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The aim of the architectural study is the solution 
of the reconversion of the building of the Palacký 
University in Olomouc and the urban solution of its 
close surroundings. 
 
This building has undergone several uses in the past 
- either as a school or as the seat of police forces. 
At present, the building is a thorn in the side of 
not only the local but also the city administration 
and its fate is not clear. The original intention was 
to build a university hood on the adjacent land, but 
this intention was abandoned. The proposal intends 
to show the potential of this type of construction 
- currently unused, neglected but still functional 
and quality buildings. The design points to the 
uniqueness of the building, its integrity in the 
area - Hejčín, points to the importance of a specific 
spatial identity. We intended to find alternatives 
for the use of the building‘s premises so that 
they primarily support the collective spirit of the 
locality and its citizens. We were looking for 
different variants of spatial relationships and their 
possible variations, as well as variations in the use 
of these spaces. From the very beginning, we believed 
that by identifying the citizens with the building, 
we would achieve its acceptance and integration into 
the structure of the suburbs, as if it belonged there 
from time immemorial. 
Another intention was to connect people with 
a similar story or values   and, by living with shared 
and semi-public spaces inside the building, to help 
them integrate into the team. The building becomes 
a city within a city, the diversity of spaces 
within it creates conditions for their individual 
use or specific needs, such as the addition 
of missing services to a given locality or the 
cultural enjoyment of citizens. The multifunctional 
from housing to commercial use has the potential 
to adapt to the future use of adjacent land in the 
center of the Hejčín district and to be a living part 
of it.



ky k ich individuálnemu užívaniu 
či špecifickým potrebám ako naprí-
klad doplnenie chýbajúcich služieb 

do danej lokality alebo kultúrne 
vyžitie občanov.
Polyfunkcia od bývania až po ko-
merčné využitie má potenciál adap-
tovať sa na budúce využitie pri-
ľahlých pozemkov v centre mestskej 
časti Hejčína a byť jeho živou 
súčasťou.

foto: záber na interiér hlavnej chodby budo-
vy bývalej UP a schodisko- súčasný stav
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Cieľom architektonickej štúdie je 
riešenie rekonverzie objektu býva-
lej budovy Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci 

- Hejčíne spolu s neustálym klade-
ním si otázok a skúmaním vzťahov 

stavby k jej okoliu.

Tento objekt v minulosti prešiel 
viacerými spôsobmi užívania - či 
už ako škola alebo ako sídlo poli-
cajných jednotiek. V súčasnosti je 
budova tŕňom v oku nie len miest-
nym, ale aj správe mesta a jej 
osud nie je jasný. Pôvodný zámer 
bol vybudovať na priľahlých pozem-
koch univerzitný kapmus, z tohoto 
zámeru sa však upustilo. Záme-
rom návrhu je ukázať potenciál aj 
takéhoto typu stavieb - v súčas-
nosti nevyužívaných, zanedbaných 
no stále funkčných a kvalitných 
objektov. Návrh poukazuje na je-
dinečnosť objektu, jeho integritu 
v danej lokalite - Hejčíne, pou-
kazuje na dôležitosť špecifickej 
priestorovej identity. Našim záme-
rom bolo nájsť alternatívy využi-
tia priestorov budovy tak, aby v 
prvom rade podporili kolektívneho 
ducha lokality a jej občanov. Hľa-
dali sme rôzne varianty priestoro-
vých vzťahov a ich možnej obmeny, 
rovnako ako aj obmeny užívania 
týchto priestorov. Od samotného 
začiatku sme verili, že identi-
fikáciou občanov so stavbou do-
siahneme jej prijatie a začlenenie 
do štruktúry predmestia, akoby tam 
patrila už od nepamäti. 
Ďalším zámerom bolo spojiť ľudí 
s podobným príbehom či hodnotami 
a pomocou bývania so zdieľaný-
mi a poloverejnými priestormi vo 
vnútri budovy napomôcť k začlene-
niu do kolektívu. Budova sa stáva 
mestom v meste, diverzita priesto-
rov v jej vnútri vytvára podmien-
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vity. Centrálnu časť Hejčína tvorí 
momentálne zoskupenie školských 
inštitúcií, medzi ktoré čoskoro 
pribudne rozsiahly komplex Walf-
dorské školy (5), ktorý je vo vý-
stavbe. Tieto školy sú nie len 
centrom vzdelania, ale ich činnosť 
stmeluje komunitu Hejčínčanov.
Pozemok okolo budovy bývalej Prí-
rodovedeckej fakulty je v súčas-
nosti nevyužitou parcelou. z juho-
východnej a severovýchodnej strany 
je lemovaný zeleňou, miestami 
náletového charakteru. Lemujú ho 
tiež 4 komunikácie, ktoré územie 
obsluhujú. Hlavná z nich smeruje 
priamo k škole pre zrakovo postih-
nutých (3) a kolko na ňu na sever 
smeruje cesta vedúca k archívu 
knižnice. Z juhozápadnej strany je 
pozemok ohraničený frekventovanou 
križovatkou ústiacou do ulice La-
dova. Na čiarou ohraničenom pozem-
ku prebieha výstavba Walfdorskej 
školy, ku ktorej v budúcnosti na 
južnej strane pribudne telocvičňa.  
Z leteckého snímku je viditeľné, 
že cez pozemok vedie pešia tra-
sa, ktorou si ľudia krátia cestu 
a vyhábajú sa tak rušným dopravným 
komunikáciám.
Celá parcela sa nachádza v srdci 
Hejčína a jej poloha a okolie majú 
veľký potenciál stať sa oblú-
beným miestom. V súčasnosti ale 
netušíme, čo sa v danej lokalite 
v budúcnosti odohrá. Pre Hejčín 
momentálne neexistuje platný regu-
lačný plán. Rovnako nejasné plány 
má mesto v súčasnosti s opustenou 
budovou, ktorá bola okrem školy 
aj priestormi slúžiacimi policaj-
tom, uvažovalo sa aj o presunu-
tí školy pre slabozrakých, ktorá 
vtedy fungovala v Litovli, na-
koniec však dostala novú budovu. 
V týchto dňoch je budova prázdna 
a nevyužitá. Zámerom samosprávy 
bolo umiestniť sem dopravný úrad, 
čo sa stretlo s negatívnym ohla-
som. Obyvatelia hejčína by ocenili 
jej zmysluplné využitie. 
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Olomouc je štatutárne mesto v Čes-

kej republike rozkladajúce sa 
na strednej Morave, hlavné mesto 
Olomouckého kraja a univerzitné 

mesto. 

Je metropolou Hanej a historickou 
metropolou celej Moravy. Olomouc 
je šiestym najľudnatejším mestom 
v krajine. V širšej aglomerá-
cii mesta žije zhruba 450 tisíc 
ľudí. Význam Olomouca ako centra 
vzdelanosti zvýrazňuje existen-
cia Univerzity Palackého v Olomo-
uci s ôsmimi fakultami, ktorá je 
najstaršou univerzitou na Morave 
a druhou najstaršou na území Čes-
ka. Hejčín je najstaršia olomoucká 
štvrť. Prvá písomná zmienka o Hej-
číne je datovaná z roku 1078. Naj-
staršou časťou a srdcom Hejčína je 
Mrštíkovo námestie (1) - dedinská 
náves s pamiatkovo chránenou koló-
niou robotníckych domčekov, kapln-
kou sv. Jána Nepomuckého z roku 
1821. Do roku 1919 bol Hejčín 
samostatnou obcou. Zo srdca Hej-
čína pochádza aj veľa významných 
osobností, z ktorej môžeme menovať 
napr. spisovateľku Boženu Mrštíko-
vú, akademického maliara Františka 
Schöna. V Hejčíne sídli presláve-
né Gymnázium Olomouc - Hejčín (2) 
a škola prof. V. Vejdovského pre 
zrakovo postihnutých (3). V sú-
časnosti zažíva Hejčín významný 
stavebný rozvoj a počet obyvateľov 
dosiahol 2570 (2011).
Napriek tomu, že Hejčín je súčas-
ťou krajského mesta, jeho cha-
rakter je silne dedinský či pred-
mestský. Spolu s mestskou časťou 
Řepčín a jej obyvateľmi aktívne 
organizujú rôzne kultúrne podu-
jatia, prevažne na území Řepčína. 
Oboma časťami preteká Mlýnský po-
tok (4), ktorého okolie je obyva-
teľmi využívané na športové akti-
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dochádzková vzdialenosť 500 m

dochádzková vzdialenosť 100 m

cyklotrasa

železničná jednokoľajová trať

ochranné pásmo železnice

pešie prepojenie

trať električky podľa ÚP

zastávka autobusu a vlaku
1
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Řepčínská
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Hejčín a doprava 

Hejčín je predmestím, ktoré je 
veľmi zaťažené dopravou. Jeho cen-
trálnou časťou vedú ulice Lado-
va, Tomkova a Řepčínská, ktoré sú 
zároveň hlavnými dopravnými ťahmi 
z a do centrálnej časti Olomouca. 
Tieto hlavné ťahy sú aj frekven-
tovanými pešími cestami, najmä 
čo sa týka vzájomného prepojenia 
jednotlivých škôl. Pôvodný zámer 
mesta napojiť Hejčín na mestskú 
električkovú dopravu nebol usku-
točnený, rovnako ani dopravný 
obchvat, ktorý by oblasť od do-
pravy odbremenil. Hejčínom tiež 
prechádza jednokoľajová trať, 
ktorá prechádza až do priemyselnej 
časti Řepčína. Táto trať je vyu-
žívaná na vlakovú dopravu, veľmi 
využívaná je aj autobusová mest-
ská hromadná doprava s 30 minú-
tovou frekvenciou. Tieto všetky 
trasy sa však nešťastne stretá-
vajú na križovatke ulíc Tomko-
va a Řepčínská (1), a to zvyšuje 
dopravné zaťaženie Hejčína. Jedným 
z prvotných zámerov v návrhu bolo 
obnoviť koncepciu napojenia Hej-
čína na električkovú trasu. Po in-
formáciách o plánovanom posilnení 
prímestskej dopravy, ktoré sme 
od mestského magistrátu dosta-
li sme od zámeru upustili. Jednou 
z ideí na využitie opustenej bu-
dovy bývalej UP bolo vybudovať tú 
dopravný magistrát Olomouca, tento 
zámer sa však nestretol s kladnou 
odozvou. Myslíme si, že umiestne-
nie takejto funkcie do budovy by 
negatívne ovplyvnilo už teraz ne-
priaznivú dopravnú situáciu v Hej-
číne. Lokalitou prechádzajú aj 
viaceré cyklotrasy ktoré sa pretí-
najú na frekventovanej križovatke 
(1). Pozemok je lemovaný viacerými 
cestami ktoré pozemok obluhujú.
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obytné budovy

obytné budovy zmiešané

školské stavby

cirkevné stavby

halové objekty/nákupné strediská

spoločnosti/firmy

stavby infraštruktúry

športové stavby
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Hejčín a občianska vybavenosť 

