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 Dům, kde přichází dítě na svět, pro mě zna-
mená především dům, kde se cítím bezpečně. Dům pe-
vný, stabilní a zároveň intimní a křehký. Stěžejním pro 
mě bylo nalézt rovnováhu mezi intimním  prostředím 
připomínajícím domov a charakterem veřejné instituce. 
Zároveň se do domu promítá duchovní rozměr, ta-
jemství a posvátnost okamžiku zrození. Předobrazem 
se stala městská vila, tedy kompaktní, sebevědomý a 
vznešený městský dům.

Téma

 Během minulého století se místo poro-
du postupně přesunulo z domova do nemocničního 
prostředí. Porod se stal mnohem více kontrolovaným 
a bezpečným, díky lékařské péči se riziko snížilo na 
minimum. Zvýšil se však také počet zásahů do průběhu 
porodu, užívání medikamentů a císařských řezů. V 
současné době přibývá žen, které by daly přednost jiné, 
než nemocniční péči. Jako jedna z možných alternativ 
se v polovině 70. let začal vyvíjet nový typologický druh 
– porodní dům. Nabízí možnost přirozeného porodu s 
vedením porodních asistentek v prostředí, které se více 
přibližuje domácímu.

Urbanismus

 Místo na úpatí Letenských sadů je kromě vy-
jímečného výhledu na historické centrum Prahy char-
akteristické svým podmanivým kontextem. Parcelu, 

fungující v současnosti jako vstup a zahrada polikliniky, 
obklopuje ze dvou stran otevřený městský blok, ze dvou 
stran park s platanovou alejí. Porodní dům umisťuji na 
hranu stávajícího bloku, kde se kříží osa ulice Františka 
Křížka a platanové aleje. Svým natočením kopíruje sev-
erní hranu pozemku, otevírá si tak výhled přes svah na 
historické centrum města na západě, na východě se od-
vrací od oken stávajícího domu. Díky terénnímu zlomu 
je podzemní podlaží zcela zapuštěno pod úroveň ulice. 
Tvoří podnož, která je na západě, v místě s nejkrásně-
jším výhledem,  doplněna o víceúčelový sál. Vzniká tak 
ze tří stran  uzavřená zahrada, která poskytuje pocit 
soukromí na tomto exponovaném místě. Střecha sálu 
slouží jako velkorysá terasa s výhledem.

Porodní dům

  Vnitřní struktura domu je jednoduchá a pře-
hledná.  Základem je palladiovské rozdělění téměř čt-
vercového půdorysu na devět  částí. Směrem na západ 
se dům otevírá k výhledům, místnosti jsou zde velko-
rysejší a větší. Tento princip se propisuje i na fasádu – 
na východě jsou otvory uzavřenější, okna se postupně 
nepatrně zvětšují až k západní otevřené fasádě. 

 V horních dvou podlažích umisťuji soukrom-
nější část domu – porodní pokoje s denní místností 
asistentek v prvním patře a hotelové pokoje ve druhém 
patře. Půdorysy podlaží jsou vystavěny na obdobném 
principu - pokoje v nárožních polohách doplňuji o 

otevřenější společenskou část, která navazuje na pros-
tor schodiště. Při průchodu domem se tak člověku v 
každém podlaží otevírá výhled na historické centrum 
Prahy. Ustoupením dvou podlaží vzniká terasa pro po-
rodní pokoje, zároveň tímto dům reaguje na blízkost 
vstupu do polikliniky. 

 Vstupní hala je pomocí otevřeného atria vi-
zuálně propojená s předsálím a zahradou ve spodním 
patře. Na vstup s recepcí navazuje místnost adminis-
trativy a vyšetřovny porodních asistentek. V zapuštěné 
podnoži se nachází knihovna  a dva sály, které slouží jak 
pro cvičení, tak pro vzdělávání zdravotníků i veřejnosti.  

 Pravidelnost vnitřní struktury se propisuje 
do výrazu domu. Rastr dřevěných oken s bílými šam-
bránami kontrastuje s šedivou hlazenou omítkou. Jed-
noduchý kompaktní tvar domu je zakončen výraznou 
římsou s fabionem. Napůl zapuštěná podnož se odlišuje 
jak materiálově, tak výrazovými prostředky. Význam je 
především tektonický - oblouky okenních otvorů a ci-
hlový obklad fasády poutají dům k zemi. 

 Nosnou konstrukci tvoří železobetonové ob-
vodové zdi, vyztužené stěnami komunikačního jádra a 
dvěma vnitřními sloupy.  Parkování zaměstnanců je za-
jištěno zakladačem v místě současného stání sanitek na 
nábřežní ulici. Reorganizací parkování na ulici Skalecká 
vznikla dvě pohotovostní stání v blízkosti vstupu.  
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