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Návrh rieši územie u nedostavaného kláštora v Kutnej Hore. 
Jeho záhrada je znehodnotená vybudovaním mestského ob-
chvatu. Návrh symbolicky dotvára hmotu kláštora stromami. 
To vymedzuje priestor pre nový kutnohorský blok, ktorý po-
zostáva 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 každo-
dennom styku s mladšími generáciami.
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Cisársky povinný otisk mapy stabilného katastru Kutnej Hory 1839

Mesto Kutná Hora vzniklo na konci 13. storočia.
Vďaka náleziskám striebra sa postupne stalo finančným 
centrom a po Prahe druhým najvýznamnejším mestom 
v českom štáte. 
Výstavba Chrámu sv. Barbory bola financovaná svetskou 
mocou, čo demonštruje bohatstvo mesta a takisto chuť 
vyrovnať sa Prahe.
Mesto sa rýchlo vyvíjalo. V 15. storočí sa pôvodné 
kamenné hradby museli rozšíriť, lebo nepostačovali 
expandujúcemu mestu. 
Koniec baníctva v Kutnej Hore nastalo v 17. storočí kvôli 
postupnému vyťaženiu ložiska, no i kvôli dovozu drahých 
kovov z Latinskej Ameriky.

Kutná Hora je zapísaná v Zozname svetového kultúrneho 
a prírodného dedičstva UNESCO.
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Historické centrum Kutnej Hory tvoria urbanistické 
bloky. 
Pozostávajú z jednotlivých domov, prelúk a múrov, 
ktoré stoja na hranici súkromného a verejného. 
Vysoké múry ohraničujú vnútrobloky. 
Verejné ulice sú jasne dané.
Za hranicou historického centra sa rozvíja solitérna 
zástavba.
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Pôvodný plán kláštora 1:1000

Pôvodné plány Kláštora rádu sv. Voršily sú dielom Kiliána 
Ignáca Dienzenhofera. Mal slúžiť rehoľniciam rádu, ktoré 
sa venovali výučovaniu a výchove dievčat.
Základný kameň bol položený r. 1735.
Ku kláštoru prislúchala i rozľahlá kláštorná záhrada.
Kvôli nedostatku finančných prostriedkov bola výstavba 
r. 1743 zastavená. Podľa pôvodných plánov boli vystava-
né len 3 krídla kláštora.
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Súčasný stav kláštora 1:1000

Roku 1901 bola pristavená kaple Nejsv. srdce Páně od 
architekta Bedřicha Ohmanna. 
V 60.rokoch 20. storočia vybudovali mestský obchvat, 
ktorý vedie cez kláštornú záhradu.

Dnes v budove bývalého kláštora sídli cirkevné gymná-
zium a vinárstvo.
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Navrhovaný stav 1:1000

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 obyva-
teľov 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 spo-
lu trávili čas. Prospieva to obom skupinám - deti prijí-
majú 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 spoloč-
né stretnutia detí, rodičov, seniorov (napr. vianočné 
besiedky). Využíva  i novovznikajúce mininámestie.
Severne stoja dva bytové domy. Sú pri rušnom ob-
chvate, 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 prie-
stor 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 pozoro-
vanie 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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0 2 105
úroveň 1PP  1:350

  Podzemné podlažie

  1   parkovanie 39x 1027,3 m2

  2   kóje   65,1 m2

  3   odpad  9,1 m2

  4   technická miestnosť 42,1 m2

  5   práčovňa  7,3 m2
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úroveň 1NP  1:350

  Dom so zdieľaným seniorským bytom

  Zdieľaný seniorský byt 252 m2

  1     vstup  4,6 m2

  2     čitáreň   24,3 m2

  3     obývacia izba 34,0 m2

  4     kuchyňa s jedálňou 34,4 m2

  5     byt seniora  25,8 m2

 - izba  17 m2

     - predsieň 4,4 m2

     - kúpelňa 4,5 m2

  6     +terasa  59 m2 

  Pavlačový dom

  1     byt 2+kk  48,2 m2

     - predsieň 3,9 m2

 - obývací pokoj 23,4 m2

     - kupelna 4,8 m2

     - izba  16,1 m2

     + terasa  15,8 m2

  2     kolárna  29,7 m2

  3     kóje  125,4 m2
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0 2 105
úroveň 2NP  1:350

