
Půdorys 3NP 
1:250

Půdorys 1NP 
1:500

Půdorys 2NP 
1:500

Pohled z jihu
1:500

Pohled ze severu
1:500

Řez 
1:500

 Primárním cílem projektu je vytvořit důstojné bydlení pro život starších osob s 
důrazem na společenský aspekt. Projekt si klade za cíl, aby na jeho základech mohla vzni-
knout živá a aktivní komunita. Je přitom kladen důraz na to, aby areál nepůsobil pouze jako 
sídliště, ale aby se naopak otevřel veřejnosti a aby naplnil svůj potenciál stát se lokálním 
centrem, a proto je součástí zadání i návrh společenského sálu, dětského klubu, restau-
race a funkcí místního významu. Obyvatelé tak mají silný kontakt s vnějškem a možnost 
zapojit se do společenského dění mimo komunitu.  Funkce jako je na příklad dětský klub 
napomáhají k mezigeneračnímu kontaktu, který má dnes již prokazatelně pozitivní účinky 
na obě skupiny.
 

Cíle projektu
 Základním ideou projektu je zachování hmoty staré budovy a vytvoření hmoty 
nové. Zatímco historický objekt je umístěn doprostřed dispozice, nová budova tvoří zadní 
část, pomyslnou oponu celé kompozice a zároveň hlediště orientované do okolní přírody.
 Celý areál je rozdělen na obytnou část (nová budova) a veřejnou část (objekt Ša-
tovky). Tyto dvě budovy spojuje podzemní hala z funkcí jídelny a restaurace. Tato hala je 
zároveň reprezentativním vstupním prostorem do obytné části areálu. Na venek je však 
zakrytá pochozí zelenou střechou, takže tyto dvě budovy zůstavají na pohled ddělené. 
Hala se otevírá prosklenou stěnou do protějšího svahu a je zároveň prosvětlená střešním 
světlíkem.
 

Koncept Dispoziční řešení
 V areálu se nacházejí byty 1+kk, 2+kk a byty pro komunitní bydlení. Jednotlivé by-
tové buňky jsou spojeny chodbou, která je prosklenou stěnou otevřena do protějšího svahu. 
Tuto chodbu kopírují venkovní terasy, a tak má díky ní rezident přímý kontakt s exteriérem. 
Na konci chodeb v částech zalomení hmoty se nacházejí společně prostory s různou funkcí, 
ať už se jedná o společnou kuchyň, knihovnu, nebo hernu. Rezident má vždy volbu, jestli 
těmito místnostmi procházet, nebo se jim vyhnout a využití nejbližší komunikační jádro 
ústící ven z objektu. Samotný podélný komunikační systém chodeb není nikde přerušen, a 
tak má rezident možnost se po objektu volně procházet. Přístupný je tak celý objekt, včet-
ně restaurační haly, sálu i obou klubů bez nutnosti vyjít ven z objektu v případě nepřízně 
počasí. 
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