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Centrum duševního zdraví je sociálně-zdravotní zařízení vznikající na zákla-
dě Reformy psychiatrické péče schválené v roce 2013 Ministerstvem zdra-
votnictví. Centrum poskytuje ambulantní i terénní péči založenou na multi-
disciplinárním přístupu ke klientům v rámci komunity. 
Předmětem diplomové práce je navrhnout tento typologicky nový druh domu 
na svažité parcele ve východním cípu Letenských sadů. 
Navrhuji dům, který se v rámci osvěty a destigmatizace otevírá okolnímu 
světu a zároveň vytváří bezpečné prostředí pro klienty. 

The Mental Health Center is a social-health care facility created as a result 
of the Reform of Psychiatric Care approved in 2013 by the Ministry of Health. 
The center provides both outpatient and field care based on a multidisci-
plinary approach to clients within the community.
The subject of this diploma thesis is to design this typologically new program 
of a house on a sloping site in the eastern corner of Letenské sady.
I design a house that opens up to the outside world as part of enlightenment 
and destigmatization, while creating safe environment for clients.
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Zadání diplomové práce:
1. popis zadání projektu a očekávaného cíle řešení

Zpracování architektonické studie centra duševního zdraví. CDZ je sociálně-zdravotní zařízení 
poskytující péči o duševně nemocné v rámci komunity. Centrum poskytuje ambulantní i terénní 
péči o duševně choré v co pro klienty nejpřirozenějším prostředí.  Tato zařízení jsou základním 
pilířem Reformy psychiatrické péče schválené v roce 2013 Ministerstvem zdravotnictví. 

2. součástí zadání bude jasně a konkrétně specifikovaný stavební program

Stavba bude sloužit pro pacienty se závažným duševním onemocněním (schizofrenie, afektivní 
bipolární poruchy). V centru se bude nacházet denní stacionář (skupinová terapie, dílna, den-
ní místnost), krizové centrum včetně krizového ubytování a zázemí pro multidisciplinární tým 
(openspace).

3. popis závěrečného výsledku, výstupy a měřítka zpracování

Situace 1:500, půdorysy 1:100-1:200, řezy podélné a příčné 1:100-1:200, pohledy, vizualizace
Měřítka výkresů se mohou změnit na základě konzultace s vedoucím DP.

4. seznam dalších dohodnutých částí projektu (model)
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1. anotace (česká):

Centrum duševního zdraví je sociálně-zdravotní zařízení vznikající na základě Reformy psychia-
trické péče schválené v roce 2013 Ministerstvem zdravotnictví. Centrum poskytuje ambulantní i 
terénní péči založenou na multidisciplinárním přístupu ke klientům v rámci komunity. 
Předmětem diplomního projektu je navrhnout tento typologicky nový druh domu na svažité parce-
le ve východním cípu Letenských sadů. 
Navrhuji dům, který se v rámci osvěty a destigmatizace otevírá okolnímu světu a zároveň vytváří 
bezpečné prostředí pro klienty.

2. anotace (anglická): 

The Mental Health Center is a both social and health care facility created as a result of the Reform 
of Psychiatric Care approved in 2013 by the Ministry of Health. The center provides both outpatient 
and field care based on a multidisciplinary approach to clients within the community.
The subject of this diploma project is to design this typologically new program of a house on a 
sloping site in the eastern corner of Letenské sady.
I design a house that opens up to the outside world as part of enlightenment and destigmatiza-
tion, while creating safe environment for clients.
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ÚVOD
Jako téma diplomové práce volím centrum 
duševního zdraví. Jedná se o zdravotně sociální 
zařízení založené na multidisciplinárním přístu-
pu ke klientům. Centrum poskytuje ambulantní i 
terénní péči o duševně choré v prostředí, které je 
pro klienty co nejpřirozenější.  Tato zařízení jsou 
základním pilířem Reformy psychiatrické péče 
schválené v roce 2013 Ministerstvem zdravot-
nictví. [1]

Reforma psychiatrické péče
V posledních několika desetiletích byl zazna-
menán nevídaný nárůst duševních onemocnění 
jak v ČR tak v zahraničí. Psychiatrické nemocnice 
jsou technicky i materiálně zastaralé. Péče o du-
ševně nemocné je podfinancovaná, síť služeb je 
rozložena nerovnoměrně, ambulantní psychiatři 
jsou přetížení, komunitní péče je slabá a systé-
mově nepodporovaná. 

