce 
pochybnými postupy odborníků. V porodním domě se na porod nahlíží 
jako na přirozenou součást života, ne jako ,,operaci”. Porodní asistentky 
zde poskytují komplexní, kontinuální a individuální péči o dítě i matku. 
Základním mottem je ,,porodit”, ne ,,odrodit”. K ženě se nepřistupuje jako 
k pacientovi. Okolnosti porodu neurčuje porodnický personál, ale rodička. 

The goal of this work is to provide an alternative to the medically induced 
childbirth and home births. The maternity house provides a service that 
seems to be forgotten by the majority of today’s hospitals: normal labor. 
The certainty that is offered by these institutions is demeaned by the 
lack of patience, communication problems and sometimes even doubtful 
carried out by experts. In the maternity house, the labor is understood 
as a normal and natural part of life, not as an ”operation”. Midwives are 
providing complex, continual and individual child and mother care. The 
woman is not considered a patient, but an individual. The circumstances 
of childbirth are not defined by the staff but the future mother herself. 

Ing.arch. Jiří Opočenský

15119 
Ústav urbanismu
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porod  |  fyziologický proces, během něhož dochází k vytlačení plodu, placenty 
a plodových obalů z matčina těla. Porod je přirozený, vyvolávaný, lékařsky vedený 
(císařským řezem).

porodnice  | instituce zajišťující odborně vedený porod, poporodní péči o matku a dítě.

porodní dům  | samostatné zdravotnické zařízení obstarávající předporodní přípravu 
k porodu, porodnickou péči pro ženy s fyziologickým těhotenstvím a předpokládaným 
fyziologickým porodem, poporodní péči o ženu a dítě, vzdělávání v oblasti porodu. 
Důraz je kladen na neinvazivní individuální péči poskytovanou porodními asistentkami 
(s kompetencí dle zákona č.96/2004 a č.424/2004 sb.)

I. porodní dům
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Polemika mezi institucionalizovaným porodnictvím 
a porody vedenými přirozenou cestou patří v dnešní 
moderní společnosti k často diskutovaným tématům. 

Porodnice se zaštiťují jistotou zdraví matky i dítěte, ale 
ta je bohužel často vykoupena rutinními postupy lékařů 
jako jsou zbytečně vedené císařské řezy, nástřihy 
hráze, aplikace klystýru, použití epidurální anestezie 
a jinými opatřeními často bez individuálního přístupu 
k matce i novorozenci. Podle Heleny Máslové se zde 
setkáváme „s nadřazením farmakologické a technické 
péče nad saturací emocionálních a duševních potřeb 
rodičky.“

Spousta žen si po návratu z porodnice stěžuje na neo-
sobní, chladný přístup lékařů a nedostatek sdílnosti, ko-
munikace a trpělivosti ze strany zdravotního personálu. 
Stále častěji proto vyhledávají intimní porod v mimo-
nemocničním prostředí. Dávají přednost porodním asis-
tentkám a dulám a určité procento žen dokonce raději 
rodí doma, než aby musely jít do nemocnice. 

Vhodnou alternativou porodnic a riskantních domácích 
porodů, která je však v ČR stále ojedinělá je poro-
dní dům, který ženám nabízí přirozený porod vedený 
v domáckém prostředí, bez zbytečných vyšetření 
a zákroků, ale s případnou lékařskou pomocí v dosa-
hu, pokud by byla nutná. Dle světové zdravotnické 
organizace je přirozeným porodem „porod spontánně 
započatý, s nízkým rizikem na počátku I. doby porodní, 
které je neměnné během celé I. i II.  doby porodní, dítě 
se narodí spontánně s pozicí hlavou napřed, v období 
mezi ukončeným 37. a 42. týdnem těhotenství a po po-
rodu jsou matka i dítě v dobrém stavu.” 

V porodním domě se na porod nenahlíží jako na „oper-
aci“, ale jako na přirozenou součást života, kdy je smys-

lem ‘porodit’, ne ‘odrodit, jako je tomu ve většině porod-
nic poskytujících lékařsky vedený porod. K ženě se zde 
nepřistupuje jako k pacientovi, ale jako k hlavnímu 
aktérovi, který určuje a řídí okolnosti průběhu porodu. 
Na rozdíl od nemocnic, kde se o matku stará gynekolog 
a o dítě neonatolog, jsou porodní asistentky v porodních 
domech schopny poskytnout komplexní, kontinuální 
péči od přípravy těhotenství až po poporodní poraden-
ství a péči o narozené dítě. V  průběhu porodu i po něm 
jsou způsobilé poskytnout odbornou péči jak matce, tak 
dítěti. 