  Pavlačový dom

  1   byt 2+kk  48,2 m2

     - predsieň 3,9 m2

 - obývacia izba 23,4 m2

     - kúpelňa 4,8 m2

     - spálňa  16,1 m2

     + terasa  15,2 m2

  2   byt 2+kk  44,1 m2

     - predsieň 3,9 m2

 - obývacia izba 23,4 m2

     - kúpelňa 5,6 m2

     - spálňa  11,2 m2

     + terasa  15,2 m2

  3   garsonka  39,5 m2

     - predsieň 3,0 m2

 - obývacia izba 28,8 m2

     - kúpelňa 3,8 m2

     - komora 3,9 m2

     + balkón       11,1 m2

  4   byt 4+kk  97,7 m2

     - predsieň 3,4 m2

 - obývacia izba 42,3 m2

     - komora 4,1 m2

     - chodba  5,7 m2

     - izba  10,2 m2

     - izba  9,4 m2

     - kúpelňa 3,8 m2

     - spálňa  14,9 m2

     - kúpelňa 3,9 m2

     + balkón  24,7 m2

  Kaviareň

  1   kaviareň  118,5 m2

  2   sklady a zásobovanie 32,8 m2

  3   toalety  29,4 m2

  Školka a denný stacionár

  1   vstupná hala  12,2m2

  2   administratíva 11,1 m2

  3   zázemie personálu 11,1 m2

  4   šatňa  24,9 m2

  5   prípravňa jedla 30,7 m2

  6   zásobovanie  7,8 m2

  7   odpad  3,4 m2

  8   odpočinková izba 12,8 m2

  9   jedáleň  57,6 m2

 10  toalety  9,4 m2

 11  miesto pre personál 7,6 m2

 12  pobytová miestnosť 78,2 m2

 13  sklad  9,0 m2

 14  herňa  82,6 m2

 15  miesto pre učiteľa 7,3 m2

 16  toalety  11,5 m2

 17  spánok  54 m2
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  Dom so zdieľaným seniorským bytom

  1   garsonka  27,9 m2

 - obývacia izba 23,3 m2

     - kúpelňa 4,6 m2

     + balkón  13,5 m2

  2   byt 3+kk  84,2 m2

     - predsieň 9,0 m2

 - obývacia izba 35,3 m2

     - kúpelňa 6,9 m2

     - spálňa  16,7 m2

 - šatňa  4,5 m2

 - izba  11,8 m2

     + balkón  15,5 m2

  3   garsonka  31,7 m2

    - predsieň 3,8 m2

 - obývacia izba 22,8 m2

     - kúpelňa 5,1 m2

     + balkón  13,5 m2
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úroveň 3NP  1:350

  Pavlačový dom

  1   byt 4+kk  97,7 m2

     - predsieň 3,4 m2

 - obývacia izba 42,3 m2

     - komora 4,1 m2

     - chodba  5,7 m2

     - izba  10,2 m2

     - izba  9,4 m2

     - kúpelňa 3,8 m2

     - spálňa  14,9 m2

     - kúpelňa 3,9 m2

     + balkón  24,7 m2

  2   byt 3+kk  79,4 m2

     - predsieň 3,0 m2

     - kúpelňa 3,8 m2

 - obývacia izba 32,0 m2

     - komora 3,9 m2

     - pracovňa 12,1 m2

  - sklad  2,5 m2

     - spílňa  13,9 m2

  - šatňa  3,9 m2

     - kúpelňa 4,3 m2

     + balkón  24,1 m2

  3   byt 3+kk  76,2 m2

     - predsieň 3,0 m2

 - obývacia 32,0 m2

     - komora 3,9 m2

     - pracovňa 12,1 m2

  - sklad  2,5 m2

     - spílňa  13,9 m2

  - šatňa  3,9 m2

     - kúpelňa 4,3 m2

     - balkón  24,1 m2
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  Dom so zdieľaným seniorským bytom

  1   garsonka  27,9 m2

 - obývacia izba 23,3 m2

     - kúpelňa 4,6 m2

     + balkón  13,5 m2

  2   byt 3+kk  84,2 m2

     - predsieň 9,0 m2

 - obývacia izba 35,3 m2

     - kúpelňa 6,9 m2

     - spálňa  16,7 m2

 - šatňa  4,5 m2

 - izba  11,8 m2

     + balkón  15,5 m2

  3   garsonka  31,7 m2

    - predsieň 3,8 m2

 - obývacia izba 22,8 m2

     - kúpelňa 5,1 m2

     + balkón  13,5 m2
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južný vstup
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severozápadný vstup
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Schwarzplan 1:7 500
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Návrh 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. 
 

Anotace (anglická): 

This project covers the area near the unfinished monastery in Kutná Hora.  
It’s garden is devalued due to construction of town bypass. The design 
symbolically completes the mass of monastery with trees. It defines the 
space for new block in Kutná Hora, consisting of individual objects connected 
with wall. Objects include senior flats, day-care centre, kindergarten, flats for 
families and public café. The aim of this project is to bring the posibility of 
senior housing, that is not isolated, but offers daily contact with younger 
generations. 
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