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// Hmota je pomysln  rozd lena na dv  
ás , tak aby se op cky zmenšilo její 

m ítko. Ze severu a jihu jsou dva odd lené
vchody. Budovou je však možno projít skrz.
  

// Byty jsou orientovány na východní stranu 
sm rem do zahrady.

NÁVRH DOMOVA PRO SENIORY PRAHA STRAŠNICE 

PR VODNÍ ZPRÁVA

BILANCE
Zastav ná plocha: 365 m2 
Podlažní plocha: cca 1200 m2

Po et pokoj  celkem: 18
11 x jednol žkový pokoj (v tšina 21 m2)
7 x dvoul žkový pokoj (v tšina 38 m2+ 6m2 terasa)

Další prostory:
1 x zázemí pe ovatelské služby (23 m2)
1 x kuchyn , p ípravna (23 m2)
1 x spole enská místnost, jídelna (51 m2)

Modul: 3,5 x 9,0 x 2,8 m

KONCEPT
Zásadní principy projektu:

1// Vhodné využi  daného pozemku v p im eném m ítku
2// Domov  pro seniory, který bude mít jistý nadstandard opro  b žnému 
bytu (ve smyslu kvality sociálního života).

Budova je umíst na na úzkém a dlouhém pozemku o rozm rech asi 53 x 12m. 
Navazuje vstupem v severní ás  na p ilehlé parkovišt , 
v jižní ás  je zarovnána s hranou okolních budov. Aby se dodržely krátké 
vzdálenos  komunikací mezi vstupem a bytem, navrhujeme zdvojení komuni-
kací. Vstupy jsou umíst ny v severní a jižní ás , každá ást má své schodišt  i 
sv j výtah. Tímto dosáhneme i zmenšení m ítka budovy.
 Cílem je vytvo it atmosféru domácího prost edí, ne ins tuce.

Ob  ás  jsou spojeny sklen ným kr kem. Její terasová  ást m že být v 
zimních m sících uzav ená a celý prostor tak m že sloužit jako velká zimní 
zahrada.  V tomto „polo-atriu“ mohou obyvatelé spole n  pobýt a užít si 
výhledu do zahrady. 
Všechny pokoje jsou orientovány na východní stranu. A to nejen kv li výhledu. 
Pro starší osoby je vhodn jší nevystavovat je ostrému p ímému slunci 
p edevším v letních  m sících.

Nicmén  prostor komunikací na západní stran  považujeme také za d ležitý. 
Není to pouhá chodba, je to také prostor pro komunikaci. 
Vstupy do byt  tvo í zálivy, které by si m li obyvatelé dle svého vkusu za ídit, 
„zabydlet“ . Chodba je jakousi uzav enou pavla í, kde je možno spole n  pobýt.

ARCHITEKTONICKÉ EŠENÍ
Budova má 3 patra + suterén. Suterén se díky svažitému pozemku nachází 
pouze v severní ás . Je zde vstup, technické zázemí a sklepní kóje obyvatel.
V 1.NP je umíst no zázemí pe ovatelské služby, p ípravna jídel a spole enská 
místnost. Z jižní strany 1.NP je umíst n druhý vstup a na témže pat e se 
nacházejí dva byty. Ve 2. a 3. nadzemním podlaží se nacházejí další 
jednol žkové a dvoul žkové byty. 

KONSTRUK NÍ EŠENÍ
Celá stavba až na ást „kr ku“ je navržena z  jednoho modulu,  a sice 3,5 x 9,0 x 
2,8 m. Snahou bylo nep esáhnout 3 patra modul  nad sebou. Pouze v severní 
vstupní ás  bylo nutno, kv li svažujícímu se pozemku vytvo it 4 patra. 
Spodní patro áste n  zahloubené v zemi je navrženo ze železobetonu.
 
MATERIÁLOVÉ EŠENÍ
V interiéru a exterieru se uplat ují teplé zemité tóny.
Fasáda je zateplená, má omítku. Podlahy a okna jsou ze d eva. V interiérech 
jsou použity záv sy v žlutých a oranžových tónech, v barvách, které povzbuzují 
psychiku lov ka. Tyto prvky však mají také za ú el vytvo it v interiéru 
domáckou atmosféru.

SCHEMA NÁVAZNOSTI VNIT NÍ KOMUNIKACE NA POKOJ

POHLED VÝCHODNÍ 1:200

EZ BB 1:200

POHLED ZÁPADNÍ 1:200

POHLED SEVERNÍ 1:200 POHLED JIŽNÍ 1:200 EZ AA 1:200

SITUACE 1:1000

P DORYS 1.PP 1:200 P DORYS 1.NP 1:200 P DORYS 2.NP 1:200 P DORYS 3.NP 1:200

// Vnit ní komunikace není pohou 
chodbou. Naopak chce vybízet 
ke komunikaci se sousedy. Snahou 
je vytvo it u každé dvojice
pokoj  zákou , se kterým by se 
obyvatelé mohli iden kovat.
Vyzdobit ho dle svého vlastního 
vkusu. Pobytová plocha se tak
m že rozší it i na plochu chodby, 
která je dostate n  široká. 
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