Zatímco typologie porodnice jakožto nemocničního 
zařízení má svá striktní pravidla, porodní dům se svou 
typologií řadí někde mezi nemocnici a domácí prostředí. 

Opomineme-li více či méně úspěšnou snahu porodní 
asistentky Zuzany Štromerové k nám službu porod-
ních domů zavést (viz dále v portfoliu), zůstávají aktivity 
spojené se snahou vrátit porodu přirozenou humánní 
podobu, např. právě prostřednictvím porodních domů 
v našem legislativním prostředí, ojedinělé a nejsou 
zatím nijak podporovány. Přitom tato typologie je již 
v zahraničí plně respektována a celkově či částečně 
hrazena ze základního zdravotního pojištění (Německo, 
Rakousko, Švýcarsko, Belgie, Švédsko, atd.). 

Jako jednu z hlavních příčin tohoto stavu vnímám 
hluboce zakořeněný centrální zdravotnický systém 
České republiky i tradiční chápání institucionalizované 
lékařské péče jako té jediné správné.

Výše uvedené názory ovšem nelze generalizovat a je 
třeba si uvědomit, že sebelepší architektonické řešení či 
typologie nemůže nahradit či opominout nejdůležitějšího 
činitele veřejných služeb, kterým je lidský faktor.

Je lepší rodit doma nebo v porodnici? 
Porodní dům jako řešení ?

úvod
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Vlašský špitál

Původně nalezinec, nemocnice a útulek pro chudé, roku 1789 patří k nejbohatším a 
nejvýznamnějším ústavům v Čechách. Byly zde přistaveny tři porodní lůžka. Špitál 
se stal i místem klinické výuky medicíny. Roku 1789 (za josefinské reformy zdra-
votnictví) byl vlašský špitál zrušen a porodinec i nalezinec byly přestěhovány do bu-
dovy u kostela sv. Apolináře.

U sv.Apolináře (původní Zemská porodnice)

Novogotická porodnice byla postaveno dle návrhu stavitele Josefa Hlávka v letech 
1865-1875. Výběr režného zdiva byl odůvodněn hygienickými požadavky. Věřilo 
se, že omezují přenášení infekcí. Také (6ti) pavilonové uspořádání porodnice 
s vnitřním nádvořím bylo zvoleno tak, aby bylo možné jednotlivá křídla v případě 
infekce uzavřít. Podkladem pro projekt byly v té době významné evropské porodnice 
v Bruselu, Paříži a Vídni. Součástí porodnice byla také Kaple sv.Kříže a dvě luxu-
sní tajná oddělení se zvláštními vchody přímo z ulice, kde mohly v tajnosti porodit 
šlechtické a měšťanské dívky, které neplánovaně přišly do jiného stavu. Dnes je 
areál chráněnou kulturní památkou.

Nemocnice svatého Lazara a Dětská nemocnice císaře Františka Josefa

Otevřena 1.1.1842 v privátním domě ve Spálené ulici. Měla 9 lůžek. roku 1843 byl 
počet lůžek zvýšen na 15. kapacity ale stále nedostačovaly, tak byl zakoupen nový 
dům na Karlově náměstí, naproti Faustovu domu a zde byla roku 1846 postavena 
Dětská nemocnice. Od roku 1862 měla vlastního chirurga. Roku 1983 byla klinika 
přenesena do Motola a budova měla být zbořena. K tomu nakonec nedošlo. Budova 
v současnosti zdravotnictví neslouží.

Dětská nemocnice na křižovatce

Vláda zakoupila dům U Pernařů. Nemocnice zde byla otevřena 9.5.1888. V roce 
1762 Marie Terezie nařídila pro nedostatečné kapacity zřídit útulek pro těhotné ženy 
v sousedním domě. V tomto objektu vznikla dobře vybavená porodnice.

