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03.

úvod

Studie domova s pečovatelskou službou pro seniory v Jílovém reaguje na 
potřebu navýšení kapacity a poskytnutí odpovídajícího standardu služeb 
pro stále stárnoucí populaci. 
Tento finální návrh vychází z důkladného prověření možností umístění této 
funkce v rámci města. To bylo provedeno v rámci souběžně běžícího pro-
jektu vize rozvoje. V rámci první fáze tohoto projektu byly vybrány čtyři 
lokality pro umístění domova s pečovatelskou službou. 

Studie řeší návrh vybrané varianty na pozemku mezi ulicemi Sněžnická a 
K. H. Máchy. 
Výhodami tohoto místa jsou relativní klid vzhledem k poloze na okraji 
sídliště a nad centrem. Zároveň je náměstí velice blízko i když je nutné 
sejít z prudkého kopce a lokální centrum sídliště je dostupné po rovině 
ulicí Školní. Další výhodou pozemku je jeho velikost, která dovoluje vytvořit 
jednopodlažní objekt s velkou komunitní zahradou. V rámci zlepšení 
dostupnosti místa a prostupnosti města navrhujeme se stavbou vytvořit 
také propojení k DDM. Toto propojení vede částečně přes soukromý poze-
mek, jehož část navrhujeme směnit za část přilehlého obecního pozem-
ku. Soukromá zahrada tím plošně ani prostorově neutrpí a město získá 
důležité propojení. Zároveň se zkrátí pěší vzdálenost do centra. 
Domov je umístěn na hranu pozemku k ulici K.H. Máchy kde pokračuje 
v uliční frontě rodinných domů v okolí. Za objektem směrem k DDM je 
navržen sad s posezením nejen pro důchodce. 

Koncept budovy je především v její funkčnosti a komunitním životě uvnitř. 
Vytváříme uzavřený nebo polouzavřený dvůr sloužící pouze obyvatelům 
domova. Zde mohou v klidu trávit čas v zeleni blízko domova a především 
se setkávat s ostatními. Všechny soukromé bytové jednotky jsou přes filtr 
předzahrádky přístupné přímo ze dvora. Tato provázanost napomáhá ko-
munikaci a také vytváří příjemný intimní prostor. Mimo bytových jednotek 
pro jednoho nebo dva nájemníky je v domově také navrženo potřebné 
zázemí a místnosti nutné k provozu a dobré funkčnosti. Do dvora je také 
otevřena velká společenská místnost, která dále podporuje a stmeluje ko-
munitu obyvatel. Vzhledem k její ploše je možné ji využít na společenské 
akce, promítání, setkávání s příbuznými a podobně. 
Dalším důležitým prvkem je práce s terénem. Pozemek je v jižním svahu 
a objem domu se do terénu zařezává. To vytváří útulný vnitřní dvůr, který 
je z jihu dostatečně osvětlován. Relativně velká hmota se tím lépe včlení 
do prostoru a průhled ulicí Školní tak nebude končit dlouhou jednopodlažní 
budovou, ale spíše zeleným horizontem. To podporuje také umístění objek-
tu více mezi ovocné stromy, které objekt obklopují z obou stran. Především 
na západ od domova navrhujeme park v podobě sadu, který dále rozšiřuje 
možnosti pro odpočinek seniorů a zároveň i příjemné místo pro ostatní 
obyvatele. 

Fasády budou obloženy dřevěnými latěmi ve vertikálním směru. Ty budou 
protaženy nad střechu a severní části objektu nad terén tak, aby zároveň 
tvořily bariéru pro vstup na střechu. Jižní fasáda bude v závislosti na 
variantě stejná jako ostatní nebo budou latě tvořit pouze vysokou stěnu 
udržující kompaktní hmotu a umožňující průhled skrz. Vnitřní fasády do 
dvora budou také obložené dřevem. Rytmus okenních otvorů dotažených 
až k terénu zajišťuje jasná modulárnost a řešení vstupů do jednotek přímo 
ze dvora. Střešní deska bude vykonzolovaná nad vstup a bude tvořit závětří 
a stínění. Jižní fasáda, kde jsou umístěny větší byty a také společenská 
místnost a ostatní místnosti důležité k fungování domova modulárnost 
částečně nahrazuje většími plochami zasklení důležitými pro kontakt míst-
ností se dvorem. 