Bez systémových změn psychiatrické péče ne-
budeme v brzké budoucnosti schopni zvládnout 
nárůst duševních onemocnění v rámci společ-
nosti.

V roce 2013 proto Ministerstvo zdravotnictví vy-
dalo dokument Strategie reformy psychiatrické 
péče. Mezi hlavní cíle reformy patří prevence a 
zkrácení hospitalizací, podpora multidisciplinár-
ního přístupu k duševně nemocným, desinstitu-
cionalizace služeb pro duševně nemocné spoje-
ná se vznikem Center duševního zdraví (CDZ) a 
destigmatizace duševních onemocnění v rámci 
veřejnosti. [2]

Centrum duševního zdraví
Vznikem sítě CDZ (1 centrum na spádovou oblast 
o cca 100 000 obyvatelích) dojde ke snížení zá-
těže psychiatrických léčeben, které trpí nedo-
statkem lůžek pro akutní případy. 

Následná péče o klienty bude probíhat v prosto-
rách centra (ambulantně) i terénně (v domovech 
klientů, v kavárně, apod.).

Smyslem CDZ je zamezení izolace duševně 
nemocných ze společnosti a umožnění ,,boje“ 
s nemocí v klientovi známém prostředí v rámci 
komunity. Proto je ideálním umístěním CDZ v 
běžné občanské zástavbě (mimo nemocnič-
ní prostředí) co nejblíže domovu klientů. CDZ 
spolupracuje s dalšími sociálními službami v 
regionu (vzdělávání, bydlení, práce) pro zajištění 
optimálního zapojení do ,,normálního“ života. 

Cílovou skupinu CDZ tvoří klienti ze skupiny  
(severe mental illness), závažných duševních 
onemocnění, u kterých hrozí opakovaná hospi-
talizace a vytržení ze společnosti. Členové CDZ 
však musí být stabilizovaní, nesmí být hrozbou 
ani pro sebe ani pro ostatní. Do skupiny SMI 
patří těžká schizofrenní onemocnění a afektivní 
bipolární poruchy. Bylo prokázáno, že u tako-
výchto případů pravidelná péče výrazně snižuje 
potřebu dlouhodobých hospitalizací. [3]

Tým centra duševního zdraví
O duševně nemocné bude pečovat multidisci-
plinární tým cca 15-20 odborníků. V takovém 
kolektivu stále ještě probíhá efektivní výměna 
informací napříč jednotlivými složkami a vzá-
jemná koordinace. To je pro dobré fungování 
centra klíčové. 

1. Psychiatr (1,5 úvazku) - V centru bude stále 
přítomen psychiatr. V mimopracovní době bude 
k dispozici psychiatr v rámci krizového centra 
(noční příjem).

2. Klinický psycholog (1 úvazek)

3. Všeobecná zdravotní sestra (8 úvazků)

4. Sociální pracovník (2 úvazky)

5. Peer pracovník (cca 4 úvazky) - Peer pracovník 
je člověk, který se vypořádal nebo vypořádává s 
duševní nemocí. S klienty sdílí své zkušenosti. 

6. Manažer (1 úvazek)
hospitalizace

trvalá 
péče

manažer

multidisciplinární
tým

psycholog

psychiatr

všeobecná
zdravotní

sestra

sociální
pracovník

peer 
pracovník

medicína

rodina

rehabilitace

komunita

sociální podpora
vzdělávání
pracovní podpora
denní péče
dlouhodobá péče

eliminace stigmatu
plná sociální participace
lidská práva

dovednosti pečujících
rodinná soudržnost

podpora v krizi
finanční podpora

včasné rozpoznání
informace o léčbě

medicínská péče
psychologická podpora

hospitalizace

složení týmu centra duševního zdraví
 

potřeby osob s duševním onemocněním
 

pokles potřeby hopitalizací při pravidelné péči
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HISTORIE
Ve starověku byla duševní onemocnění vnímána 
jako posedlost zlými duchy. Ve starověkém Řec-
ku vznikaly tzv. asklepiony (lázně mimo město 
obklopeny přírodou, které obsahovaly i část pro 
duševně nemocné). 

