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Pionýrská

Na Zahradách

navrhuji nový přechod pro chodce 
a napojení do městského parku

dlážděná cesta

vzrostlé stromy vytváří vstupní 
bránu z ulice Pionýrská

dětské prolézačky s lavičkami

vyvýšené květináče umožní 
pohodlnější práci při sázení

arboretum je viditelné 
nejen z bistra  a láká ven

možnost nechat auto na 
okraji pozemku nebo využít 
blízkého parkoviště

PŮDORYS PŘÍZEMÍ  M 1:100

bistro

oddělitelný prostor 
pro doučování

sklad

arte terapie

otevřením prostoru vznikne 
sál pro přednášky

WC pro tělesně postížené se 
sklápěcím přebalovacím pultem

vstup do Poradny Rožnov 
sídlící v 1. a 2. patře

PŮDORYS 1.PATRA  M 1:100

herna s cvičnou kuchyňkou

konzultovna 
/kancelář

konzultovna

konzultovna

pobytová 
chodba
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kancelář  
vedoucí

kancelář

kancelář

pobytová 
chodba

odpočinková 
místnost

zasedací 
místnost

POHLEDY  ZÁPADNÍ  M 1:200

POHLEDY  VÝCHODNÍ  M 1:200

POHLED SEVERNÍ   M 1:200

POHLED JIŽNÍ  M 1:200

KONCEPT

 K mému konceptu mě inspirovaly dvě věci. 
 Při rozhovorech s paní Oravcovou a dalšími zaměstnankyněmi Poradny Rožnov 
jsme si uvědomila, co jejich klienti přichází hledat - CESTU. Cestu a směr, kterým se 
vydat. Hledají střípky na cestě, objevují své možnosti a učí se novým dovednostem, 
snaží se přetvořit zažité vzorce ve svém chování. K tomu potřebují nalézt podporu  
a zázemí ze strany rodiny, přátel a komunity.
 Druhý podnět, který mě inspiroval je samotný pozemek, jež je průchozí ze strany 
náměstí - ulice Na Zahradách - směrem k městskému parku - skrz ulici Pionýrská. 
Chtěla jsem, aby stavba byla přístupná pro všechny obyvatele Rožnova. Mohli zde přijít 
do bistra, využít zahrady nebo si jen zkrátit cestu a časem třeba sami našli odvahu své 
problémy řěšit.  
 Dům reaguje na myšlenku hledání a vytváří v sobě cestu, kterou lze projít jak 
fyzicky, tak duševně.

přátelé

rodina

komunita

hledání

CESTA

směr

střípky
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učení see

komunitní zahrada přístupné dětské hřištěcesta skrz pozemek přístup pro zaměstnance

KOMUNITNÍ CENTRUM NA ZAHRADÁCH, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

POLOHA

 Rožnov pod Radhoštěm je město na řece Bečvě v samotném srdci Beskyd. 
Spadá do okresu Vsetín ve Zlínském kraji. S přibližně 16,5 tis. obyvateli má Rožnov 
tři katastrální území: Hážovice, Rožnov pod Radhoštěm a Tylovice. Nachází se zde 
rozlehlý městký park, který je místem relaxace a odpočinku. Podél řeky vede cyklostezka 
směrem na Dolní Bečvu a na druhou stranu do Zubří. Dominantou parku je Valašské 
muzeum v přírodě.

Rožnov pod Radhoštěm

ŘEZ M 1:200

ORGANIZACE

Dům navrhuji pro Poradnu Rožnov, která je aktuálně v nevyhovujících prostorách  
a v nájmu. Poradna nachází své zázemí v 1. a 2. patře. V přízemí se náchází bistro  
a multifunkční sál, kde se mohou konat setkání, přednášky...

PORADNA ROŽNOV

 Zřizovatelem je nezisková organizace ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy  
a dívky, rodiče samoživitele, či kompletní rodinu. 
 Poskytuje odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny  
s dětmi a telefonickou krizovou linku. Také provozují Mateřské centrum Domeček, nabízí 
preventivní přednášky pro studenty základních a středních škol a poskytují materiální 
pomoc pro rodiny, které jsou ve finanční tísni.

STAVEBNÍ PROGRAM

PŘÍZEMÍ
_ bistro – možnost brigádně zaměstnat klienta například z Kamaráda nebo z Iskérky
_ obchůdek – výrobky z dílen Kamaráda budou vystaveny v polici v bistru, aby si je  
  návštěvníci mohli zakoupit a podpořit Centrum
_ multifunkční sál – střídavé/sdílené prostory, možnost využití protosru pro přednášky  
  pro veřejnost i klienty, výstavy
_ zázemí kuchyně – pouze studená kuchyňě
_ sklad - možnost přechodného uložení materiální pomoci (kočárky a další dětské věci)
_ tvořivé dílny – arte terapie, stoly, umyvadla

1. PATRO
_ konzultovny - kulatý stůl se čtyřmi židlemi, pracovní stůl s PC
_ zázemí pro doučování
_ herna pro děti - pro 10 dětí a 10 rodičů
_ cvičná kuchyň - zaměstnanci učí klienty, jak vařit zdravě a úsporně

2. PATRO
_ kanceláře - min. 3 kanceláře/2.os.
_ zasedací místnost
_ čajová kuchyň
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