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S.2.10	 bezbariérová sprcha a WC muži
S.2.11	 sprchy muži
S.2.12	 šatna muži
S.2.13	 bazénová technologie
S.2.14	 nádrž na sprinklery/strojovna sprinklerů
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A.2.01	 jídelna
A.2.02	 WC
A.2.03	 mytí stolního nádobí
A.2.04	 čistá příprava/varna/výdej
A.2.05	 chlazení
A.2.06	 hrubá příprava zeleniny
A.2.07	 suchý sklad
A.2.08	 úklidová místnost
A.2.09	 koupelna zaměstnanci
A.2.10	 šatna zaměstnanci
A.2.11	 sklad negastronomických výrobků
A.2.12	 mytí provozního nádobí

B.2.01	 čekárna
B.2.02	 byt údržbáře
B.2.03	 WC pacienti
B.2.04	 zázemí zaměstnanci
B.2.05	 ordinace
B.2.06	 masáže/fyzioterapie
B.2.07	 masáže/fyzioterapie
B.2.08	 převlékací box
B.2.09	 převlékací box
B.2.10	 kancelář
B.2.11	 zasedací místnost
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3.01	 společenská místnost/kuchyně pro 2 podlaží

A.3.01	 počítače

A.3.02	 učebna

A.3.03	 sesterna

A.3.04	 šatna sester

A.3.05	 koupelna sester

A.3.06	 denní místnost sester

A.3.07	 noční místnost sester

A.3.08	 pokoj pro 1 osobu

A.3.09	 pokoj pro 1 osobu

A.3.10	 šatna

A.3.11	 sprcha s asistencí

A.3.12	 koupel s asistencí

A.3.13	 bezbariérové WC

B.3.01	 byt pro 2 osoby

B.3.02	 byt pro 2 osoby
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1.01	 vstupní hala

A.1.01	 kavárna

A.1.02	 sklad

A.1.03	 přípravna

A.1.04	 šatna zaměstnanci

A.1.05	 úklidová místnost

A.1.06	 WC ženy

A.1.07	 WC muži 	

A.1.08	 WC zaměstnanci

A.1.09	 příjem zboží

A.1.10	 zásobování kavárna/jídelna

A.1.11	 odpad kavárna/jídelna

A.1.12	 chlazený odpad kavárna/jídelna

A.1.13	 přístup do jídelny - zaměstnanci

A.1.14	 domovní odpad

B.1.02	 zázemí recepce

B.1.03	 setkávací a relaxační prostor

B.1.04	 knihovna

B.1.05	 WC pro relax zónu

B.1.06	 denní stacionář

B.1.07	 prostor pro odpočinek  	

B.1.08	 WC denní stacionář

B.1.09	 úklidová místnost

B.1.10	 kuchyň pro přípravu malých jídel

B.1.11	 místnost pro sestry

B.1.12	 sklad nářadí zahrada

hlavní vstup

vstupy do kavárny

vstup knihovna

vjezd do garáží
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7.01

GSEducationalVersion

B.7.01 B.7.02

B.7.03

B.7.04

B.7.06

A.7.01

A.7.02

A.7.03

A.7.04

A.7.05

A.7.06

A.7.07

A A'

B

B'

C

C'

B.7.05

B.7.07

7.01	 společenská místnost/kuchyně pro 2 podlaží

A.7.01	 hudební místnost

A.7.02	 hudební místnost (možno spojit s A.7.01)

A.7.03	 pokoj pro 1 osobu

A.7.04	 pokoj pro 1 osobu

A.7.05	 bezbariérové WC

A.7.06	 terasa

B.7.01	 byt pro 2 osoby

B.7.02	 byt pro 2 osoby

B.7.03	 byt pro 1 osobu

B.7.04	 byt pro 1 osobu

B.7.05	 byt pro 1 osobu

B.7.06	 byt pro 1 osobu

B.7.07	 balkon

7.01

bydlení pro aktivní seniory

střešní zahrada

stacionář, knihovna, relax. prostor

společenské místnosti

hlavní vstup 

kavárna

zásobování, odpad

specifické aktivity, nárožní byty, sesterna

střešní terasa

společenská  místnost

byty

kancelář, ordinace, masáže, byt údržbáře

stacionář, relax zóna, knihovna

jídelna

sestra, byty, asist. hyg., učebna, PC

byty, hudebna

kavárna, zásobování, odpad

byty, dílna, kreslírna

byty, čajová kuchyň

byty, čajová kuchyň

bydlení pro méně aktivní seniory

parkování, sklepy

parkování, sklepy

prádelna, sklípky, zázemí objektu

rehabilitační bazén, zázemí objektu

Diplomní projekt se soustředí na téma seniorského bydlení ve měs-
tě. Cílovou skupinou jsou tedy senioři, kteří nechtějí opustit městské 
prostředí, ve kterém prožili velkou část svého života. V dnešní době je 
totiž většina nově vznikajících domovů pro seniory situovaná na okraj 
měst či ve vesnickém prostředí. Projekt se zabývá tvorbou prostře-
dí, ve kterém bude zajištěno důstojné stáří a život v komunitě, ale i 
soukromí a klid. 

Při hledání pozemku jsem se zaměřila na nalezení takového místa, 
v jehož okolí se může senior seberealizovat, mít k dispozici dosta-
tek aktivit pro trávení volného času i mimo domov a kde má mnoho 
možností stýkat se i s ostatními generacemi. Zapojení do běžného 
městkého života je totiž pro seniory velmi důležité pro udržení jejich 
psychické i fyzické vitality co nejdéle. 