Dá sa povedať, že občianska vyba-
venosť Hejčína nezaostáva za os-
tatnými časťami Olomouca. Funkčne 
prevažujú budovy obytné a obytné 
zmiešané, veľmi výraznou zlož-
kou zástavby sú školy tvoriace 
centrálnu časť Hejčína. Tie ob-
klopojú aj budovu bývalej príro-
dovedeckej fakulty UP a okolité 
nevyužívané parcely. Na okraji 
časti nájdeme nákupné strediská 
a menšie prevádzky so službami. 
Obchodné prevádzky v dochádzkovej 
vzdialenosti do desiatich minút 
ale chýbajú. Najstaršia obývaná 
časť Hejčína obkolesuje Mrštíkovo 
námestie, najstaršie nálezy po-
chádzajú z doby kamennej. Cirkev-
né stavby zastupuje najmä kostol 
sv. Cyrila a Metoda s budovou 
fary, významnou je malá kaplnka 
na Mrštíkovom námestí. V okrajovej 
časti Hejčína nájdeme aj budovu 
pošty, ubytovacie a stravovacie 
zadiadenia, tiež sa tu koncentrujú 
obchody ako napríklad Penny mar-
ket. Najmejší z kruhov predstavuje 
docházkovú vzdialenosť 100 metrov, 
ďalej 500 a 750 metrov. Docházková 
vzdialenosť 500 metrov predstavuje 
dobu chôdze asi 10 minút. Z mapy 
je viditeľné, že väčšina služieb 
a obchodných domov sa nachádza 
za touto hranicou, čo obyvateľov 
Hejčína núti používať automobily. 
V lokalite chýbajú malé prevádzky 
alebo priestory na prenájom, ktoré 
by mohli slúžiť malým podnikateľom 
alebo reťazcom. Pešia dostupnosť 
takýchto prevádzok v centrálnej 
časti Hejčína by do tejto zatiaľ 
príliš nevyužitej oblasti mohla 
prilákať obyvateľov, ktorý by tu 
trávili viac času. Obohatenie slu-
žieb v centrálnej časti by z nej 
mohlo urobiť atraktívne miesto.
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Holé steny, ošarpané múry a smutné 
chodby ako žily čakajúce na prí-
val horúcej krvi. Chladné odlesky 
kedysi moderných materiálov od-
rážajú to čo je už len pravdou 

minulosti.

Cez špinavé okná do útrob prú-
di vzduch a svetlo, deň čo deň sa 
toto telo budí a je pripravené 
zmeniť sa.
Architektonické kvality a postmo-
dernistické hry kompozícií a tva-
rov stredajúce zaujímavé povrchy. 
Veľkorysé priestory vo vnútri bu-
dovy a ich atmosféra sú veľmi špe-
cifické. Nechcem tvrdiť že budova 
je niečím špeciálne výnimočná, ale 
už jej história a spôsob akým bola 
budova úžívaná jej dávajú nádych 
nostalgie doby, ktorú som nikdy na 
vlastnej koži nezažila.

foto: záber na interiér vestibulu v prízemí 
budovy bývalej UP - súčasný stav

foto: výťah a informačné lišty schodiska

Studený interiér s mnohými zaují-
mavými prepojeniami, pohľadovými 
osami či amfiládami dodáva starému 
organizmu punc dôležitosti. Pô-
vodné prvky, osvetlenie, podlahy 
či napríklad okenné rámy, ktoré tu 
ostali Vás prenesú do roku 1989, 
keby bola budova postavená. Jej 
autorom je architekt Karel Dole-
žel, ktorý pôsobil ako pedagóg aj 
na Fakulte architektúry v Brne.
Názor architekta na budúce koncep-
cie univerzitného kampusu je jasne 
vyjadrený. Prejavuje sa v použití 
mnohých modulárnych a dočasných 
pvkoch, ktoré boli pripravené na 
napojenie k ďalším modulárnym bu-
dovám univerzitného kampusu. Táto 
koncepcia je vidieť na umiestnení 
komunikácií - chodieb, prevýšenej 
haly a tiež otvoroch na štítových 
fasádach.

foto: učebňa
autor: tatiana uhríková
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foto: severná fasáda
autor: ondrej indruch
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foto: technické zázemie v poslednom 
podlaží
autor: tatiana uhríková

foto: prevýšené patio
autor: tatiana uhríková

foto: policajná stopa
autor: tatiana uhríková

foto: južná strana strechy
autor: tatiana uhríková

foto: technické zázemie v poslednom podlaží
autor: tatiana uhríková
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Jan De vylder je architekt a pro-
fesor, ktorý spája dve profesie 
do jednej. Pôsobí ako profesor 

na ETH v Zürichu, kde pod heslom 
“re - practice” a “prac - teach” 
spája dohromady prax s výukou.

Jan De Vylder a Inge Vinck sú spo-
luzakladateľmi spoločnosti Jan de 
Vylder Architecten (2008), Archi-
tecten de Vylder Vinck Taillieu 
(2010) a najnovšie architekti Jan 
de Vylder Architect Inge Vinck 
(AJDVIV).

PC CARITAS
1800 m2
2016

Projekt pavilonu psychiatrickej 
liečebne v belgickom Melle doko-
nale demonštruje prístup ateliéru 
Jana de Vyldera k architektúre, 
najviac však jeho prístup k ar-
chitektonickým pamiatkam. Využíva 
nové prvky na záchranu a zvýrazne-
nie tých pôvodných, ktoré považuje 
za krásne vo svojej prirodzenosti. 
Analyticky pracuje s materiálom 
a kompozíciou doplňovaných no-
votvarov, ktoré podporujú dôstojné 
stárnutie celej štruktúry. Dáva 
najavo, že aj architektúra môže 
umrieť, ale tiež sa znova naro-
diť z popola. Čo ak bude budova 
len udržiavaná a pripravená stať 
sa experimentálnym priestorom na 
opätovné objavovanie a skúmanie 
nových spôsobov života?
Tzv. viacpodlažný park búrajúci 
bariéry medzi súkromným a verej-
ným, medzi vonkajškom a vnútrom. 
Architektúra zhmotňujúca abstrakt-
né predstavy, ako hmatateľná idea 
a zároveň surrealistická realita. 
Prístup architektov dvvt posúv 
hranice brániace akejkoľvek forme 

života rozvíjať sa v zavedených 
či uzavretých štruktúrach. Stal sa 
veľkou inšpiráciou projektu budovy 
bývalej UP v Olomouci, kde sme sa 
snažili tieto inšpiratívne postupy 
Jana de Vyldera aplikovať a zhmot-
niť. Citlivé zásahy do konštrukcie 
a zachovanie zachovateľného pod-
porili náš koncept o vynaložení 
čo najmenšieho množstva financí 
a dosiahnuť pritom čo najlepšieho 
efektu. Používanie farieb na no-
vých prvkoch a ich účel pre zvý-
raznenie krásy pôvodnej architek-
túry boli pre náš projekt kľúčovou 
ideou.

dvvt - Gent

jan de vylder
inge vinck
jo taillieu

2008 - súčasnosť

„Avoided waste today. Saved space 
today.
Longs for future even more.“.

„The context is the material. The 
existing is the material. And no 
more. Brickwork and wooden floors 
and structures.“
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žiť dnes už globálny stav tabuly 
rasy a naviac z neho ťažiť: nečer-
pá inšpiráciu z daností, až prí-
liš často žmýkaných. Od určité-
ho kritického množstva hmoty sa 
budova stáva Veľkou Budovou. Takú 
hmotu už nemožno ovládnuť jedným 
architektonickým gestom, ani žiad-
nou kombináciou architektonických 
giest. Táto neovládateľnosť dáva 
jednotlivým častiam budovy nezá-
vislosť, ktorá však neznamená roz-
trieštenie. Veľkosť môže na tejto 
ploche existovať kdekoľvek. Veľko-
sť je nielen neschopná nadväzovať 
vzťahy s klasickým mestom – v naj-
lepšom prípade s ním koexistuje; 
v množstve a komplexnosti vyba-
venosti, ktorú ponúka, je najviac 
urbánna sama osebe.

Veľkosť už mesto nepotrebuje: 
Veľkosť s mestom súťaží, zastupu-
je ho, privlastňuje si ho – alebo 

ešte lepšie, sama je mestom.

V skutočnosti však iba Veľkosť do-
káže nastoliť poriadok zložitosti, 
ktorý naplno mobilizuje inteli-
genciu architektúry a súvisiacich 
disciplín. Veľkosť ale nepohl-
tí všetku architektúru. Všetky 
programy, všetky udalosti. Exis-
tuje ešte veľa “potrieb” príliš 
nejasných, príliš slabých, príliš 
nedôveryhodných, príliš drzých 
a tvrdohlavých. A pretože neexis-
tuje žiadna teória Veľkosti, ne-
vieme čo si s ňou počať, nevieme, 
kam s ňou, kedy ju použiť, nemáme 
tušenie, ako ju projektovať. Našim 
jediným pojítkom s Veľkosťou sú 
veľké omyly. Pod vplyvom samotnej 
Veľkosti sa tieto budovy ocitajú 
mimo reálnu sféru, mimo dobré či 
zlé. Ich pôsobenie je nezávislé 
na ich kvalite.

Veľkosť prestala byť súčasťou aké-
hokoľvek mestského tkaniva. Exis-

tuje – nanajvýš koexistuje.
Jej podtextom je fuck kontext.
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bigness 
(OMA, REM KOOLHAAS)

1_1 miesto

Časť mesta Olomouc - Hejčín, je 
oblasť, ktorá napriek tomu že je 
súčasťou krajského mesta, žije tak 
trochu vlastným životom. “Odmieta-
ná budova” by mohla byť pre oblasť 
prínosom v doplnení funkcií, ktoré 
Hejčín najviac potrebuje a ktoré 
by boli využívané najmä jeho oby-
vateľmi a zároveň reagovať na ce-
lospoločenský problém.

1_2 objekt

Budova bývalej Prírodovedeckej 
fakulty UP v Olomouci patrí medzi 
najmenej obľúbené stavby v mes-
te Olomouc. Stala sa tŕňom v oku, 
opusteným miestom, nemotorným ob-
rom v poli.

Z pôvodného zámeru vybudovať uni-
verzitný komplex s množstvom budov 

a sál nakoniec stojí len jeden 
“modul”, akoby stále čakal na to, 

čo sa bude diať.  