Ve středověku byly v rámci psychiatrické péče 
nejdále islámské země, kde jsou již od roku 800 
n.l. zaznamenány specializovaná zařízení pro 
duševně nemocné (bimaristany). Ve středověké 
Evropě bylo o duševně nemocné pečováno v 
zařízeních při klášterech (Hotel Dieu, Paříž).

V 18. století došklo k zásadní změně postoje k 
duševním onemocněním. Již se na ně nenahlíže-
lo jako na nevyléčitelné. V tomto období vznikaly 
tzv. věže bláznů (Narren Turm, Vídeň, 1784). 
Kruhová věž podobná pevnostem byla umístěna 
na uměle vytvořeném kopci jako nejvyšší bod 
komplexu. V budově se nacházelo 139 cel, jediné 
schodiště vedoucí ven a jedna místnost pro 
zaměstnance/dozor. Pacienti byli často léčeni 
pochybnými metodami (ledové sprchy, pouštění 
žilou, apod).
Nejagresivnější pacienti zde byli ,,hospitalizová-
ní“ až do roku 1869.

V 19. století vznikaly nemocnice různých forem 
(H formy, hvězdice, čtyřúhelníky, lineární formy, 
pavilony, radiální plány, chodbové plány). Uspo-
řádání staveb bralo důraz na světelné podmínky 
včetně větrání. Dále byly do nemocnic umisťo-
vány doplňkové provozy pro pacienty jako kaple 
nebo učebny.

Na přelomu 20. století dochází k velké institucio-
nalizaci psychiatrické péče. Vznikala velká státní 
zařízení (Trenton State Hospital, USA). Stále byl 
kladen větší a větší důraz na prostředí ve spoji-
tosti s léčbou. Také vzniká nový obor farmako-
logie (medikace). Postupně se začaly projevovat 
nedostatky příliš velkých nemocničních institucí 
(hygiena, izolace pacientů ze společnosti).

Od 80. let probíhá tzv. reforma psychiatrické 
péče, která usiluje o postupnou desinstitucio-
nalizaci péče. Místo velkých léčeben by měla 
fungovat síť menších zařízení (státních i soukro-
mých).

Vývoj psychiatrické péče v ČR

V roce 1822 vznikl Ústav pro choromyslné u sv. 
Kateřiny. Areál měl k dispozici 250 lůžek. Poté, 
co začala být kapacita lůžek nedostatečná, byl 
areál doplněn novou budovou a původní gotický 
kostel u sv. Kateřiny sloužil pouze pro chronické 
případy.

Roku 1844 byla dokončena Psychiatrická klinika 
1. Lékařské fakulty University Karlovy a Všeo-
becná fakultní nemocnice. 150 m dlouhá budova 
měla dvě podlaží. Pojily se k ní dvě jednopodlaž-
ní 40 m dlouhá křídla (jedno pro muže, jedno pro 
ženy). V budově VFN byly prostory určeny pro 
muzikoterapii, léčebný tělocvik, školní vyučování 
nemocných a edukační terapii.

Nejvýznamnějším je určitě areál psychiatrické 
léčebny v Bohnicích, který byl dostavěn roku 
1903 podle návrhu architekta Václava Roštlapila. 
Jedná se o rozlehlý komplex obsahující 19 pavi-
lonů pro pacienty, vily pro personál a technické 
zázemí. Součástí areálu jsou rovněž oddělení 
léčby závislostí, centrum krizové intervence, 
terapeutické dílny (keramika, výroba svíček a 
pletení košíků) a vlastní farma umožňující léčbu 
formou hipoterapie (jízda na koni). Dnes je v 
nemocnici léčeno přes 1300 pacientů na 31 od-
děleních.

1
 

3
 

5
 

1-2  Narrenturm    2-3  Herbert Royal Hospital     5  část areálu Bohnice
 

2
 

4
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PSYCHIATRIE V ČR
Psychiatrická péče u nás v současné době 
zaostává v oblasti komunitní péče. Systém se 
potýká s nedostatkem lůžek akutní péče, neboť 
je velká část následné péče zajišťována v rámci 
psychiatrických léčeben. [4]

Systém stojí na čtyřech základních kamenech 
- psychiatrické nemocnice a léčebny, ambulant-
ní psychiatrická pracoviště, centra duševního 
zdraví a denní stacionáře.  