Česká dětská nemocnice, Dětská fakultní nemocnice

Otevřena byla 7.2.1902 s 270 lůžky (na konci první republiky již měla lůžek 350). 
součástí byla i základna pro výchovu budoucích dětských lékařů. Po osvobození 
prahy v roce 1945 byla zestátněna.

Centrum aktivního porodu na Bulovce

Otevřeno v roce 1998 ve Fakultní nemocnici na Bulovce. Založily je porodní asis-
tentky prosazující přirozený porod. Centrum fungovalo jako autonomní jednotka 
v rámci porodnického oddělení nemocnice. Činnost CAP-u byla ukončena roku 
2000 po neshodách s vedením.

Porodní dům Roztyly

Část domu sloužící pro porody a část domu pronajímaná. Tento nezávislý porodní 
dům byl otevřen roku 2000. Dostal se do finančních problémů. Provoz byl zastaven 
roku 2005.

Porodní dům U Čápa v Krči

Založen roku 2005. Financován soukromým investorem a dotacemi z evropského 
fondu. Celkem zde proběhlo osm porodů.

stručná historie rození dětí
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porodní dům u čápa

nemocnice na bulovce | 6 porodů / den*

thomayerova nemocnice | 6 porodů / den*

u svatého apolináře | 12 porodů / den*

fakultní nemocnice motol | 9 porodů / den*

*průměrná hodnota vypočítána na základě statistických údajů o počtu narozených / rok dělená 365 dny v roce

navrhovaný porodní dům letná

ústav pro péči o matku a dítě | 15 porodů / den*

královské vinohrady | 3 porody / den*

počty porodů v Praze
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nice Motol, nemocnice u Apolináře, Thomayerovy nemocnice.

bytové domy rodinné domy
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příklady porodních domů ze zahraničí
exteriér

obr. 2| Maison de naissance, Namur 2

obr. 1| Geburtshaus, Zürcher Oberland 1

obr. 5| Porodní dům U Čápa, Praha 5

obr. 6| Geburtshaus Luna, Biel 6obr. 3| Geburtshaus Terra Alta, Oberkirch 3

obr. 4|  Maison de naissance, Nancy 4
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příklady porodních domů ze zahraničí
interiér

obr. 8| Maison de naissance, Grenoble 8 obr. 11| Geburtshaus Luna, Biel 11

obr. 12| Geburtshaus Ansbach 12

obr. 7| Geburtshaus Treptowerpark 7 obr. 10| Delphys Geburtshaus,  Zürich 10

obr.9| Geburtshaus Terra Alta, Oberkirch 9
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obr. | 01 | Skalecká ulice směrem k ulici Dukelských hrdinů

obr. | 03 | pohled na “nedostavěné nároží”

obr. | 02 | výhled z parcely na Prahu

obr. | 04 | výhled z parcely na Prahu

1884 1944

20151920-1924
obr. | 01

obr. | 01

obr. | 01

obr. | 01

Parcela se nachází na Praze 7 pod katastrálním 
číslem 2103 na katastrálním území Holešovic s 
výměrou 1265 m². Současný způsob využití je uve-
den jako zeleň. Vlastníkem je hlavní město Praha. 
Na základě historických map sahajících až do roku 
1884 je zřejmé, že místo nebylo nikdy zastavěno.

Pozemek se nachází mezi pevnou urbánní struk-
turou stávajícího bloku a parkem.

Městský blok je v ulici Nábřeží kapitána Jaroše 
téměř na rovinném povrchu a tvoří štítovou stěnu 
pohledu od Vltavy. Z druhé strany, v ulici Skalecká, 
terén začíná prudce stoupat a jednotlivé domy „vys-
kakují“ do kopce a končí věžičkou domu č.357.

Pozemek tedy disponuje nejnižším i nejvyšším 
bodem celého bloku a hmotově se vymezuje zdola 
domem č.342, ze shora domem s věžičkou č. 357 a 
naproti bokem Základní školy Plamínkové.
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III. návrh



36 porodní dům
vybrané projekty

porodní dům         37
vybrané projekty

stavební program porodního domu
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Urbanistické řešení:

Porodní dům se nachází v místě mezi pevnou urbánní 
strukturou stávajícího bloku a městským parkem. Tento 
městský blok je v ulici Nábřeží kapitána Jaroše téměř 
na rovinném povrchu a tvoří nárazovou stěnu pohledu 
od Vltavy. Z druhé strany, v ulici Skalecká, začíná terén 
prudce stoupat a jednotlivé domy vystupují do kopce a 
celý blok je zakončen věžičkou domu č. 357. Pozemek 
tedy disponuje nejnižším a zárověň také i nejvyšším bo-
dem celého bloku a hmotově je ohraničen zdola domem 
č. 342 a ze shora domem s věžičkou č. 357 a přes ulici 
bokem základní školy Fr. Plamínkové.