Dvůr je členěn na dvě části. Rušnější je umístěna před společenskou 
místností a tvoří ji dřevěná terasa/mlatová plocha. Jsou zde umístěny 
stolky a jeden solitérní strom tvořící stinné místo. Zbývající travnatá plo-
cha se stromy je klidová a jsou zde navrženy lavičky a také krytá místa 
k sezení ve formě pergol. Ty jsou přístupné pomocí velkých plochých 
kamenů v trávníku. Zpevněné cesty dvory jsou dlážděné. Do bytů se vstu-
puje přes předzahrádku, která tvoří přechod mezi soukromým prostorem 
bytu a polosoukromým dvorem. Předzahrádky jsou ohraničeny metr vy-
sokým dřevěným plůtkem o který je možné se například opřít a bavit se 
se sousedy. Plocha závětří bude mezi zahrádkami oddělena pomocí pop-
nutých sítí nebo lanek. 

var1: 
V této variantě je navrženo 12 bytových jednotek. 8 je primárně pro jed-
noho obyvatele a má plochu 28 m2, zbývající mají plochu 38,9 m2 a jsou 
navržené pro dva obyvatele. Byty jsou osvětlené ze dvora a v zadní části 
přisvětleny světlíkem. Případně je možné rozšířit východní a západní 
křídla o jeden modul a získat 14 bytových jednotek
Mimo společenské místnosti je zde navrženo zázemí pro pečovatelky v 
podobě kanceláře, prádelny se sušárnou a denní místnosti s kuchyňkou. 
Dále je zde ordinace a místnost pro rehabilitace se zázemím a čekárnou.

var2:
V této variantě je navrženo 17 bytových jednotek. 10 je pro jednoho oby-
vatele a má plochu 28 m2, další byty jsou pro dva obyvatele, 3 mají plochu 
28,5 m2 a 4 38,9 m2. Zázemí a vybavení je stené jako ve variantě 1.
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Na místě stávajícího domu s pečovatelskou službou je možné umístit budovu s novým 
rozvržením. Ve středu dispozice je komunitní zahrada nebo dvorek, který je z jihu 
otevřený do zeleně, která ho filtruje od sídliště. Do tohoto prostoru jsou orientovány 
jednotlivé byty což posiluje komunitní život obyvatel. Tato varianta je blízko lokálního 
centra sídliště, ale je hodně vzdálená od náměstí. Prostor pro zahradu je relativně 
malý a jižní fasáda je orientovaná k panelovému domu i když přes zeleň. 

varianta na místě stávajícího domova
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varianta v centru
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Dům s pečovatelskou službou na náměstí čerpá hodnotu především ze svého místa v 
centru. Zaručuje seniorům blízkost všech funkcí včetně střediska umístěného v přízemí. 
Za kompaktní hmotou domu je umístěna útulná komunitní zahrada odcloněna od 
okolního ruchu a hluku. Zde, stejně jako ve společenské místnosti v přízemí se mohou 
senioři setkávat. Fasáda do náměstí je prosklená a jsou za ní umístěny obytné chodby. 
Navrhujeme tuto fasádu nechat popnout po ocelových lancích napnutých před ní. Dům 
tak ukončí náměstí formou zeleně odkazující na okolní zalesněné kopce. Nevýhodou 
je pravděpodobně větší ruch života v centru. Ten je však stavebně limitován na co 
nejmenší úroveň. Další nevýhodou je nutnost umístění bytů do více úrovní.
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varianta na pozemku bývalého OMH