Budova týchto dimenzií prestáva 
na svoje okolie pôsobiť svojimi 
architektonickými kvalitami, pôso-
bí jednoducho ako “veľká”.
“Odmietaná budova” môže byť pritom 
prínosom nie len pre obyvateľov 
Hejčína, ale aj pre rodiny, kto-
ré sa ocitli v ťažkých životných 
podmienkach.

1_3 merítko

Veľkosť – práve vďaka svojej nezá-
vislosti na kontexte – je tou ar-
chitektúrou, ktorá je schopná pre-

1r_msp19         sa-4a
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_0
FUCK
KONTEXT ?!

Kam sa v dnešnej dobe uberá urbanizmus zaži-
tých štruktúr a územné plánovanie? Ako vlast-
ne stavať v meste? Zahušťovať či nezahusťo-
vať  mestské štruktúry alebo sa sústrediť na 
predmestia? Je takáto suburbanizácia zárukou 
kvalitného života a životného prostredia?

24
 

fuck kontext?

Veľkosť už mesto nepotrebuje: 
Veľkosť s mestom súťaží, zastupu-
je ho, privlastňuje si ho – alebo 

ešte lepšie, sama je mestom.

Prečo sa v dnešnej dobe zdráhame 
vytvárať kompaktné mesto a miesto 
toho okupujeme nové a nové plo-
chy v krajine? Čo v dnešnej dobe 
znamená kontext, ktorý je nestály 
a neuchopiteľný? Oproti prefe-
rovanej suburbanizácii je vznik 
kvalitného mestského prostredia 
relatívne náročný na organizáciu 
a koordináciu. Musíme ho chcieť, 
sám o sebe nezvnikne.

Mesto je neustále sa vyvýjajúci 
organizmus. Architektúra a urba-
nizmus zažíva smrť v podobe vzniku 
mestských brownfieldow, ktoré zá-
roveň podporujú zrod zón v podobe 
urban sprawl. Bojíme sa vrstvenia, 
bojíme sa miešania. Súčasná vý-
stavba je podrobená narastajúcim 
nárokom na obytnú plochu čo v pre-
počte spôsobuje pokles hustoty 
obyvateľstva, sme viazaní zmenami 
spôsobu života v spoločnosti, sme 
viazaní legislatívou. Bytové jed-
notky v mestách sa v deväťsedia-
tych rokoch menili na kancelárie, 
dnes ich prestavujeme späť na byty 
a často zisťujeme, že to už nie je 
možné. Nikdy sa nedá však pove-
dať, že mesto je hotové a už v ňom 
nebudeme stavať a že sa nebude me-
niť. Vrátime sa do miest alebo je 
suburbanizácia nevyhnutný fenomén? 
Vznik sídelnej kaše je podporova-
ný myšlienkou ideálneho bývania, 
dokonalého súkromia a v podstate 
segregácie od spoločenstva. Rastú-
ce plošné nároky neumožňujú vy-
tvorenie takej sídelnej štruktúry, 

aby v nej mohli byť obchody, pod-
niky, lekár či škôlka, nebude sem 
jazdiť mhd. Naproti tomu, kompakt-
ná radová zástavba takúto funkčnú 
štruktúru umožňuje. Z hľadiska 
verejného záujmu je lepšie upred-
nostniť zástavbu plôch v meste či 
rekonverziu mestských budov, ktoré 
sú nedostatočne alebo vôbec využi-
té než stavať za mestom na zelenej 
lúke. Tomuto však súčasné právne 
prostredie nie je prispôsobené a 
stavebná legislatíva má dlhú zotr-
vačnosť. Je potrebné vyzdvihovať 
výhody mestského bývania nasle-
dované kvalitnými príkladmi rea-
lizácií. Verejná debata sa v sú-
časnosti zasekla na type činžiak 
verzus rodinný dom. V skutočnosti 
ale existuje obrovská rada typoló-
gii, ktoré prinášajú výhody práve 
kombináciou individuálneho bývania 
s inými funkciami, prehnaná ty-
pizácia však bráni diverzifikácii 
a teda zmysluplnému vývoju výstav-
by v mestách. Pritom výstavba sa 
môže vstviť sa seba. V súčasnos-
ti existujú početné a realizované 
príklady zo zahraničnej architek-
tonickej praxe. Príkladom môže byť 
Kalkbreite v Zürichu (2014, Müller 
Sigrist Architekten), kde spodnú 
časť domu tvorí depo električiek 
a vo vyšších úrovniach je býva-
nie. Na súčasnom trhu je najhoršie 
obmedzenie možností stavať inak. 
Život ide dopredu, ale legislatíva 
ho nestíha. Mesto je krajina ktorú 
vytvorili ludia, a ktorú teraz 
opúšťame, možno preto lebo nám 
vracia obraz nás samých.
Architektúra je viac o ľuďoch 
a ich činnostiach ako o architek-
túre samotnej. Je to vlastne len 
pozadie bežného života, ktorý nám 
môže pripadať často hlúpy či ba-
nálny. Mnoho architektov sa zao-
berá kontroverznými častami mesta 
či krajiny, ide ale aj o to, aby 
sme sa zbavili určitého romantizmu 
a nostalgie. Pokial túto krajinu 
a kultúru nebudeme študovať prak-
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ticky, pokial ju nebudeme zohľad-
ňovať v našej práci, či sa v nej 
pohybovať, ocitneme sa v izolácii.
Nejde tu o vyzdvihovanie škaredos-
ti, ale o pohľad do zrkadla a pri-
jatie nedokonalosti. Rovnako ako 
pravidlá, regule tak aj urbanizmus 
musí prijať kultúru prakticky a 
úprimne. Urbanizmus už dávno nie 
je diktátom a nástrojom tvarovania 
miest a spôsobu života ľudí, ale 
podriaďuje sa bežnému životu a po-
trebám spoločnosti. Regulačný plán 
navrhnutý včera može byť už dnes 
zastaralý. Ako prispôsobiť urba-
nizmus dnešnému fenoménu indivi-
dualizmu a kde je v tomto prípade 
hranica medzi reguláciou a obme-
dzením? Plánovanie urbanizmu je 
konzervatívnym odborom možno práve 
pre jeho zodpovednosť za ďaleko-
siahle dôsledky a dopady na pros-
tredie. Bude musieť prekonať tieň 
slávnych ideí a zásad, zjednodušiť 
sa a zaradiť do svojej náplne štú-
dium človeka. Bude musieť do seba 
zahrnúť výsledky iných odborov, 
prijať pravdivosť reality a iraci-
onálna a možno bude musieť nechať 
niektoré veci plávať alebo nad 
nimi mávnuť rukou. Tak isto ako 
architektúra by nemala byť chápa-
ná ako nástroj záchrany ľudského 
života, do ktorého by mala pri-
niesť svetlo a vyššie ciele. Akoby 
sme si nevedeli vážiť všednosť a 
priemernosť a predbiehali sa, kto 
bude divnejší a šialenejší. Je to 
póza. Zretelná povýšenosť, akoby 
sme na ňu mali právo len my archi-
tekti. Zatiaľ čo my ju kreslíme 
a potom o nej diskutujeme, veľa 
ludí ju proste už dávno žije.
Môžeme zostať v kancelárii alebo 
na akademickej pôde, alebo výjsť 
von do chaosu a žiť s ostatnými. 
Ľudia vás začnú brať vážne až vte-
dy, keď žačnete vnímať ich svet. V 
súčasnom prostredí kde zmena pre-
vláda nad stálosťou a kde sa ne-
môžeme oprieť o kontext, pretože v 
podstate neexistuje, sa kontextom 

stáva každodenný život. V návrhu 
sme si absencie kontextu pros-
tredia vedomí. Nenavrhujeme preto 
urbanistické riešenie okolia stav-
by, skôr sa zaoberáme nestálosťou, 
nedefinujeme ako bude okolie stav-
by fungovať. Jednotlivé funkcie 
navrhujeme tak, aby spolu vzájomne 
fungovali a mohli podliehať zmenám  
v spoločnosti či reagovať na možné 
premeny územia.

Zásahom do bezprostredného okolia 
stavby je lávka prepájajúca obytné 
zóny Hejčína, ktorá je zároveň sú-
časťou interiéru domu - prechádza 
ním ako ulica spájajúca vonkajší 
svet s vnútorným, mesto s mestom. 
Oba konce lávky nie sú ukončené, 
čiže lávka nezačína ani nekončí 
ako reakcia na tekutú modernitu, 
zmenu, neurčitosť, neznámo budúc-
na. Spolu so schodiskom sa trasa 
obtáča okolo domu a jeho bez-
prostredného okolia, ale nedefi-
nuje presné hranice verejného či 
súkromného. 

Neurčitosť konxtextu okolia sa 
prepisuje do slobody, akou môže-
me stávajúcu budovu využívať a do 
otvorenosti budovy voči budúcim 
zmenám. Okolný urbanizmus sa zr-
kadlí vo vnútornom programe bu-
dovy a rovnako ako mesto, ktorého 
vývoj nie je nikdy ukončený tak aj 
budova ostáva nedokončenou a rpi-
pravenou na ďalšie zmeny. Veľkosť 
umožňuje flexibilitu programu a 
stáva sa tak katalizátorom budú-

cich zmien.
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Myšlienka na dom, ktorý fungu-
je ako mesto uprostred mesta nás 
priviedla k úvahám o jeho fungova-
ní, vzájomných vzťahoch a tiež o 
chovaní jeho obyvateľov.

V tomto prípade sme nepracovali s 
regulačným plánom, pretože ten pre 
Hejčín v súčasnosti neexistuje. 
Nepoznáme budúcnosť okolia budo-
vy, nepoznáme budúce stavby ktoré 
tú budú vznikať. Koncept lávky ako 
ulice ktorá pretína dom a napá-
ja sa na pešiu trasu vedúcu ponad 
park, ktorý by tu tiež raz mohol 

vzniknúť a ktorý v našom návrhu 
berieme ako možnú súčasť budú-
ceho regulačného plánu, vnímame 
ako najdôležitejší prvok budúceho 
začlenenia stavby do jej okolia. 
Ulica preniká domom a spája roz-
ličné funkcie či fyzicky alebo vi-
zuálne. Na ňu sú napojené priesto-
ry ako ihrisko alebo prevýšené 
patio so svetlíkom, ktoré sú bežne 
verejne prístupné. Lávka spolu so 
schodiskami a rampou tiež vymedzu-
je rozpytový priestor pred vstu-
pom do budovy a umožňuje budúcim 
štruktúram napojiť sa na ňu.
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_3

Pôvodný koncept univerzitného 
kampusu predurčil vzhľad súčasnej 
budovy. Jej modulovosť a celkový 
výraz nás veľmi oslovili a po jej 
návšteve na nás zapôsobila aj 
celková atmosféra. Konštrukcia 
budovy je veľmi flexibilná vďaka 
skeletovej konštrukcii a po ana-
lýze aktuálneho stavu a dispozíc 
sa veľa riešení ukázalo ako využi-
telné do budúcnosti, preto koncept 
vychádza zo zachovania funkčných 
stavebných konštrukcií či interié-
rových prvkov.