Urbánní blok je směrem do Letenských sadů a částečně 
do ulice Skalecká otevřený (a v minulosti tomu nebylo 
jinak). Prostor vnitrobloku je exponován, jak tomu v typ-
ické centrálně ložené pražské zástavbě není zvykem. 
Obě koncové stavby, patřící k bloku, mají fasády s okny 

do všech stran a blok je tedy v tomto smyslu ukončen. 
Dům, který navrhuji, je ve své podstatě domem soli-
térním. Mou snahou je jej co nejlépe zasadit do kon-
textu současného bloku a vytvořit pro jeho typologii 
jasné oddělení prostoru vnějšího-veřejného (ulice, 
park) a protoru vnitřního-poloveřejného (vnitrodvůr). 
Poloveřejný prostor přitom přímo sousedí s prostorem 
soukromým-vnitroblokem a tvoří plynulý přechod mezi 
ním a uličním prostorem. 
 

V ulici Skalecká dům výškově navazuje na řadu domů 
a tvoří vrcholný moment na konci ulice. Aby byl z ulice 
Františka Křížka stále zachován průhled, padá výška 
domu ve dvou terasách až k nároží pozemku, kde 
se láme podél svahu dolů směrem k nábřeží.
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Vnitřní uspořádání:

Poporodní část, tedy část pokojová, funguje vzhledem 
k nárokům samostatně, nicméně s možností průchodu 
v přízemí do veřejné části a tedy možností komuni-
kace mezi oběma těmito zařízeními. V této části jsou 
snížené nároky na kontrolu. Jsou zde čtyři pokoje, 
které odpovídají předpokládanému zájmu o tento ser-
vis a kapacitě s ohledem na očekávaných 1,6 porodů 
denně. Porod, na rozdíl od nemocničních zařízení, není 
vykazován jako hospitalizace. Každá žena zůstává jak 
dlouho potřebuje a chce. Ve vrchním patře této části 
je zřízena společná místnost s terasou pro ubytované 
a jejich návštěvy.

Veřejná část, přístupná ze dvora, se rozkládá ve dvou 
patrech. Spodní patro slouží pro potřebné administra-
tivní úkony a pro porady s porodní asistentkou, laktační 
poradkyní, aromaterapeutičkou apod. V horním patře 
je víceúčelový sál pro pořádání porodní gymnastiky, 
cvičení s dětmi, přednášek, školení pro porodní 

asistentky a jiné hromadné akce s potřebným hygien-
ickým a sociálním zázemím. Díky terase je možné tyto 
aktivity přesunout také ven.

Směrem do nitra domu se dostaneme do dvoupatrové 
části porodní. Dva porodní pokoje jsou zařízené tak, 
aby umožňovaly rodičce absolvovat porod podle jejích 
představ. Tímto je rozuměna volnost pohybu (a to nejen 
v rámci pokoje, ale také domu, dvora, parku), možnost 
měnit polohy a využívát různé pomůcky pro ulevení 
od bolestí, možnost porodu ve vaně, změny intenzity 
osvětlení i jeho tónu, stanovení míry intimity.
 
Vjezd do garáží je z ulice Nábřeží kapitána Jaroše. 
Zachované je dosavadní venkovní stání sanitek před 
ambulantním zařízením, které slouží i porodnímu domu 
v případě potřeby. Parkování je řešeno dvoupatrově 
pomocí zakladačů.
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Technické řešení:

Základové poměry skalnatého podloží dostatečné 
tvrdosti dovolují na pozemku zakládat bez nutnosti di-
latace konstrukce. Stavba je založena na základové 
desce z prostého betonu, podpořené v místech 
se zvýšeným zatížením betonovými základovými pasy. 
V místě nebyl zjištěn výskyt podzemní tlakové vody. 
Odvodnění základů je řešeno v tomto případě drenážní 
vrstvou. Nosná konstrukce domu je z betonu patřičné 
tvrdosti (dle výpočtu stavebního inženýra) armovaného 
ocelovými pruty. Fasáda stavby je složena z vrstvy te-
pelné izolace z mineralních čedičových desek patřičné 
tloušťky (dle výpočtu stavebího fyzika) a z pohledové 
vrstvy, kterou tvoří vícevrstvá strukturální omítka s hru-
bostí zrna 0,5-3 mm. Omítka bude nanesena ve vrst-
vách různé tloušťky z důvodu zdůraznění dekorativních 
prvků fasády. Tyto dekorativní prvky budou tvořeny roz-
dílnou povrchovou úpravou omítnuté vrstvy (škrábání). 
V okolí okenních otvorů bude dodavatelem zajištěna 
parotěsná zábrana. V místě styku s terénem bude bu-
dova do výšky 300 mm nad terénem zateplena des-
kami trvale voděodolné izolace (např. XPS) a omítnuta 
voděodolnou minerální omítkou do minimálně téže 

výšky nad terénem. Vnější stěna stavby umístěná pod 
terénem bude izolována dvojicí hydroizolačních pásů 
nebo fólií a všechny pracovní spáry rozhraní vnějších 
stěn a stropních (a základových) desek ve styku s teré-
nem budou trvale zajištěny proti propustnosti injektážní 
hadičkou s oboustranně umístěným těsnícím (bobtna-
jícím, nasákavým) páskem.

Všechny místnosti, s výjimkou některých toalet, kou-
pelen, skladů a podzemních prostor (kde je nucené 
větrání), jsou větrány přirozeně. Všechny místnosti vys-
taveny slunečnímu světlu jsou odstíněny venkovními 
roletamy z polopropustné textilie (např. Storama). 

Vzhledem k velikosti domu, dispozičnímu řešení 
a očekávaným kapacitám není třeba zajišťovat 
chráněné únikové cesty a veškeré cesty jsou tedy 
nechráněné (dům není klasifikován jako zdravotnické 
zařízení). Podmínka maximální výšky i vzdáleností je 
splněna.
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Parapetní element, tep.
izolovaný,
sklovláknitý beton Parapetní deska, jasan

Parapetní deska, jasan

Pracovní spára

Podlahová lišta

Podlahová lišta

Injektážní hadička

Skladba podlahy 1.patro 
vytápěné

Vícevrstvá pružná podlaha
Betonová mazanina + Kari síť
Dělící fólie
Akustická izolace
Betonová deska systém TABS
Vnitřní omítka

Skladba střechy

Betonové dlaždice, 300 x 300 mm
Ocelové stojky, rektifikovatelné
Hydroizolační folie
Tepelná izolace, XPS, ve spádu
Parotěsná zábrana
Betonová deska, systém TABS
Vnitřní omítka

30 mm
ca.100-150 mm
0,5 mm
220-253 mm
0,5 mm
200 mm
25-45 mm

2 mm
4 mm
2 mm
20-27 mm
220 mm
200 mm
25 mm

125 mm
100 mm
0,5 mm
40 mm
5 mm
25-45 mm

55 mm
220 mm
2 mm
200 mm
25 mm

8 mm
20 mm
62 mm
0,5 mm
80 mm
5 mm
300 mm
50 mm

Skladba stěny, 1.patro vytápěné

Vnější omítka:
-Strukturální minerální omítka
-Jádrová omítka
-Sklotextilní síťovina
-Lepící stěrka
Tepelná izolace, minerální vlákna
Nosná betonová stěna
Omítka vnitřní

Skladba stěny přízemí vytápěné

Vrstva lepené malty (voděodolná)
Tepelná izolace XPS
Hydroizolace, bitumenový nátěr
Nosná betonová stěna
Omítka vnitřní

Skladba podlahy přízemí 
vytápěné

Keramická dlažba
Lepící tmel
Betonová mazanina + Kari síť
Dělící fólie
Tepelná + akustická izolace
Hydroizolace
Základová deska
Podkladní beton (poměr 8:1)

Geotextilie

Drenážní násyp

Odvodnění

Sklovláknitý betonový 
římsový element

Parapetní element, tep.
izolovaný,
sklovláknitý beton

řež a pohled | fasáda
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půdorys 2.NP | interiér
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