Projekt rieši územie u nedostavaného kláštora v Kutnej Hore. Jeho
záhrada je znehodnotená vybudovaním mestského obchvatu. Návrh
symbolicky dotvára hmotu kláštora stromami. To vymedzuje priestor
pre nový kutnohorský blok, ktorý pozostáva z jednotlivých objektov
prepojených múrom. Objekty obsahujú seniorské byty, denný stacionár,
škôlku, rodinné byty a verejnú kaviareň. Projekt sa zaoberá možnosťou
seniorského bývania, ktoré nespočíva v ich izolovaní, ale naopak – v každodennom styku s mladšími generáciami.
Dnes pri kláštornom kostole rastú vysoké lipy. Pôsobia na mňa ako
hmota. To ma viedlo k rozhodnutiu kláštor symbolicky dostavať radou
stromov. Uzatvorí sa tým verejná vnútorná záhrada kláštora a definuje
nový blok. Ten vyplňujem s ohľadom na historickú štruktúru Kutnej Hory
- jednotlivé domy pospájané múrmi. Za múrmi vzniká súkromný intimný
priestor pre obyvateľov domov.
Južne umiestňujem škôlku s denným stacionárom (1) a kaviareň (2).
Naväzujem výškou objektov i tvarom strechy na okolité domy. Ako
deti tak i seniori majú v objekte vlastné miestnosti, kde sa počas dňa
nerušia. Stretávajú sa v seniorskej časti cca na hodinu, aby spolu trávili
čas. Prospieva to obom skupinám - deti prijímajú starobu prirodzene,
predchádza sa tým ageismu (predsudkom voči starším ľuďom). Deti sú
pre seniorov zdrojom stimulov. Ak nemajú stimuly, môže to viesť k ich
upadaniu. Deti a seniori využívajú i záhradu, ktorá je oddelená od zbytku
vnútrobloku nízkym plotom.
Kaviareň je verejným miestom, kde sa konajú spoločné stretnutia detí,
rodičov, seniorov (napr. vianočné besiedky). Využíva i novovznikajúce
mininámestie.
Severne stoja dva bytové domy. Sú pri rušnom obchvate, preto sa obracajú fasádami do vnútrobloku. V oboch sa nachádzajú seniorské byty
v prízemí - kvôli priamemu kontaktu s terénom.
Dom so zdieľaným seniorským bytom (3) obsahuje v prízemí jeden veľký
byt pre 6 seniorov. Každý má svoj vlastný pokoj s hygienickým zázemím a
priamym výstupom na záhradu. Zdieľajú kuchyňu, obývací priestor a čitáreň. Takýto byt je určený pre seniora, ktorý je samostatný a má záujem o intenzívnejší kontakt. Vo vyšších podlažiach sú garsonky a rodinné
byty.
Pavlačový dom má v parteri byty - každý pre jedného seniora. Byty majú
samostatné vstupy. Vo vyšších podlažiach sú garsonky a rodinné byty,
ktorých vstup je z pavlače.
Záhrada poskytuje možnosti spoločných zahrádok, miesta na hranie
petangu, grilovanie, hranie šachov, atd. Ale hlavne na obyčajné sedenie
na slnku a pozorovanie behajúcich detí.
Svojím návrhom vytváram variantu bývania pre seniorov, ktorí sa chcú
stretať s mladšími generáciami a ktorí chcú byť aktívni v spoločenskom
živote. Je to ich slobodná voľba.
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