Po důkladném bádání byl vybrán pozemek v Holešovicích. Holešovi-
ce jsou v současné době jedna z nejrychleji se rozvíjejících pražských 
čtvrtí. Do budoucna se počítá s větším propojením holešovického 
meandru a zbytku Prahy, rozvojem holešovické náplavky a revitalizací 
brownfieldu nádraží Bubny. Je zde velmi dobrá vybavenost. Vzniká 
zde mnoho kulturních, gastronomických a dalších zajímavých projek-
tů. Dostupnost do centra je odtud velmi dobrá. I sousední městské 
části nabízejí velkou škálu volnočasových aktivit, a tak jsou díky dob-
rému spojení nejen do centra města Holešovice ideálním výchozím 
bodem k plnohodnotnému trávení volného času, kterého mají senioři 
dostatek.  Projekt podporuje činnost nedalekého komunitního centra 
pro seniory Přístav 7. 

Urbanistické řešení
Dům se nachází na pozemku, který se skládá ze dvou parcel. Jedná 
se o nárožní jihovýchodně orientovaný pozemek vymezený ulicemi 
Přístavní a Komunardů. Původně zde stály dva domy, které byly z 
důvodu porušení povodněmi strženy. Tuto skutečnost respektuji hmo-
tou stavby, kterou člením na 2 části. V ulici Přístavní stavba navazuje 
na sedmipodlažní bytový dům a v ulici Komunardů na dvoupodlažní 
dům, ve kterém se nachází autoservis, obchody a skladovací prosto-
ry. Dům výškově respektuje zástavbu Holešovic a sleduje uliční čáru. 
Vstupy do domu se nachází v úrovni 1NP. Hlavní vstup a vjezd do 
garáží je z ulice Komunardů. Zásobování objektu je v ulici Přístavní. 
Dům je primárně určen pro komunitní život seniorů, ale nachází se v 
něm i funkce, které mohou využívat ostatní obyvatelé Prahy. Přináší 
tedy do místa nové hodnoty občanské vybavenosti pro široký okruh 
lidí. 

Provozní a architektonické řešení 
Dům se skládá ze 2 hlavních hmot, které spojuje třetí užší hmota. V ní 
se nachází hlavní vstup do objektu a recepce. V osmipodlažní nárožní 
hmotě se v 1NP nachází kavárna, která je přístupná z recepce, ale má 
i svůj vlastní vstup z nároží.
V druhé hlavní hmotě, která je o 1 podlaží nižší, tedy sedmipodlažní, 

se v 1NP nachází denní stacionář pro seniory, menší knihovna a 
relaxační a setkávací zóna. Zde se lidé mohou posadit jen tak s 
knihou nebo se obyvatelé domu mohou setkat se svými známými, 
které nechtějí brát k sobě nahoru do bytu. Denní stacionář je přístup-
ný přes relaxační zónu a má přímý přístup do bezbariérové zahrady. 
Zahrada nabízí možnost zahradničení v menší komunitě. Nachází se 
zde také vjemový chodník, který pomáhá seniorům udržovat v kondici 
tělo i duši. Vstupní prostor s recepcí je přes dvě podlaží a jsou z něj 
přístupná schodiště a výtahy. Obě hmoty mají svá vlastní schodiště a 
evakuační výtah. 

V 2.NP se v nárožní hmotě nachází jídelna, která má kapacitu cca 40 
lidí a je určena zejména pro obyvatele domu. V druhé hmotě se ve 
2.NP nachází kancelář pro vedení objektu, ordinace pro praktického 
lékaře, masáže a byt pro údržbáře objektu. 

Od 3.NP se v obou hmotách nachází jednotlivé byty dvou základ-
ních typů. V nárožní hmotě najdeme od 3.NP do 7.NP byty pro méně 
schopné seniory, kteří už si sami nevaří, a tak nepotřebují kuchyňskou 
linku. Tyto pokoje jsou zde umístěny z důvodu minimální docházko-
vé vzdálenosti do jídelny. V nárožní části je také sesterna a prostory 
pro hygienu s asistencí, komunitní prostory, které jsou situovány do 
nároží objektu. Je to například dílna, hudebna, kreslírna, učebna nebo 
místnost s počítaci. V druhé hmotě se od 3.NP do 7.NP nachází byty, 
které mají vlastní kuchyňskou linku a jsou určeny pro více aktivní seni-
ory, kteří nemají problém si kamkoliv dojít. 
Hlavní hmoty objektu propojuje ve 3.NP a 5. NP velká společenská 
místnost s kuchyní, která má výšku přes 2 podlaží. V patrech, kde tyto 
místnosti nejsou, se v nárožní části nachází malé čajové kuchyňky pro 
obyvatele bytů bez kuchyňského koutu. 

V 8.NP se nachází velká společenská místnost pro celý dům, ze které 
je možné vstoupit na střešní terasu a střešní zahradu.

Dům má 2 podzemní podlaží, kde se nachází parkování, technické 
zázemí objektu, prádelna a v 2.PP rehabilitační bazén. 

Uliční fasády jsou řešeny francouzskými okny, které jsou na ulici 
Komunardů doplněny balkóny, na ulici Přístavní pouze bezpečnost-
ním zábradlím. Vnitrobloková východní fasáda je řešena předsazenou 
konstrukcí balkónů imitující pavlače. Je přístupná pouze z bytů a 
obyvatelé jednotlivých bytů si sami mohou zvolit, zda se chtějí účast-
nit komunitního života se sousedy. Pokud ne, mohou přístup na svoji 
část zamezit pohyblivými zástěnami. Ve vnitrobloku jsou na oknech 
okenice z měděných desek. 

Obyvatelé si mohou byty vybavit vlastním nábytkem. Půdorysy zná-
zorňují jedno z možných řešení. Pevnou částí bytu je pouze kuchyň-
ská linka. Pro skladování věcí, které se do bytů nevejdou, je možné 
využít sklípky v podzemních podlažích.
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