Místo budovy bývalého OMH navrhujeme objekt ve dvou výškových úrovních, který 
se zařezává do svahu. Na místě zachováváme dnes obestavěný objem rodinného 
domu se šikmou střechou. V něm mohou být umístěny společenské místnosti. V horní 
úrovni je navržen komunitní dvůr s byty orientovanými do něho. V nižší úrovni jsou 
byty přístupné z předzahrádek. Pozemek má velice výhodnou polohu blízko centra a 
také s výhledem na středohoří. Nevýhodou je prudký kopec do centra. Mimo komunitní 
zahrady je zde ještě klasická zahrada, která může sloužit jako doplňkový relaxační 
prostor nebo i na pěstování květin a zeleniny.
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dále řešená varianta
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širší vztahy, situace stávajícího stavu, fotografie
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ortofoto a vyznačení teoretické směny
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situace - otevřená varianta
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axonometrie, vizualizace

GSPublisherVersion 0.36.100.100

axonometrie otevřené varianty
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řezopohledy - otevřená varianta
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situace - uzavřená varianta
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axonometrie, vizualizace

GSPublisherVersion 0.38.100.100

axonometrie uzavřené varianty

uzavřený dvůr



´

C´C

B

B´

_společenská část_klidná zahrada

_společenská místnost

_prádelna, sušárna

_denní místnost
pro pečovatelky_čekárna

_kancelář

_ordinace,
ošetřovna

_zázemí

katastrální mapa

stromy navržené pro výsadbu

l e g e n d a

tráva

stromy navržené pro kácení

nové objekty

štětová dlažba

asfalt

stromy stávající

mlatový povrch

1:200
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0 15 30m7,5
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0 10 20m5

0 30 60m15

0 40 80m20

0 20 40m101:500

1:750

1:1000

1:1500

1:2000

24m

zatravněná dlažba

16.

půdorys - uzavřená varianta



_fasáda z dřevěných lamel _plot z dřevěných lamel

_dřevěná fasáda
fungující jako plot

_společenská část _předzahrádka _soukromí bytu_klidná zahrada

_fasáda z dřevěných lamel

_sad

_fasáda z dřevěných lamel _plot z dřevěných lamel

_dřevěná fasáda
fungující jako plot

_společenská část _předzahrádka _soukromí bytu_klidná zahrada

_fasáda z dřevěných lamel

_sad

_fasáda z dřevěných lamel _plot z dřevěných lamel

_dřevěná fasáda
fungující jako plot

_společenská část _předzahrádka _soukromí bytu_klidná zahrada

_fasáda z dřevěných lamel

_sad

pohled C - C´

řezopohled A - A´

řezopohled B - B´

katastrální mapa

stromy navržené pro výsadbu

l e g e n d a

tráva

stromy navržené pro kácení

nové objekty

štětová dlažba

asfalt

stromy stávající

mlatový povrch

1:200
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0 40 80m20

0 20 40m101:500

1:750

1:1000

1:1500

1:2000

24m

zatravněná dlažba

17.

řezopohledy - uzavřená varianta



18.

vizualizace exteriéru

společenská část dvora s venkovním posezením

klidná část dvora, sezení na lavičkách a pod pergolami



19.

vizualizace interiéru

pohled z bytu

společenská místnost



20.

inspirace - dřevěná fasáda a ploty

možnosti skládání dřeva

fasádní lamely přecházející do zábradlí

dřevěné zábradlí a stínění

vstupy do bytů

posuvné panely obložená zeď

dřevěná stěna - otevřená varianta



21.

inspirace - zapuštění do terénu a dvorek

živý prostor na dvorku

zelená střecha

stromy ve dvorku

objekt zapuštění v terénu

kameny v trávě

světlíky

pergola ve dvoře

zelená střecha a dřevěný prvek



22.

inspirace - sad a altán

možnosti skládání dřeva

fasádní lamely přecházející do zábradlí

dřevěné zábradlí a stínění

vstupy do bytů

posuvné panely obložená zeď

dřevěná stěna - otevřená varianta



23.

použité materiály

mlatový povrch

dřevěné obložení

kameny v trávě

objekt zapuštění v terénu
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