Existující centra duševního zdraví jsou pilotní 
projekty vznikající postupně od roku 2018 na 
základě reformy psychiatrické péče.  Centra se z 
většiny nacházejí v budovách, které dříve slou-
žily jiným účelům a často své nové funkci nevy-
hovují.

CDZ Bohnice
Centrum pro Prahu 8 se nachází v budově bývalé 
mateřské školy. Zřizovatelem je Fokus Praha 
společně s Psychiatrickou nemocnicí Bohni-
ce. Jedná se o sociální a zdravotnické zařízení 
s denní místností a lůžkovou částí s non stop 
službou. Multidisciplinární tým funguje jak am-
bulantně tak v terénu. 
Centrum pro Prahu 9 funguje v rámci Poliklini-
ky Prosek. Členem týmu je mimo jiné adiktolog 
(specialista na závislosti).
 

CDZ Podskalí
Centrum se nachází v prostorách Sequensovy 
vily pod Vyšehradem. Jedná se o sociální za-
řízení. Jako zdravotnické byla zkolaudována 
pouze ordinace psychiatra. Prostory nevyhovují 
současnému účelu (prostory pro zaměstnance 
nejsou dostatečně odděleny). Z tohoto důvodu 
tým pracuje převážně trénně.

Krizové centrum RIAPS
Krizové centrum poskytuje akutní ambulantní 
péči pacientům, jejichž duševní zdraví je v ohro-
žení následkem náročné životní situace (úmrtí, 
rozvod, apod.). Nachází se v Chelčického ulici na 
Žižkově. Na rozdíl od CDZ, která poskytují trvalou 
péči, krizové centrum slouží pro případy spíše 
krátkodobého rázu. 

Centrum Břevnov
V budově v Meziškolské ulici sídlí zdravotní a so-
ciální služby Fokusu Praha. Nachází se zde denní 
stacionář (zajišťuje psychiatrické služby pro 
klienty z celé Prahy) a komunitní tým (pro klienty 
ze spádového území). 
V suterénu polikliniky Petřiny sídlí od jara 2019 
Centrum duševního zdraví pro Prahu 6. Multi-
disciplinární tým poskytuje terénní i ambulantní 
služby dospělým lidem. [5]

ambulance

CDZ

klinický 
psycholog

denní
stacionář

komunitní 
péče

rehabilitační
péče

lůžková
péče

systém psychiatrické péče
 

centra duševního zdraví v ČR
 

CDZ 1 (otevřena  2018)
Přerov, Havlíčkův Brod, Brno, Praha 9, Praha 10

CDZ 2 (otevřena  2019)
Brno-Celzus, Brno-PN, Hradec Králové, Cheb, 
Karlovy Vary, Kroměříž, Mladá Boleslav, Opava, 
Pardubice, Plzeň, Praha 6, Strakonice, Tábor, 
RIAPS Trutnov, Uherské Hradiště
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PROGRAM
Denní stacionář
denní místnost
místnost pro skupinovou terapii
terapeutická dílna
WC
WC imobilní
úklid
konzultovna 2x (2-3 osoby)
konzultovna rodinná 2x (4-5 osob)
ordinace psychiatra
ordinace psychologa

Tým CDZ
kancelář manažera
individuální pracovna
WC
WC imobilní
openspace se zasedačkou
šatna s koupelnou
denní místnost s kuchyňkou
noční pokoj

Krizové ubytování
konzultovna / ošetřovna
denní místnost s kuchyňkou
prádelna
jednolůžkový pokoj s koupelnou 2x
dvoulůžkový pokoj s koupelnou 2x 

Technické zázemí
výměníková stanice
sklad 3x
technická místnost

Užitná plocha celkem             včetně komunikací (135%)

75 m2

40 m2

65 m2

20 m2

5 m2

3 m2

á 15 m2

á 20 m2

17,5 m2

17,5 m2

25 m2

 20 m2

20 m2

5 m2

75 m2

20 m2

60 m2

20 m2

25 m2

60 m2

5 m2

á 17,5 m2

á 25 m2

35 m2

á 20 m2

35 m2

863 m2

313 m2

 