Zapojenie verejnosti do fungovania 
budovy bola v rámci prijatia novej 
štruktúry veľmi dôležitá, preto 
sme sa rozhodli venovať prízemie 
budovy práve obyvateľom Hejčína. 
V tomto podlaží by prebehli naj-
výraznejšie zmeny a to obstránenie 
všetkých nenosných konštrukcií. 
Vzniká tak otvorený spoločenský 
sál s doplneným technickým zázemím 
a stávajúcou šachtou výťahu. Tento 
sál je využiteľný rôznymi spôsobmi 
a najlepšie komunikuje s verejným 
priestorom v okolí budovy.

Severozápadná fasáda je tak-
tiež určená verejne využiteľným 
priestorom, ktoré zachovávajú 
pôvodné členenie učební. Dispozí-
cia bola očistená od prebytočných 
priečok a bude slúžiť ako prejaní-
mateľné priestory/klubovne/služby. 
Výrazným zásahom do konštrukcie 
je  dvojpodlažné ihrisko (ružo-
vá), ktoré je verejne dostupným 
a atraktívnym priestorom. Je vyu-
žívané obyvateľmi Hejčína rovnako 
ako obyvateľmi domu.

Schéma znázorňuje hlavnú komu-
nikačnú trasu ktorá je prístupná 
verejnosti a zároveň je exteriéro-
vým priestorom. Trasa predstavu-
je „ulicu“ prechádzajúcu budovou, 
spája verejné aj súkromné funkcie, 
fyzicky aj vizuálne ich prepája. 
Tzv. street je tepnou domu.
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Táto ulica nadväzuje na pôvodné 
piestory v budove akými sú pre-
výšené patio a tiež schodiskové 
jadro s výťahom. V tomto „páse“ 
sú dispozične umiestnené servisné 
priestory, hlavné technologické 
rozvody či sladovacie priestory. 
Prevýšené patio spolu s ulicou vi-
zuálne prepája súkromné priestory 
s verejnými a spolu s ihriskom sa 
stáva rozšírením verejne prístup-
ných častí v budove.

Južná strana budovy je okrem sálu 
v prvom podlaží využitá na umiest-
nenie menších bytov. Bývanie ako 
kľúčová funkcia predstavuje ná-
stroj ktorý reaguje na situáciu v 
spoločnosti a zároveň ničím ne-
narúša fungovanie lokality. Táto 
funkcia napomáha k prijatiu stavby 
ako funkčného celku a pomáha vy-
tvárať úzke vzťahy k nej a v rámci 
komunity.

Najvyššie podlažie je rozlohou 
najmenšie a v súčasnoti je zázemím 
technologických zariadení. Toto 
podlažie ale poskytuje potenciál 
na vytvorenie priestorov dostup-
ných širokej verejnosti. Okrem 
vnútorných priestorov je využi-
teľná aj plochá strecham ktorá po 
niekolkých úpravách poslúži ako 
terasa napojená na obe schodiská 
na fasádach.

Celá obálka domu tiež prešla nie-
koľkými úpravami. Kedže pracu-
jeme s variantou „veľa muziky za 
málo peňazí“, zachovávame pôvodné 
konštrukcie fasád spolu so za-
teplením na miestach kde je to 
potrebné. Kedže sa v budove nachá-
dzajú vykurované aj nebykurované 
priestory, bolo taktiež potrebné 
zabezpečiť tepelné zóny a bez-
problémové fungovanie. Výraznými 
zmenami prešli obe kratšie fasády, 
ktoré boli doplnené o otvory okien 
a dverí. Zachovávame tiež povodné 
okenné rámy. 
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zachovávame funkčné
a zachovateľné

vzniká miesto na hru,
ihrisko pre rodiny s deťmi

dopĺňame priestory pre komer-
ciu a služby

vytvárame priestor pre stre-
távanie sa

bývanie s komunitným charak-
terom pre potrebných

verejná strešná záhrada pre 
obyvateľov
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1 np
 

0,000
spoločenský sál

zastavaná plocha:  926 m2
svetlá výška:   3,85 m 
 

kapacita:   350 

1.1 spoločenský sál 773 m2 
1.2 jadro výťahu  10,7 m2
1.3 sklad   26,5 m2
1.4 WC muži  27 m2
1.5 WC ženy  27 m2

- spoločenský sál v podlaží prí-
zemia je dispozične otvorený 
priestor s doplneným sociálnym 
a skladovacím zázemím

- pôvodná dispozícia podlažia bola 
očistená o veškeré nenosné staveb-
né konštrukcie, okrem jadra výťahu 

- okrem stĺpov skeletu sa 
v priestore sálu nachádzajú jad-
rá rozvodov infraštruktúry domu, 
ktoré je možné využiť na ďalšie 
napojenie technického zázemia a 
teda možné rozdelenie veľkej plo-
chy na menšie a samostatne funkčné

- pod prievlakmi skeletu sú vidi-
teľné čiarkované čiary ktoré pred-
stavujú kapsy ktoré slúžia na za-
vesenie ľahkých posuvných
priečok, ktoré môžu sál deliť
podľa rôznychpožiadaviek
či udalosti

- prístupnosť sálu v parteri
domu umožnuje kooperáciu s verej-
ným priestorom okolo budovy

T2_2+kk

plocha: 50,0 m2

jednotka obsahuje: predsieň
    obytná izba s kuchynským kútom
    kúpeľňa s wc
    detská izba

kapacita:

- bytová jednotka o kapacite tri až štyri osoby je 
určená pre rodičov či single rodiča s dieťaťom alebo 
deťmi
- veľkosť každej izby je dostatočná na umiestnenie dvoch 
lôžok prípadne na umiestnenie vyvýšeného lôžka a 
navýšenia tak kapacity bytu

0 1 2 5

jednotka T2
kapitola:
sociálne bývanie

celkový počet: 2   

0 1 2 5 10
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+4,100
polyfunkčné podlažie

zastavaná plocha:  884 m2
svetlá výška:   3,35 m 
 

kapacita
prenajímateľných
priestorov:   75

kapacita bývania:  18  

2.1 komunikačné
 priestory  154 m2
2.2 exteriérové
 schodiská
 a lávky  328 m2
2.3 schodisko a výťah 39,5 m2
2.4 sklad   11 m2
2.5 sklad/upratovanie 11 m2
2.6 sklad na bicykle 8,2 m2
2.7 byt A   68,5 m2
2.8 byt B   33 m2
2.9 byt C   33 m2
2.10 byt D   36 m2
2.11 byt E   36 m2
2.12 spoločenská
 miestnosť  72,5 m2
2.13 bunka A  68,5 m2
2.14 bunka B  68,5 m2
2.15 bunka C  146 m2

- podlažie pokrýva funkcie akými 
sú bývanie, zdielané priestory v 
podobe „ulice“, patia a spoločen-
skej miestnosti a tiež tri prena-
jímateľné bunky

- koncept „ulice“ v dome spája 
všetky funkcie dohromady a zároveň 
je hlavnou tepnou budovy a miestom 
sociálnych interakcií

T2_2+kk

plocha: 50,0 m2

jednotka obsahuje: predsieň
    obytná izba s kuchynským kútom
    kúpeľňa s wc
    detská izba

kapacita:

- bytová jednotka o kapacite tri až štyri osoby je 
určená pre rodičov či single rodiča s dieťaťom alebo 
deťmi
- veľkosť každej izby je dostatočná na umiestnenie dvoch 
lôžok prípadne na umiestnenie vyvýšeného lôžka a 
navýšenia tak kapacity bytu

0 1 2 5

jednotka T2
kapitola:
sociálne bývanie

celkový počet: 2   

T2_2+kk

plocha: 50,0 m2

jednotka obsahuje: predsieň
    obytná izba s kuchynským kútom
    kúpeľňa s wc
    detská izba

kapacita:

- bytová jednotka o kapacite tri až štyri osoby je 
určená pre rodičov či single rodiča s dieťaťom alebo 
deťmi
- veľkosť každej izby je dostatočná na umiestnenie dvoch 
lôžok prípadne na umiestnenie vyvýšeného lôžka a 
navýšenia tak kapacity bytu

0 1 2 5

jednotka T2
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3 np
 

+7,700
polyfunkčné podlažie

zastavaná plocha:  884 m2
svetlá výška:   3,35 m 
 

kapacita
prenajímateľných
priestorov:   35

kapacita bývania:  17  

3.1 komunikačné
 priestory  154 m2
3.2 exteriérové
 schodiská
 a lávky  103 m2
3.3 schodisko a výťah 39,5 m2
3.4 sklad a WC  11 m2
3.5 sklad/upratovanie 11 m2
3.6 sklad na bicykle 8,2 m2
3.7 byt A   68,5 m2
3.8 byt B   50 m2
3.9 byt C   53 m2
3.10 byt D   36 m2
3.11 bunka A  72,5 m2
3.12 bunka B  68,5 m2
3.13 ihrisko  215 m2

- v treťom podlaží sa nachá-
dza najväčší verejne prístupný 
priestor ktorým je ihrisko - v 
ploche sa nachádza schodisko, 
ktoré prepája dve výškové úrovne 
ihriska

- v každom podlaží nájdeme rôz-
ne dispozície bytov prispôsobe-
né rôznym požiadavkam, prevýšený 
priestor patia spolu s „ulicou“ 
vo vnútri budovy vizuálne prepája 
jednotlivé podlažia

0 1 2 5 10

T2_2+kk

plocha: 50,0 m2

jednotka obsahuje: predsieň
    obytná izba s kuchynským kútom
    kúpeľňa s wc
    detská izba

kapacita:

- bytová jednotka o kapacite tri až štyri osoby je 
určená pre rodičov či single rodiča s dieťaťom alebo 
deťmi
- veľkosť každej izby je dostatočná na umiestnenie dvoch 
lôžok prípadne na umiestnenie vyvýšeného lôžka a 
navýšenia tak kapacity bytu

0 1 2 5

jednotka T2
kapitola:
sociálne bývanie

celkový počet: 2   

T2_2+kk

plocha: 50,0 m2

jednotka obsahuje: predsieň
    obytná izba s kuchynským kútom
    kúpeľňa s wc
    detská izba

kapacita:

