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pohled na klubovnu a do haly

p�dorys p�ízemí  

pohled severní  1:200

pohled jižní  1:200

pohled východní

pohled západní

�ez podélný   1:200

   
1     jídelna                
2     klubovna             
3     salonek               
4     hala                     
5     recepce
6     kancelá�                 
7     wc vozí�ká�i          
8     wc ženy                 
9     wc muži                 
10    kuchyn�              
11    šatna                     
12    wc zam�stnanci    
13    úklid                      
14    sklad                      
15    tzb                       
16    terasa
17    výtah
18    parking
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pohled na klubovnu a na terasu

pohled od severozápadupohled na vstup

pohled od jihozápadu

pohled od severovýchodu
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p�dorys suterén   1:200
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situace   1:500  

situace širších vztah� 

pohled od jihozápadu  
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Zadání
Cílem ideové sout�že je na ur�eném pozemku navrhnout d�m sloužící senior�m v systému prostorové 
modulace. 

Pozemek
�ešený pozemek se nachází v pražské �tvrti Strašnice, které tvo�í širší centrum Prahy. Lokalita má 
residen�ní charakter, v okolí se nachází ob�anská vybavenost a v docházkové vzdálenosti vede 
tramvaj. Samotný pozemek má tvar protáhlého obdélníku v severojižní orientaci, v tomto sm�ru je také 
svažitý. Dopravn� p�ístupný je pouze ze severu, pro p�ší i z jihu. V sou�asné dob� je nevyužívaný. V 
bezprost�ední blízkosti se nachází výšková obytná budova, ve v�tších odstupech další bytové domy.

Denní centrum pro seniory
Na základ� možností pozemku jsme se rozhodli navrhnout denní centrum pro seniory, které doplní místní 
ob�anskou vybavenost. Centrum poskytuje místo pro setkávání aktivních senior� ve dvou hlavních 
spole�enských prostorech - bu� v �ase ob�da v jídeln� nebo celodenn� v klubovn�, které jsou spojeny 
halou - krytou promenádou. Uspo�ádání spole�enských prostor spolu s dalším zázemím centra umož�uje 
po�ádání kurz�, p�ednášek a jiných aktivit. 
Objekt je navržen bezbariérový, s provozem na jedné úrovni v návaznosti na terén na jižní stran� 
pozemku s možností využití terasy. V návaznosti na terén na severní stran� pozemku je navrženo 
parkování a technické zázemí. Ob� úrovn� spojuje venkovní výtah a schodišt�. Je zachován vstup na 
pozemek z jižní (dostupnost p�edevším pro p�ší) i severní strany (p�edevším dopravní dostupnost) tak, že 
podél západní strany pozemku vede chodník a hlavní vstup do objektu je ze západu.
Základní hmotu domu tvo�í kvádr o stranách 9 x 3 x 39 m. Charakter ur�ují �elní prosklené plochy 
dávající p�ehled o venkovním d�ní návšt�vník�m centra, h�ejivá d�ev�ná fasáda ve sv�tlém odstínu a 
stromy pror�stající do lapidární hmoty domu. Zastín�ní na jižní stran� je �ešeno textilní markýzou.

Konstruk�ní �ešení
Jsou použity kontejnery o velikostech 3 x 3 x 9 m a 3 x 3 x 6 m a složeny tak, že vytvá�ejí jak volné 
spole�enské prostory, tak �len�né provozní zázemí. Obvodový pláš	 má sendvi�ovou skladbu s  vn�jší 
pohledovou vrstvou z vodorovn� kladených prken.
Kontejnery na severní stran� pozemku nese kovový rám. Technické zázemí v suterénu bude zd�né.

Bilance
Zastav�ná plocha 300 m2
Kapacita 40 klient� centra
Parkovacích míst 3 + 1 pro vozí�ká�e
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DENNÍ CENTRUM PRO SENIORY

   
1    jídelna                
2    klubovna                         
3    hala                                           
4    terasa
5    výtah
6    parking

limity pozemku koncept

hmota a modulace

schema provozu d�ev�ná fasáda

aktivity senior� v denním centru
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