245 m2 

175 m2

130 m2

1165 m2

stacionář

tým
CDZ

krizové
bydlení

denní
místnost

denní
místnost 

+ kuchyňka

denní
místnost 

+ kuchyňka

terap.
místnost

terap.
dílna

WC

WC

pracovna

pracovna

kancelář
manažera

openspace
+ zasedačka

koupelna 
+ šatna

úklid

konzultovna
rodinná

konzultovna

konzultovna

konzultovna

konzultovna

2LP 
+ koupelna

2LP 
+ koupelna

1LP 
+ koupelna

1LP 
+ koupelna

pokoj
služby

prádelna
+ úklid

ordinace 
psychiatra

ordinace 
psychologa
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PARCELA
Číslo parcely: 2103
Obec: Praha
Katastr: Holešovice
Výměra: 1265 m2

Funkční plocha: všeobecně obytná
Památková ochrana: památková zóna
Vlastnické právo: Hl. m. Praha

Pozemek se nachází na východním okraji Leten-
ských sadů, mezi Nábřežím kapitána Jaroše a 
Skaleckou ulicí, v zahradě stávající polikliniky. 

Místo s výjimečným výhledem na Vltavu a histo-
rické centrum Prahy leží na střetu dvou urbani-
stických os - ulice Františka Křížka a platanové 
aleje (jedna z nejstarších částí Letenských sadů 
navržená Františkem Thomayerem). Setkává se 
tu kompaktní město se solitérními budovami a 
městským parkem. 

Městský blok je v ulici Nábřeží kapitána Jaroše 
téměř na rovinném povrchu a tvoří štítovou stě-
nu pohledu od Vltavy. Parcela je komplikovaná 
svou svažitostí terénu, který klesá směrem ze 
severu z ulice Františka Křížka na jih, k Nábře-
ží kapitána Jaroše. Parcela celkově překonává 
výšku přes 14 m. 

Místo je snadno dostupné městskou veřejnou 
dopravou z více stran a to z jihu ze zastávky 
Nábřeží kapitána Jaroše a ze severu ze zastávek 
Kamenická a Strossmayerovo náměstí.

Parcela sousedí s neobarokní budovou poliklini-
ky s ambulantními zařízeními. Je to koncový dům 
na nábřeží. Do zahrady má symetrickou přízem-
ní fasádu, která působí jako pavilon. Zadní vstup 
v ní je hojně využívaný obyvateli Letné.

Atmosféru místa ovlivňuje čtveřice výrazných  
domů, které ho obklopují - ZŠ Františka Křížka, 
městský dům s věží, objekt Sdružení ambulant-
ních zařízení Praha 7 a nedaleký pavilon Expo 
58.

www.geoportalpraha.cz, © Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, stránka vytvořena: 30.9.2019 16:44:25
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1848

1884

1938

1909

HISTORIE
Historické mapy dokládají, že místo nebylo nikdy 
zastavěno. [6]

ÚZEMNÍ PLÁN
Pozemek se nachází ve všeobecně obytné ploše, 
která považuje sociální a zdravotní zařízení jako 
přípustné využití. [7]

všeobecně obytné 

kultura a církev

ostatní

veřejné vybavení

vybraná komunikační síť

parky, historické zahrady, hřbitovy

www.geoportalpraha.cz, © Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, stránka vytvořena: 30.9.2019 17:32:33
0 40 80 m
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hranice památkových rezervací
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Širší vztahy
M 1:10000
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URBANISMUS
Navrhuji dům v nejvyšším místě parcely zarov-
naný s hranicí pozemku tak, aby co nejlépe
doplnil stávající blok na Letné. Cílem bylo za-
chovat průhled z konce platanové aleje na 
neobarkoní fasádu městského domu s věží. Dům 
blok dokončuje, ale neuzavírá ho. Je to solitér se 
zaobleným tvarem, který má ke všem stranám 
stejný vztah. 

Na západě se k domu přimyká jednopodlaž-
ní hmota, která střechou navazuje na úroveň 
terénu na severu. Vzniká tak z části zatravněná 
z části zpevněná terasa členěná lavičkami a 
kruhovými skleněnými světlíky, které osvětlují 
prostor níže (terapeutickou dílnu). 

Prostor terasy slouží jednak pro venkovní sezení 
tréningové kavárny umístěné v přízemí, ale také 
jako místo setkávání s veřejností. Návštěvníci 
zde ocení jedinečný výhled na Vltavu a Staré 
Město.