- bytová jednotka o kapacite tri až štyri osoby je 
určená pre rodičov či single rodiča s dieťaťom alebo 
deťmi
- veľkosť každej izby je dostatočná na umiestnenie dvoch 
lôžok prípadne na umiestnenie vyvýšeného lôžka a 
navýšenia tak kapacity bytu
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jednotka T2
kapitola:
sociálne bývanie

celkový počet: 2   
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4 np
 

+11,300
polyfunkčné podlažie

zastavaná plocha:  967 m2
svetlá výška:   3,35 m 
 

kapacita
prenajímateľných
priestorov:   35

kapacita bývania:  18  

4.1 komunikačné
 priestory  154 m2
4.2 exteriérové
 schodiská
 a lávky  103 m2
4.3 schodisko a výťah 39,5 m2
4.4 sklad a WC  11 m2
4.5 sklad/upratovanie 11 m2
4.6 sklad na bicykle 8,2 m2
4.7 byt A   85 m2
4.8 byt B   40,5 m2
4.9 byt C   40,5 m2
4.10 byt D   44,5 m2
4.11 byt E   36 m2
4.12 bunka A  146 m2
4.13 ochodz ihriska 143 m2

- štvrté podlažie je konštrukčne 
najširším podlažím a jeho pôvodná 
dispozícia bola mierne odlišná od 
zvyšných podlaží

- v rámci zachovania polohy komu-
nikácií bolo v tomto podlaží nut-
ných viacero zmien týkajúcich sa 
hlavne vybudovania nových priečok

- do štvrtého podlažia sa prepisu-
je výška ihriska, ktoré tu pokra-
čuje v rámci ochodzu

T2_2+kk

plocha: 50,0 m2

jednotka obsahuje: predsieň
    obytná izba s kuchynským kútom
    kúpeľňa s wc
    detská izba

kapacita:

- bytová jednotka o kapacite tri až štyri osoby je 
určená pre rodičov či single rodiča s dieťaťom alebo 
deťmi
- veľkosť každej izby je dostatočná na umiestnenie dvoch 
lôžok prípadne na umiestnenie vyvýšeného lôžka a 
navýšenia tak kapacity bytu
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jednotka T2
kapitola:
sociálne bývanie

celkový počet: 2   

T2_2+kk

plocha: 50,0 m2

jednotka obsahuje: predsieň
    obytná izba s kuchynským kútom
    kúpeľňa s wc
    detská izba

kapacita:

- bytová jednotka o kapacite tri až štyri osoby je 
určená pre rodičov či single rodiča s dieťaťom alebo 
deťmi
- veľkosť každej izby je dostatočná na umiestnenie dvoch 
lôžok prípadne na umiestnenie vyvýšeného lôžka a 
navýšenia tak kapacity bytu
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jednotka T2
kapitola:
sociálne bývanie

celkový počet: 2   
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5 np
 

+14,900
polyfunkčné podlažie

zastavaná plocha:  431 m2
svetlá výška:   3,35 m 
 

kapacita
prenajímateľných
priestorov:   45  

5.1 komunikačné
 priestory  20,4 m2
5.2 exteriérové
 schodiská
 a lávky  106 m2
5.3 schodisko a výťah 40 m2
5.4 technická
 miestnosť  77 m2
5.5 priestor
 pod svetlíkom  44 m2
5.6 klubovňa  31,3 m2
5.7 klubovňa  25,6 m2
5.8 klubovňa  28,1 m2
5.9 sklad nábytku  26 m2
5.10 dielňa   82 m2
5.11 strešná terasa 500 m2

- rozloha interiéru posledného 
podlažia je značne menšia ako u 
predošlých a súčasnom stave budo-
vy tu nájdeme hlavne technologické 
zariadenia

- dispozícia je oproti pôvodnému 
stavu upravená tak aby boli pria-
tory vzájomne prepojené a tiež 
bezbariérovo dostupné - pribudla 
tu výťahová šachta

- nachádzajú sa tu verejné klu-
bovne využiteľné na rozne účely a 
tiež verejne prístupná terasa

T2_2+kk

plocha: 50,0 m2

jednotka obsahuje: predsieň
    obytná izba s kuchynským kútom
    kúpeľňa s wc
    detská izba

kapacita:

- bytová jednotka o kapacite tri až štyri osoby je 
určená pre rodičov či single rodiča s dieťaťom alebo 
deťmi
- veľkosť každej izby je dostatočná na umiestnenie dvoch 
lôžok prípadne na umiestnenie vyvýšeného lôžka a 
navýšenia tak kapacity bytu
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jednotka T2
kapitola:
sociálne bývanie

celkový počet: 2   
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45

sociologická analýza

“ ... když už jsem přijala ten 
osud, tak mi ty křídla dávají 

děti, prostě to mateřství naplňuje 
člověka štěstím i tak ... “

Olga

“... na druhou stranu jsem žila 
v permanentním strachu co s náma 
bude, a vlastne, v noci pořádne 
nespíš, protože tě ty starosti 

vyhazují ze spánku...”

Matky samoživiteľy tvoria najohro-
zenejšiu časť populácie v Českej 
republike. Celkom 54 tisíc českých 
rodičov - samoživiteľov sa na-
chádza v závažnej bytovej núdzi. 
Bývanie nemajú vôbec, alebo hrozí, 
že oň prídu. Každý rok zhruba 12 
tisíc takýchto ľudí pribúda. Podľa 
štatistík v takýchto neúplných ro-
dinách vyrastá až 20 tisíc detí.
Väčšinu neúplných rodín tvoria 
matky s deťmi. Pravidelne viac ako 
polovica matiek nedostáva ali-
menty, viac ako jedna tretina má 
mesačný príjem menej ako 10 tisíc 

korún. Ovocie a zeleninu kupu-
je deťom každá štvrtá matka. Viac 
ako 30 percent slobodných matiek 
dokonca výživné na dieťa nepoberá. 
Tieto neúplné rodiny je chudobou 
najviac ohrozená skupina v Česku.

“ ... setkala jsem se s mnoha 
maminkami v podobné situaci a 
překvapilo mně, že každá je na 
všechno hrozně sama, není ani 
možné domoci se výživného, když 
tatínek neplatí tak neplatí, 
vždycky se najde cestička jak 

zduvodnit proč neplatit, a to že 
ta matka musí děti uživit, to se 
bere automaticky - ber kde ber 

...”

“ ... měli sme takové velké 
letiště, tam jsem spala s obouma 
dětma, Olinku jsem držela v nárúčí 

...”

“ ... uklízím kanceláře, starám 
se o jednu nemocnou paní, prostě 
kde se co najde, musím to nějak 
dorovnat ... je mi líto že tým 
dětem nemůžu koupit to, co by 

potřebovali, co by si zasloužili, 
zasloužili by si víc ale bohužel 

to nejde ... ”

“ ... když už jsem přijala ten 
osud, tak mi ty křídla dávají 

děti, prostě to mateřství naplňuje 
člověka štěstím i tak ... “

“ ... kolikrát v noci 
přepočítávám, či výjdem ... “

“ ... táta jšel jeden večer na 
pivo s kamarádama a už k nám 
nepřišel, je to hnusnej ... na 

školu jsem si našetřil sám, a taky 
na počítač ... “

1r_msp45         sa-4a

mesačné príjmy rodičov 
samoživiteľov podľa prieskumu v 
ČR:

viac ako 30 000 kč  18 %
medzi 10 a 20 000 kč 53%
menej ako 10 000 kč  29 %
iné    2%

3-členná rodina v núdzi:
mama Martina (31), Martin (7,5) a 
Vladko (14 mes.)
- starší dom Praha

“ ... bylo to tady 9 let 
neobydlený a topí se dřevem, 
a já sem dřevo neměla tak sem 
topila přímotopem, a přišel mi 
nedoplatek 15 tisíc korun ... na 
tehle měsíc mi zústalo 548 korun, 
ale neco málo v mrazáku ješte 
je a kamarádka za mně zaplatila 
plíny, takže plíny jsou, ... 
bojovat se musí - hlavně aby děti 
měli co jíst, já dojím po nich. “

“ ... kdyby měl malej alespoň 
obědy ve škole, tak by mohl chodit 
do družiny mezi ostatní děti a 
nemusel by být tady zavřenej na 
zahradě s bráchou ... “

mesačné náklady rodiny:

nájom        12 000 kč
elektrina       6 300 kč
voda         800 kč
dohromady       19 800 kč

mesačné príjmy rodiny:

štátny doplatok      10 300 kč
rodičovský príspevok     7 600 kč
prídavky na deti      1100 kč
pomoc v hmotnej núdzi    700 kč
dohromady       19 700 kč

  

4-členná rodina v núdzi:
mama Jiřina (38), Zdeněk (16) a 
Dominik (14), Anička (4)
- garsonka Děčín

“... já kdybych tady neměla 
kamarátku, která nám dává jídlo 
nebo tak, já bych nevyšla ... 
přinese nám mouku, chleba, a teď 
to řeknu blbě ale, udělají si oběd 
a když už to jíst nebudou, tak nám 
dají ty zbytky a my si to dáme no 
... “

“... maso nekupuju, máme omáčky 
bez masa, i když ty děti by 
to potřebovali, ale maso fakt 
nekupuju ... věřím že to světlo 
na konci tunela bude, ale musíme 
k němu pomaly dojít, a věřím že 
dojdem. “

mesačné náklady rodiny:

nájom        8 800 kč
elektrina       2 000 kč
škôlka a obedy v škole   2 700 kč
dohromady       13 500 kč

mesačné príjmy rodiny:

štátny doplatok      7 900 kč
pomoc v hmotnej núdzi    4 000 kč
výživné na deti      2 500 kč
úrad práce       3300 kč
dohromady       17 700 kč
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celkový počet 
obyvateľov v meste 
Olomouc
pri sčítaní 
obyvateľstva z roku 
2019

obyvateľov kraja s 
trvalým pobytom

hustota obyvateľov
na 1 km2 v meste 
Olomouc pri sčítaní 
obyvateľstva z roku 
2011

detí do 14 rokovobyvateľov sa nachádza 
v postproduktívnom 
veku (nad 65 rokov)

obyvateľov sa nachádza 
v produktívnom veku 
(15 - 64 rokov)

počet žien na tisíc 
mužov,
podiel žien v kraji 
dosahuje 51,4 %

priemerný vek ženy v 
Olomouckom kraji

priemerný vek muža v 
Olomouckom kraji

Demografická štruktúra Českej 
republiky sa za posledné 

desaťročia veľmi zmenila. Typická 
skladba rodín sa mení, klesá 
pôrodnosť, zvyšuje sa veková 
hranica reprodukčnej činnosti 

obyvateľov.

