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Centrum seniorů v Horním Jiřetíně

Zásady pro vypracování:

Komentář:

Cílem  bakalářské  práce Centrum seniorů v Horním Jiřetíně je nalezení vhodného místa pro umístění objektu,
jež si klade za cíl poskytnout seniorům dostatečný kontakt s ruchem městečka či na straně druhé poskytující
 klidové  a  komunitní  prostory  centra.  Stavební program tvořený v převážné  míře ubytováním a servisními
službami spjatými s tímto centrem, může být  doplněn  o funkceumožňující vorbu synergií s městským životem.
Architektonické  řešení by mělo uvažovat také o ekonomické přiměřenosti objektu, jakož i ovhodném stavebně-
technickém  řešení. Hlavní důraz však by měl být kladen na prostorové kvality objektu či objektů a celkový 
 architektonický výraz.                                                                                     



Koncepce návrhu

Stáří a dětství jsou životní fáze od sebe nejvíce vzdálené a přesto  mají k sobě blízko. Stáří i dětství jsou ohraničeny nebytím.
Dítě  přichází  na svět z nebytí a starý člověk  do něj pomal u odchází. Dítě  získává zkušenosti a  sílu, senior tyto schopnosti
pozvolna  ztrácí a jeho  síly ubývají. Stáří je obdobím, kdy se jedinec vzpomínkami  navrací zpět do svého dětství. Tato  životní
fáze je ohraničena  dvěma časovými  body.  Stářím  a smrtí. Právě  stáří  do života vstupuje pozvolna a  liší se u každého z nás.
Takovým  mezníkem bývá  odchod  do důchodu, kdy  ztrácíme ze dne na  den svůj sociální  status. Proto je důležité  seniory udržet
v kontaktu s okolním světem. Začlenit je do společnosti, překonat anonymitu a lhostejnost života. Prostor, ve kterém se nacházíme
nás  ovlivňuje v každém okamžiku našeho bytí.  Charakter, výraz  a uspořádání, to  vše ovlivňuje  schopnost vnímání, rozhodování 
a orientace v prostoru. Odchod do domova důchodců je často vnímán negativně. Stěhování je pro starší lidi silným a těžkým okamži-
kem.  Je to velká změna.  Proto první chvíle strávené v novém bydlení jsou tak rozhodující.  Pro snížení anonymity  mezi seniory 
v jejich  novém domově je důležité zachovat v objektu nízký počet ubytovaných a vytvořit obraz domu v souladu s přírodou, kde si 
mohou užívat zaslouženého odpočinku, klidu,  pohody a procházek. Vytvářím soubor tří objektů v Horním Jiřetíně na Mostecku. Domy 
jsou zasazeny do lesoparku podél cesty a potoka vedoucích k městskému úřadu.  Jedna strana budov  je vždy čistě racionální, avšak
strany  druhé vytvářejí prostor pro sociální žití.  Chodba procházející domem je propojena s pavlačí na  jihozápadní fasádě domů 
a přechází z pavlače  dále do krajiny.  Jejími přednostmi jsou otevřenost,  vzdušnost a světlost.   Pavlač s výhledem na vlastní 
záhonek,  stromy a samozřejmě i s výhledem do  krajiny slouží obyvatelům nejen jako  místo setkávání a  odpočinku, ale  i  místo 
s mnohými možnostmi žití plnohodnotným životem.                                                                                  



Inspirace
                                                                               

„Obraz domu na dotek s přírodou“



Technická zpráva

Domov pro seniory je řešen jako soubor tří  objektů, propojených pavlačí. Architektonické řešení  je patrné z výkresů. 
Domy,  řešené  s ohledem na orientaci a jejich  uspořádání, vytváří veřejný prostor podél Jiřetínského  potoka. Vzniká 
tak nové spojení centra s městským úřadem. Hmoty objektu dodržují tradiční půdorysnou stopu s obdélníkovým  půdorysem. 
Objekty  volně navazují  na lesopark,  ve kterém se  nacházejí. Navržené  dispoziční  a architektonické  řešení  spolu 
s použitými  materiály  umožňují  vytvoření  atraktivního  obytného prostoru a propojení vnitřního prostoru s  pavlačí 
a exteriérem.  Domy budou opatřeny  bílou  fasádou  a dřevěnými  okny. Dispoziční řešení objektů je navrženo s ohledem 
na orientaci  ke světovým stranám.  Pavlač na  jihozápadní straně slouží nejen k pobytovým účelům, ale  zároveň chrání 
objekty  před slunečním svitem.  Celé dispoziční řešení  je navrženo tak,  aby co nejvíce  vyhovovalo  životnímu stylu 
postarších  obyvatel domů. První  dva objekty  jsou navrženy jako třípodlažní obytné domy. Třetí  dům na severní části 
pozemku  je navržen jako objekt  dvoupodlažní  s kavárnou  v přízemí a obytným  patrem.  Dispozice objektů  je tvořená 
modulově.  Skládáním jednotlivým modulů vznikly na chodbě pobytové zálivy. Modulově je tvořen i  interiér jednotlivých 
pokojů. Nábytková stěna v sobě ukrývá kuchyňku, skříň i stolek, vše co je k dennímu provozu potřeba. Okna pokojů  mají 
parapety  ve  výšce 450 mm,  důvodem  je lepší  výhled  pro nemocného  ležícího důchodce,  aby i  on mohl vidět, co se 
na  zahradě  odehrává.  Parapet  je protažený  v lavici  po  celé šíři  pokoje. Toto uspořádání vytváří větší  prostor 
bez  překážek a  je tak vhodný pro pohyb na invalidním vozíku. Jádra koupelen  jsou taktéž řešená v rámci jednotlivých 
modulů a jsou přizpůsobena k pohybu na invalidním vozíku a pro lidi se sníženou pohybovou schopností.Konstrukce stavby 
je dřevěný skelet se sloupy o rozměrech 160 x 240 mm  nesoucí příčné  nosníky. Tyto  příčné  nosníky  vynášejí  lehkou 
konstrukci pavlače, která je navíc navěšená na nosnících ze střechy.                                                   

 Domov pro seniory je navržen pro bydlení 27 osob.
 Zastavěná plocha je 712 m²
 Jednolůžkové pokoje 22 m²
 Dvoulůžkové pokoje 25 m²

 

Obytné místnosti jsou přirozeně osvětleny a odvětrány.
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Děkuji.