Dům nabízí klid a soukromí; zároveň je otevřen 
komunitě tak, aby bylo možné se navzájem 
podporovat. Dům nevytváří pocit instituce, je to 
místo přátelské. 

Na jižní části pozemku navrhuji terasovité 
zahrady vytvářející předstěnu objektu. Zahrady 
budou sloužit jak klientům centra tak poliklinice, 
která k zahradě přiléhá. 

Na nejspodnější úrovni pozemku přiléhající k 
ulici Kapitána Jaroše navrhuji parkovací stání 
pro zaměstnance centra. Pro návštěvníky jsou 
vyhrazena dvě parkovací stání v severní části 
pozemku při ulici Skalecká. 

P P
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NÁVRH

Vstup je záměrně umístěn na severu na nároží 
bloku, které vnímám jako nejvíce exponované 
místo celého objektu. 

Na zádveří navazuje prostorná hala/chodba, 
která slouží jednak jako čekárna, ale také jako 
společný prostor, kde se všichni potkávají.  Od-
tud klienti vstupují do jednotlivých konzultoven 
či ordinací, které kromě kavárny zabírají celé 
přízemí. 

V hale je také umístěno otevřené schodiště 
vedoucí jak do vyšších pater tak do ,,podzemí“ s 
terapeutickou dílnou, místností skupinové tera-
pie a denní místností stacionáře. Tyto místnosti 
jsou spojeny se zahradou, která se nachází v 
jižní části pozemku. Zbytek podlaží tvoří technic-
ké zázemí budovy. 

První patro slouží jako pracoviště týmu CDZ, 
hlavní částí je openspace, kde tým projednává 
případy. Druhé patro je určeno krizovému uby-
tování po dobu cca jednoho týdne. Nachází se 
zde jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s vlastní 
koupelnou. K severu je umístěna denní místnost 
s kuchyňkou. K jihu pak pokoj noční služby a 
vyšetřovna. 

Konstrukce domu je tvořena obvodovými že-
lezobetonovými stěnami a vnitřním stěnovým 
systémem. Dům má působit lehce a přívětivě; je 
zabalen do leštěného měděného plechu, který 
podporuje oblost objektu. Nad okny je použit 
plech perforovaný. 

Okna jsou hliníková, z exteriéru jsou rámy za-
kryté v plechem. V podzemí a přízemí jsou okna 
bez parapetu, v prvním a druhém patře pak s 
parapetem ve výšce 750 mm, aby byl vnitřní pro-
stor komfortně využitelný. Vnitřek domu je čistý,  
uklidňující a svobodný – světlé omítky, dřevo, 
volné prostory, výhledy do parku.
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1 PP
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1 NP
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M 1:150

2.01 hala 
2.02 denní místnost
2.03 wc imobilní
2.04 wc ženy
2.05 wc muži
2.06 openspace
2.07 kancelář
2.08 šatna týmu CDZ
2.09 kancelář manažera

75,6 m2

27,5 m2

4,8 m2

15,0 m2

11,8 m2

69,1 m2

18,7 m2

18,7 m2

25,2 m2

A A

B
B

1 : 150

2NP
1

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

2.08

2.09
B

B

AA



38 Centrum duševního zdraví 39Dana Skořepová

3 NP
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1PP 

hrubá podlažní plocha 
užitná podlažní plocha

1NP 

hrubá podlažní plocha 
užitná podlažní plocha

2NP 

hrubá podlažní plocha 
užitná podlažní plocha

3NP 
hrubá podlažní plocha 
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skladba střechy

kačírek
2 x asfaltový pás 
tepelná izolace EPS 
parozábrana - asfaltový pás
spádová vrstva - keramzibeton
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Pohled jižní
M 1:150
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Pohled západní
M 1:150
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Pohled severní
M 1:150
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Pohled východní
M 1:150
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Pohled jižní celkový
M 1:400
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Pohled z letenských sadů
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Místnost skupinové terapie
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Celkový pohled z jihu



68 Centrum duševního zdraví 69Dana Skořepová

Tréningová kavárna



70 Centrum duševního zdraví 71Dana Skořepová

Pohled na terasu
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Konzultovna
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