Zvyšuje sa rozvodovosť a vznikajú 
pojmy ako “bývalý nevlastný brat” 
a pojem celoživotný partner na-
hradil “partner na jedno životné 
obdobie”.
Situácia spoločnosti je zároveň 
najviac zasiahnutá ekonomikou, a 
to sa odráža v zavedených pred-
stavách o jej fungovaní. Rovnako 
sa mení názor na život, menia sa 
priority, čas sa zrýchluje a to čo 
platilo včera, dnes už nemusí. Ako 
je na rýchlo meniace sa podmienky 
naša spoločnosť pripravená?
Ako na tieto podmienky reaguje ar-
chitektúra?

Posledné roky sa výrazne zmenili 
podmienky na trhu s nehnuteľnosťa-
mi. Zvýšil sa podiel nadpriemerne 
zárobkovo výnosných domácností, 
čo zvýšilo ceny na trhu, ktoré 
sú podporené kúpnou silou tých-
to vyšších vrstiev v spoločnosti. 
Nehnuteľnosti sa stali nástrojom 
špekulácii, neistoty, niečoho ne-
dosiahnuteľného. Od dávna platilo 
“dobre bývať, dobre žiť.”
Tisíckam ľudí s prijímom neodpo-
vedajúcim súčasnému trhu je  však 
odopreté oboje ...

Olomoucký kraj a obyvateľstvo

K 26. 3. 2011 malo v Olomouckom 
kraji trvalé bydlisko 638 873 oby-
vateľov, čo bolo o necelých 5 tis. 
osôb menej ako v roku 2001. Olomo-
ucký kraj sa tak priradil k ďalším 
štyrom krajom
s poklesom obyvateľov medzi sčíta-
niami. Ubudlo obyvateľov v menších 
obciach, najviac sa znížil počet 

osôb vo veľkých sídlach nad 10 
tis. obyvateľov. V samotnom kraj-
skom meste klesol počet obyvateľov 
pod stotisícovú hranicu na 99,4 
tis. obyvateľov s nahláseným trva-
lým pobytom.
Okres Olomouc je okres v Olomouc-
kom kraji. Sídlom okresného úradu 
bolo mesto Olomouc. Rozloha okresu 
je 1 620,28 km², počet obyvateľov 
je 228 831 a hustota zaľudnenia je 
141 obyvateľov na 1 km². V okrese 
Olomouc je 95 obcí, z toho 6 miest 
a 2 mestečká.

Polovicu hospodáriacich domácností 
v Olomouckom kraji tvorili úplné 
rodiny, neúplné rodiny jedného ro-
dičia s dieťaťom sa podieľali 13% 
a domácnosti jednotlivcov zaují-
mali 30%. štruktúra hospodária-
cich domácností sa v kraji pribli-
žuje hodnotám za ostatné moravské 
kraje. V štruktúre domácností 
existuje v rámci kraja i z dôvodu 
historického vývoja rad rozdielov. 
V severnej časti kraja, hlavne v 
SO ORP Jeseník, výsledky ukázali 
vysoký podiel domácností neúplných 
rodín jedného rodiča s dieťaťom 
a tiež viac tzv. faktických man-
želstiev, neformálnych spolužití 
druha a družky.

Všeobecne platí, že v populácii 
obyvateľov prevládajú počty žien 
nad mužmi. V Olomouckom kraji je 
žien viac o 5,7% a pre porovnanie 
v celej SR o 4,2%.
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42,5%10330,6%

osôb žije v nájme so 
závislými deťmi

77 žien a jeden muž 
žijúci v zariadeniach 
so závislými deťmi

počet ľudí žijúcich 
v azylových domoch

percentuálny podiel 
obyvateľstva žijúcich 
v bytoch, 56,9 % v 
rodinných domoch

približný počet ľudí 
bbez domova
Podiel osôb bez domova
bol druhý najvyšší 
medzi
krajmi v ČR

percentuálny podiel 
obyvateľstva žijúcich 
v ubytovacích 
zariadeniach



kultúra bývania

Spôsob bývania a domový fond sa 
v Olomouckom kraji dramaticky 

nelíši v porovnaní s inými českými 
krajmi. Počet domov v Olomouckom 

kraji je 137 345 a počet bytov 279 
323.

Dominantné postavenie si udržali 
domy rodinné, ktoré prevažujú v 
urbanistickej štruktúre všetkých 
obcí v kraji. Naopak, vo veľkých 
mestách v dôsledku hnustenej mest-
skej zástavby tento počet klesol.

Polovica obývaných bytov je vo 
vlastníctve osobnom. Drhou najčas-
tejšou skupinou sú byty v domoch 
v podielovom spoluvlastníctve 
vlastníkov bytov. Podľa užívanie 
bytov prevládajú byty vo vlast-
nom dome, v osobnom vlastníctve a 
byty nájomné, ktoré sú typické pre 
bytové domy. Takmer tretina všet-
kých obývaných bytov mala 4 obytné 
miestnosti. Kvalita bytov odpovedá 
bežným požiadavkam 21. storočia. 

Medzi štandartné byty bolo zarade-
ných 93,4% bytového fondu, 4,6 % 
bytov bolo hodnotených so zníženou 
kvalitou.
Priemerne v jednom byte pobývalo 
2,52 osôb, pričom na jednu osobu 
pripadla plocha v priemere 23,6 
m2. V jednom rodinnom dome býva v 
priemere 5,2 osôb.

Drvivá väčšina osôb v Olomouckom 
kraji býva v domoch (99,4%), z 
toho viac ako polovica obvateľ-
stva býva v rodinných domoch, v 
bytových domoch býva 42,5% osôb. 
2,5% obyvateľstva obýva prevádzko-
vé budovy s bytmi, správne úrady a 
iné budovy, ktoré nelúžia k býva-
niu. Ďalej sú využívané ubytovacie 
zariadenia ako domovy dôchodcov 
a ústavy sociálnej starostlivos-
ti pre telesne postihnutých. V 
krajskom sídle bolo v štruktúre 

domového fondu zachytených 68,9 
% domov rodinných a 28,3 % domov 
bytových.

veková štruktúra a pôrodnosť

V mezikrajskom porovnaní je 
Olomoucký kraj podle počtu 

obyvateľov 6. najľudnatejší s 
počtom obyvateľov 628 427.

V rozdelení obyvateľstva podľa 
3 základných vekových zložiek má 
kraj, v porovnaní s republikovým 
priemerom, vyššie podiely detskej 
zložky a seniorov, naopak podiel 
strednej zložky (15- 64 rokov) je 
podpriemerný. V rozdelení pod-
ľa podrobnejších vekových skupín 
bolo sčítané najviac osôb vo veku 
35 až 44 rokov, ďalej osôb pred 
dovŕšením dôchodkového veku, tj. 
55 až 64 rokov.
Ženy prevažujú nad počtom mužov 
vo všetkých krajoch, ale ich po-
diel je v Olomouckom kraji druhý 
najvyšší po Hlavnom meste Prahe. 
Počet žien prevyšoval počet mu-
žov takmer vo všetkých obciach 
kraja. Iba v obciach s veľkosťou 
500 až 999 obyvateľov bola situ-
ácia opačná. Priemerný vek obyva-
teľov Olomouckého kraja bol vyš-
ší než hodnota celorepublikového 
priemeru.

Ženy v porovnaní s mužmi vstupu-
jú do manželstva skôr. Vo veku 26 
rokov bola vydatá necelá štvrtina, 
v 30 rokoch polovica.
Na rozdiel od mužov bolo rozvedené 
viac žien, vo veku medzi 40 a 49 
rokmi života bola rozvedená dokon-
ca každá štvrtá žena.

Pretože sa ženy dožívajú vyš-
šieho veku, s pribúdajúcim vekom 
rastie zastúpenie vdov. V čase 
sčítania bola medzi 57 ročnými že-
nami každá desiata vdovou, vo veku 
64 rokov už každá piata a každá 
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165 9301258
počet ľudí žijúcich 
v neúplných rodinách 
so závislými deťmi v 
domových zariadeniach

počet osôb v bytovej 
núdzi = núdzové 
obydlie, prístrešie, 
dočasné ubytovacie 
zariadenia (ústavy pre 
telesne postihnutých, 
domovy dôchodcov)

počet ľudí žijúcich 
v bytoch s nízkym 
štandartom s jednou 
miestnosťou
so závislými deťmi, 
z toho 223 s dvoma a 
viac deťmi

1 659 10,3% 12,6%

17 4738242

112,4

živých narodených detí 
na 1000 žien nad 15 
rokov
v kraji v k roku 2011

rozvedených mužov z 
celkového počtu
259 318,
3 % sú vdovci

rozvedených žien z 
celkového počtu
278 711,
14,2 % sú vdovy

počet ľudí žijúcich 
v neúplných rodinách 
so závislými deťmi

živých narodených 
detí na 1000 žien -  
slobodných matiek

priemerný počet detí 
narodených každej 
druhej žene

index stárnutia v 
kraji, na 100 detí (do 
14 rokov) pripadne 
112,4 ľudí starších 65 
rokov

257 964 33 608
počet ekonomicky 
hospodáriacich 
domácností

domácností - neúplná 
rodina tvorená jedným 
z rodičov a aspoň 
jedným dieťaťom

113 9002233
počet ekonomicky 
závislých detí v 
rodinách v kraji, 
z toho 24 188 v 
neúplných rodinách 
rodiča - samoživiteľa 

počet neúplných rodín 
s dvoma a viac deťmi, 
ktoré žijú v byte s 
jednou miestnosťou

priemerný počet členov
na jednu rodinnú 
domácnosť



tretia vo veku 69 rokov.
Pre zaistenie reprodukcie obyva-
teľstva by mali ženy mať v prie-
mere 2,1 detí. Výsledky sčítania 
ukázali, že súčasná
generácie žien tejto hranice nedo-
sahuje.

štruktúra domácností

Štatistiky signalizujú významné 
zmeny v živote obyvateľstva 
Českej republiky ovplyvňujúce 

predovšetkým zloženie domácností. 
Každoročný pokles počtu sobášov 

a zvyšujúci sa podiel detí 
narodených slobodným matkám 

ukazovali na pomerne veľkú zmenu v 
správaní obyvateľov.

Zvýšil sa počet neúplných rodín, 
kde chod domácnosti zabezpečuje 
len jeden rodič, rovnako tak na-
rástol podiel domácností jednot-
livcov. Vo väčšej miere bolo mimo 
manželské páry zaznamenané nefor-
málne spolužitie druha a družky v 
tzv. faktickom manželstve. Tieto 
celoštátne zmeny v štruktúre do-
mácností boli potvrdené aj na re-
gionálnej úrovni. Priemerný počet 
členov domácností zaznamenaný v 
kraji (2,4 osôb na domácnosť) bol 
vyšší ako republikový priemer (2,3 
osoby). V Olomouci bol priemer 2,2 
osoby na jednu domácnosť.

