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1) Šatna
2) Kavárna s kuchyní
3) Jídelna
4) Zvedací plošina
5) Kancelá
6) Obývací pokoj
7) Studovna
8) Knihovna
9) Fitness
10) Kaple
11) T locvi na

12) Toaleta a umývárna
13) Sklad a šatna zam stnanc

1) Terasa
2) Skleník
3) Zvedací plošina/Zimní zahrada
4) Toaleta
5) Šachovnice
6) ajový domek
7) Kv  nová zahrada
8) Petanque
9) Lou ka
10) Produk ní zahrada
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Zvolená parcela je speci  cká svým umíst ním i tvarováním. Konkrétní místo si žádá konkrétní ešení, 
ne anonymní odskákané bloky, které je možné zasadit kamkoliv.
V dané lokalit , v sousedství našeho pozemku, jsou vhodn jší místa pro umíst ní hmoty velkého do-
mova d chodc . P estože limity oslun ní de  nované v OTP jsou n kdy absurdní, zachování p ízemního 
objemu je v tomto p ípad  logické. Náplní domu je proto zvoleno denní centrum pro seniory z okolí. 
Na pozemku je navržen jednopodlažní lineární objekt áste n  zapušt ný do zem . Místnos   den-
ního stacioná e jsou umíst ny v nižším podlaží, za  mco na pochozí st eše vzniká p íjemná zahrada 
s ajovými domky.
Podél západní strany probíhá rampa, která zachovává prostupnost území, vytvá í spojnici mezi ulicí 
Pr b žnou a sportovním areálem na severní stran . Jindy s  sn ný prostor je pomocí lineárního okna 
propojen s interiérem domu. Rampa díky tomu získává sociální kontrolu. Lidé uvnit  nejsou v izolaci, 
odtrženi od reality.
U domu je kladen d raz na zachování malého a st edního m ítka - nedochází k odlidšt ní. Velikost 
místnos   dovoluje vytvo it si k nim osobní vztah a komunikovat s ostatními v útulném prost edí. 
Vnit ní prostor kon  nuáln  plyne celým obytným podlažím. Je de  nován pomocí vložených objem  
hygienického zázemí, knihoven a kancelá í. Ty od sebe odd lují prostory s r zným charakterem a 
atmosférou. Každý tak má možnost najít si prostor, který mu nejlépe vyhovuje svou otev enos   nebo 
uzav enos  , sv telnými podmínkami a možnos   komunikace s ostatními lidmi.
Plocha zahrady výškov  navazuje na terén p iléhající k jižní stran , kde je umíst na branka. Od okolí je 
však odd lena hmotou skleníku, což poskytuje zahrádká m dostate né soukromí. 
Zahrada je strukturována obdobn  jako prostor domu - je poskládána z mnoha odlišných d j , 
zhmotn ných r znými povrchy a vybavením – terasa s grilem, zákou   se šachy, skleník s okurkami 
nebo raj aty.
Moduly KOMA M3 jsou vloženy do p edem p ipravené železobetonové konstrukce. P ímo na stavb  
je dokon en povrch st echy a uloženy montované ajové domky, toalety a skleníky. V další fázi budou 
kompletovány vnit ní konstrukce a vybavení.
Fasáda je obložena bílými cementovláknitými deskami. Západní strana obrácená sm rem k ramp  je 
tvo ena matným sklem, na zbytku pr hledných konstrukcí je použito sklo iré.
Materiálny použité v interiéru se liší v závislos   na prostoru, ve kterém jsou použity. Od d ev né pod-
lahy po koberce.

Zastav ná plocha......................................390 m2
Obestav ný prostor......................................11 912 m3

Plocha zahrady..........................................326 m2

istá podlažní plocha................................351 m2

z toho

Komunika ní prostory ................................78 m2
Provozní prostory .......................................12 m2
Funk ní prostory .........................................242 m2
Zázemí klient .............................................19 m2
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3) D m a babi ina sešívaná deka

2) D m u cesty1) D m se zahradou

Tak jako je babi ina deka sešívána z mnoha kus  látky dokud nevznikne unikátní p ikrývka je i d m poskládán z r zných kus  
prostor , dokud nevznikne unikátní místo. Každý d j má vlastní nároky, vytvá í sv j osobitý výraz. Když se dá mnoho nesourodého 
dohromady, stává se to jedine ným - vztahy se stávají patrnými: Otev ená kavárna s jídelním koutem; transparentní avšak odd lená  
sesterna; obývací pokoj jako centrální prostor; poklidná knihovna, která se obrací do sebe; uzav ená a mysteriózní kaple; nejsou st ny 
a dve e, jen místa význa ná svým obsahem a umíst ním: Patchwork m nících se koberc  a podlah, m nícího se nábytku, mezi n jž 
jsou rozesety objemy sociálního zázemí, jako uzav ené výjímky, co potvrzují pravidlo.

D m se neuzavírá - v lét  se jeho obsah vlévá do p edprostoru, když jeho uživatelé vynesou stoly a vytvo í p ed ním neformální sezení, 
soukromou kavárnu, restauraci, hosp dku. D m nestojí v cest , je vedle ní. Nevytvá í spojení - od toho tu není - ale p esto vedle 
n ho nové spojení vzniká. Legi  mní, nikoliv jako dnes; spojení které nyní podléhá sociální kontrole; spojení, které je také hledišt m: 
Scénogra  cky odkrývá denní život našich starších, neskrývá jej, nejde oklikou - vše p iznává.
Ani zahrada nestojí v cest , stojí nad ní. Výhled do korun strom  je prodloužením omezeného prostoru zahrady; je i nevid ným 
plotem - poskytuje bezpe í a uživatelé mají žádaný p ehled: vidí... ale sami jsou vid ni.

Hluboko uvnit  m sta, mezi ty ícími se obytnými domy je místo - malý soukromý kousek sv ta, místo kde m že lov k najít úto išt , 
cí  t se bezpe n , v novat se svým vlastním koní k m - místo, které mnohým z našich rodi  a prarodi  možná schází: Domek 
se zahradou. Odd lený od okolí pevnými, p esto transparentními st nami; dole plný a naho e prázdný prostor - dole domek, naho e 
zahrada. Je to místo s rodinnou atmosférou, místo s kuchyní, obývacím pokojem, pracovnou. Místo s terasou, skleníky s okurkami a 
raj aty, trávníkem s lehátky, záhony s tulipány a r žemi. Každý si m že najít své místo, p stovat si své rostliny, pod lit se o své koní ky.