Neúplná rodina tvorená jedným z 
rodičov a aspoň jedným dieťaťom 
sa na celkovom počte domácností 

podieľala 13,0% a tvorilo ju 33,6 
tisíc domácností.

O závislé dieťa, tj. syna ale-
bo dcéru ekonomicky neaktívnych 
vo veku 0 až 25 rokov, sa staralo 
v tomto prípade 52,0% neúplných 
rodín. Celkom v neúplných rodi-
nách vyrastalo v čase sčítania 24 
188 detí, z toho väčšina s mat-
kou a len 15% s otcom. Negatívnym 

javom bolo zistenie, že o závislé 
deti sa v každej siedmej neúplnej 
rodine staral ekonomicky neaktív-
ny rodič a v každej ôsmej rodine 
nezamestnaný.

Úplné rodiny bývajú z polovice vo 
vlastnom dome, neúplné rodiny iba 
v jednej tretine prípadov. Tie-
to rodiny viac využívajú bývanie 
v nájme oproti úplným rodinám. 
Sťažená finančná situácia neúpl-
ných rodín bola vidieť na bývaní 
v bytoch so zníženou kvalitou. Kým 
z úplných rodín bývala v takomto 
byte každá päťdesiata domácnosť, u 
neúplných rodín každá dvadsiata.

ekonomická aktivita

V porovnaní s priemerom Českej 
republiky Olomoucký kraj 
disponoval vyšším podielom 
nezamestnaných a nižším 

zamestnaných.

V kraji bol tiež zaznamenaný vyšší 
podiel žiakov, študentov, učňov a 
nepracujúcich dôchodcov ako bol 
priemer za ČR. Kraj patril k trom 
krajom s najvyšším podielom eko-
nomicky neaktívnych. Pri sčítaní 
ľudu k 26. 3. 2011 tvorili osoby 
ekonomicky aktívne necelú polovi-
cu z celkového počtu obyvateľov 
(48,4%). V tejto kategórii bolo 
viac mužov. Ekonomicky aktívne 
obyvateľstvo zahŕňalo 268,0 tis. 
zamestnaných osôb a necelých 36,0 
tis. nezamestnaných, ktorí prácu 
aktívne hľadali a boli pripravené 
na okamžité nástupu.

Prejavuje sa materská a rodičovská 
dovolenka u žien, aj skorší 
odchod žien do dôchodku a rad 
ďalších vplyvov. Z 1 000 mužov 

nad 15 rokov veku bolo ekonomicky 
aktívnych 673 mužov, naproti tomu 
u žien bolo ekonomicky aktívnych 

516 žien.
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18,2%

113 900

2233

4 400

2982

316

domácností žijúcich v 
nájomných bytoch

počet ekonomicky 
závislých detí v 
rodinách v kraji, 
z toho 24 188 v 
neúplných rodinách 
rodiča - samoživiteľa 

počet neúplných rodín 
s dvoma a viac deťmi, 
ktoré žijú v byte s 
jednou miestnosťou

priemerný počet členov
na jednu rodinnú 
domácnosť

domácnosti, ktoré 
tvoria dve rodiny, 
najčastejšie 
viacčlenná úplná 
rodina a domácnosť 
jednotlivca

nezamestnané neúplné 
rodiny so závislými 
deťmi, z toho 2 502 v 
čele so ženou - matkou

domácnosti, ktoré 
tvoria dve neúplné 
rodiny

303 992 3 384
počet ekonomicky 
aktívnych obyvateľov 
kraja,
z toho ženy 138 483

matiek na materskej 
dovolenke

3 1861,5717 600

1 575 58583

nezamestnaných žien s 
troma a viac deťmi

počet detí na jednu 
nezamestnanú ženu

nezamestnaných žien

slobodné a 
nezamestnané alebo 
ekonomicky neaktívne 
ženy s jedným a viac 
závislým dieťaťom

ovdovelé a 
nezamestnané alebo 
ekonomicky neaktívne 
ženy s jedným a viac 
závislým dieťaťom

rozvedené a 
nezamestnané alebo 
ekonomicky neaktívne 
ženy s jedným a viac 
závislým dieťaťom
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_1
SAMOŽIVITELIA
A BÝVANIE

Otázka bývania a jeho kvality zostáva v 
rozličných sociálnych rovinách často veľkou 
neznámou. Tento problém postihuje nie len 
dospelých ale hlavne ich deti. Tieto problémy 
často súvisia z ich vyčleňovaním zo spoloč-
nosti a s prehlbovaním sociálnych nerovností.

54
 

Socialogická analýza ukázala rôz-
norodé údaje. Situácia v jednotli-
vých krajoch v Českej republike sa 
samozrejme líši, no vo všeobecnos-
ti sa dá povedať, že životná úro-
veň obyvateľov je porovnateľná s 
inými krajinami v Európe. V každej 
spoločnosti sa však nájdu skupiny, 
ktoré na šlušný životný štandart 

nedosiahnu.

Samozrejme by bolo treba rozsiah-
lejšie analýzy spojené s touto 
témou, no v rámci získaných údajov 
v rámci Olomouckého kraja sa uká-
zali pomerne vysoké počty finanč-
ne, či inak znevýhodnených rodín. 
Je zarážajúce, koľko ľudí z tej-
to skupiny tvoria samoživitelia 
so závislými deťmi. Údaje analýzy 
sú však takmer desať rokov staré 
(2011) no môžeme sa len domnie-
vať,  ako sa čísla v spoločnosti 
po ťažkom roku budú meniť, prav-
depodobne k horšiemu. Veľa ľudí 
prišlo o prácu a s tým samozrejme 
môže súvisieť napríklad aj strata 
bývania.

Hoci sa v Olomouci nachádzajú via-
ceré azylové centrá rôzneho urče-
nia, rodín či jednotlivcov ktorí 
hľadajú slušné a dostupné bývanie 
stále pribúda. Či už sú to finanč-
né alebo rodinné dôvody, veľa ludí 
sa ocitá v situáciach ktoré hrani-
čia s chudobou.

Matky samoživiteľky tvoria výraz-
nú spoločenskú skupinu. Väčšina 
z nich sa potýka s problémami za-
bezpečiť deťom aj základné potreby 
súvisiace napríklad so vzdelaním. 
Tieto matky (či otcovia) sú opomí-
nanou skupinou, ktorá je považova-
ná za schopnú poradiť si v kaž-
dej situácii. Realita je ale iná. 
V budove bývalej UP v Hejčíne vi-

díme potenciál na vytvorenie kva-
litných podmienok bývania pre aké-
koľvek sociálne skupiny. Celková 
dispozícia a technické vybavenie 
budovy umožňuje premeniť jej veľkú 
časť na malometrážne byty s rôz-
nymi variantami dispozíc, ktoré by 
sa mohli stať kvalitným domovom. 
Veľkou výhodou je aj umiestne-
nie budovy v urbanizme Hejčína, 
kde sa nachádza obklopená budo-
vami skôl a základnej občianskej 
vybavenosti. Toto prostredie by 
v kombinácii s polyfunkciou budovy 
mohlo slúžiť ako nástroj začle-
nenia sa do spoločnosti a taktiež 
k vytvoreniu komunity, zdieľajúcej 
podobný osud alebo životný príbeh.

Téma bývania a jeho kvalít sa 
spolu s verejnými funkciami bu-
dovy stala kľúčovou k dosiahnu-
tiu maximálnej integrácie budovy 
do prostredia a jej akceptáciu 
miestnou spoločnosťou. Obývanie 
takéhoto typu stavby predstavuje 
jej plnohodnotné využitie a pri-
tom toto užívanie ničím nenaruší 
doterajší život jej okolia. Služby 
a prenajímateľné priestory môžu 
tiež vytvoriť nové pracovné miesta 
a interakcia miestnych obyvateľov 
s obyvateľmi domu môže pozitívne 
ovplivniť obe strany.

Na ďalších stránkach som sa zaobe-
rala typológiou bytov a ich návrhu 
tak, aby odpovedali rôznym sku-
pinám ľudí. Ich dispozícia rea-
guje na rôzne zloženie rodín, ich 
požiadavky či závažnosť ich znevý-
hodnenia. Obyvatelia bytov sa tiež 
môžu stretávať v spoločenskej 
miestnosti a klubovniach v posled-
nom podlaží budovy. Každý z by-
tov poskytuje základné vybavenie 
čo dovoluje nájomníkom vytvoriť si 
domov podľa spojich predstáv a sa-
mozrejme možností. K bytom ústi 
chodba, ktorá je prístupná len ná-
jomníkom no je vizuálne prepojená 
s hlavnou „ulicou“ uprostred domu.



T1_1+kk

plocha:   40,5 m2

jednotka obsahuje:  predsieň
   obytná izba s kuchynským kútom  
   kúpeľňa s wc

počet bytov:  3

kapacita:  

- bytová jednotka o kapacite dve až tri osoby je určená pre single 
rodičov s dieťaťom alebo mladý pár či pokojne pár v dôchodkovom veku
- v prípade rodiča s dieťaťom je možné plochu bytu zvýšiť vyvýšením 
spacej časti vďaka svetlej výške priestoru až 3,35 metra
- základným zariadením bytu je kuchynská linka, sanita kúpeľne a 
šatníková skriňa predsiene
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T1_1+kk

plocha: 40,5 m2

jednotka obsahuje: predsieň
    obytná izba s kuchynským kútom
    kúpeľňa s wc

kapacita:

- bytová jednotka o kapacite dve až tri osoby je určená 
pre single rodičov s dieťaťom alebo mladý pár či pokojne 
pár v dôchodkovom veku
- v prípade rodiča s dieťaťom je možné plochu bytu 
zvýšiť vyvýšením spacej časti vďaka svetlej výške 
priestoru až 3,35 metra

0 1 2 5

 

jednotka T1
kapitola:
sociálne bývanie

celkový počet: 3   

T2_2+kk

plocha: 50,0 m2

jednotka obsahuje: predsieň
    obytná izba s kuchynským kútom
    kúpeľňa s wc
    detská izba

kapacita:

- bytová jednotka o kapacite tri až štyri osoby je 
určená pre rodičov či single rodiča s dieťaťom alebo 
deťmi
- veľkosť každej izby je dostatočná na umiestnenie dvoch 
lôžok prípadne na umiestnenie vyvýšeného lôžka a 
navýšenia tak kapacity bytu

0 1 2 5

jednotka T2
kapitola:
sociálne bývanie

celkový počet: 2   



T2_2+kk

plocha:   50,0 m2

jednotka obsahuje:  predsieň
   obytná izba s kuchynským kútom  
   kúpeľňa s wc
   detská izba

počet bytov:  2

kapacita:  

- bytová jednotka o kapacite dve až štyri osoby je určená pre rodičov 
či single rodiča s dieťaťom alebo deťmi
- veľkosť každej izby je dostatočná na umiestnenie dvoch lôžok prípadne 
na umiestnenie vyvýšeného lôžka a navýšenia tak kapacity bytu
- základným vybavením bytu je kuchynská linka, sanita kúpeľnea 
šatníková skriňa na chodbe
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T2_2+kk

plocha: 50,0 m2

jednotka obsahuje: predsieň
    obytná izba s kuchynským kútom
    kúpeľňa s wc
    detská izba

kapacita:

- bytová jednotka o kapacite tri až štyri osoby je 
určená pre rodičov či single rodiča s dieťaťom alebo 
deťmi
- veľkosť každej izby je dostatočná na umiestnenie dvoch 
lôžok prípadne na umiestnenie vyvýšeného lôžka a 
navýšenia tak kapacity bytu

0 1 2 5

jednotka T2
kapitola:
sociálne bývanie

celkový počet: 2   

T2_2+kk

plocha: 50,0 m2

jednotka obsahuje: predsieň
    obytná izba s kuchynským kútom
    kúpeľňa s wc
    detská izba

kapacita:

- bytová jednotka o kapacite tri až štyri osoby je 
určená pre rodičov či single rodiča s dieťaťom alebo 
deťmi
- veľkosť každej izby je dostatočná na umiestnenie dvoch 
lôžok prípadne na umiestnenie vyvýšeného lôžka a 
navýšenia tak kapacity bytu

0 1 2 5

jednotka T2
kapitola:
sociálne bývanie

celkový počet: 2   



T3_1+kk ZŤP

plocha:   44,5 m2

jednotka obsahuje:  predsieň
   obytná izba s kuchynským kútom  
   bezbariérová kúpeľňa s wc   

počet bytov:  1

kapacita:  

- bytová jednotka o kapacite dve až tri osoby je určená pre single 
rodiča s dieťaťom alebo mladý pár či pokojne pár v dôchodkovom veku
- kúpeľňa s kuchyňou sú prispôsobené k užívaniu osobou na invalidnom 
vozíku, tiež výšky a vzdialenosti zariaďovacích predmetov v kúpeľni sú 
prispôsobené osobám so zdravotným znevýhodnením
- byt je vybavený kuchynskou linkou, šatníkovou skriňou v predsieni a 
tiež sanitou kúpeľne
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0 1 2 5

T3_1+kk ZŤP

plocha: 44,5 m2

jednotka obsahuje: predsieň
    obytná izba s kuchynským kútom
    bezbariérová kúpeľňa s wc
    

kapacita:

- bytová jednotka o kapacite dve až tri osoby je určená 
pre single rodičov s dieťaťom alebo mladý pár či pokojne 
pár v dôchodkovom veku
- v prípade rodiča s dieťaťom je možné plochu bytu 
zvýšiť vyvýšením spacej časti vďaka svetlej výške 
priestoru až 3,35 metra

jednotka T3
kapitola:
sociálne bývanie

celkový počet: 1   

T2_2+kk

plocha: 50,0 m2

jednotka obsahuje: predsieň
    obytná izba s kuchynským kútom
    kúpeľňa s wc
    detská izba

kapacita:

- bytová jednotka o kapacite tri až štyri osoby je 
určená pre rodičov či single rodiča s dieťaťom alebo 
deťmi
- veľkosť každej izby je dostatočná na umiestnenie dvoch 
lôžok prípadne na umiestnenie vyvýšeného lôžka a 
navýšenia tak kapacity bytu

0 1 2 5

jednotka T2
kapitola:
sociálne bývanie

celkový počet: 2   



T4_1+kk/1+kk ZŤP

plocha:   33,0 m2

jednotka obsahuje:  predsieň
   obytná izba s kuchynským kútom  
   (bezbariérová) kúpeľňa s wc   

počet bytov:  8

kapacita:  

- bytová jednotka o kapacite dve až tri osoby je určená pre single 
rodičov s dieťaťom alebo mladý pár či pokojne pár v dôchodkovom veku
- v prípade rodiča s dieťaťom je možné plochu bytu zvýšiť vyvýšením 
spacej časti vďaka svetlej výške priestoru až 3,35 metra
- priestor na spanie je tiež možno od spoločenskej časti oddeliť 
závesmi
- v byte je pripravené vybavenie kúpeľne a kuchynská linka, šatníková 
skriňa na chodbe
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T4_1+kk/1+kk ZŤP

plocha: 33,0 m2

jednotka obsahuje: predsieň
    obytná izba s kuchynským kútom
    (bezbariérová) kúpeľňa s wc
    

kapacita:

- bytová jednotka o kapacite dve až tri osoby je určená 
pre single rodičov s dieťaťom alebo mladý pár či pokojne 
pár v dôchodkovom veku
- v prípade rodiča s dieťaťom je možné plochu bytu 
zvýšiť vyvýšením spacej časti vďaka svetlej výške 
priestoru až 3,35 metra

0 1 2 5

jednotka T4
kapitola:
sociálne bývanie

celkový počet: 8   

T2_2+kk

plocha: 50,0 m2

jednotka obsahuje: predsieň
    obytná izba s kuchynským kútom
    kúpeľňa s wc
    detská izba

kapacita:

- bytová jednotka o kapacite tri až štyri osoby je 
určená pre rodičov či single rodiča s dieťaťom alebo 
deťmi
- veľkosť každej izby je dostatočná na umiestnenie dvoch 
lôžok prípadne na umiestnenie vyvýšeného lôžka a 
navýšenia tak kapacity bytu

0 1 2 5

jednotka T2
kapitola:
sociálne bývanie

celkový počet: 2   



T5_2x1+kk

plocha:   68,5 m2

jednotka obsahuje:  spoločná predsieň
   2x obytná izba s kuchynským kútom  
   2x kúpeľňa s wc   

počet bytov:  2

kapacita:  

- bytová jednotka o kapacite štyri až päť osôb je určená pre rodičov 
s dospelými deťmi ktoré sa plánujú osamostatniť alebo pre dve rodiny 
single rodiča s dieťaťom, pokojne pre dva staršie páry
- oba byty využívajú spoločnú predsieň, čo zvyšuje obytnú plochu 
jedného z bytov a pritom nenarúša súkromie obyvateľov
- v oboch bytoch je pripravená kuchynská linka, zariadenie kúpeľne a 
šatníková skriňa chodby
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T5_2x1+kk

plocha: 68,5 m2

jednotka obsahuje: spoločnú predsieň
    2x obytná izba s kuchynským kútom
    2x kúpeľňa s wc
    

kapacita:

- bytová jednotka o kapacite štyri až päť osôb je určená 
pre rodičov s dospelými deťmi ktoré sa plánujú 
osamostatniť alebo pre dve rodiny single rodiča s 
dieťaťom
- oba byty využívajú spoločnú predsieň, čo zvyšuje 
obytnú plochu jedného z bytov a pritom nenarúša súkromie 
obyvateľov

0 1 2 5

jednotka T5
kapitola:
sociálne bývanie

celkový počet: 2   

T2_2+kk

plocha: 50,0 m2

jednotka obsahuje: predsieň
    obytná izba s kuchynským kútom
    kúpeľňa s wc
    detská izba

kapacita:

- bytová jednotka o kapacite tri až štyri osoby je 
určená pre rodičov či single rodiča s dieťaťom alebo 
deťmi
- veľkosť každej izby je dostatočná na umiestnenie dvoch 
lôžok prípadne na umiestnenie vyvýšeného lôžka a 
navýšenia tak kapacity bytu
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jednotka T2
kapitola:
sociálne bývanie

celkový počet: 2   

T2_2+kk

plocha: 50,0 m2

jednotka obsahuje: predsieň
    obytná izba s kuchynským kútom
    kúpeľňa s wc
    detská izba

kapacita:

- bytová jednotka o kapacite tri až štyri osoby je 
určená pre rodičov či single rodiča s dieťaťom alebo 
deťmi
- veľkosť každej izby je dostatočná na umiestnenie dvoch 
lôžok prípadne na umiestnenie vyvýšeného lôžka a 
navýšenia tak kapacity bytu

0 1 2 5

jednotka T2
kapitola:
sociálne bývanie

celkový počet: 2   
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Materiálové riešenie nových kon-
štrukcií vychádza z myšlienky 

podporenia stávajúceho charakteru 
a estetického výrazu budovy.

Vzorom sa pre nás stav prístup 
ateliéru Jana de Vyldera - DVVT, 
ktorý využíva nové materiály a ich 
farebnosť na podporenie charakteru 
a atmosféry pôvodnej stavby. Tento 
prístup považujeme za správny ná-
stroj k podporeniu celkovej atmo-
sféry postomernistickej hry, ktorá 
je prezentovaná nie len v interié-
ri budovy. V súčasnoti biele steny 
dopĺňajú materiály ako kov, dre-
vená preglejka alebo sklobetonové 
tvárnice zábradlia. Konštrukcie, 
ktoré dopĺňame majú na pohľaď pô-
sobiť ľahko a subtilne, využívame 
materiály ako murivo z pálených 
tehiel (medzibytové priečky), ľah-
ké sendvičové konštrukcie s izo-
lačnou výplňou (OSB drevoštiepka).

Otvory v priečkach sú hliníkovo 
- drevené rámy so sklenenou výpl-
ňou, ktorá je doplnená o vrstvu z 
lexanu, ktorý je priehľadný ale 
zároveň svojim charakterom poskyt-
ne súkromie v interiéri aj bez po-
užitia tieniacich prvkov. Zábradia 
a iné kovové prvky akým je kon-
štrukcia rámov v patiu je vyrobená 
z uravretých kovových profilov s 
tvamozeleným náterom. v rovnakom 
farebnom prevedení nájdeme všetky 

doplnené rámy okien a dverí, na 
fasádach či v interiéri. Farebnou 
výnimkou je interiér spoločenského 
sálu a ihriska.

Tu je priznaná nosné betónová kon-
štrukcia železobetonového skeletu 
doplená o ružový náter nových prv-
kovh akými sú okná, dvere a inšta-
lačné jadrá. Podlahu ihriska po-
krýva ružové pcv. Odlíšenie týchto 
nových prvkov sa stalo kľúčovým v 
podporení výrazu spojenia starého 
s novým.
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fasády

Súčasný stav fasád a obvodových 
konštrukcií neodpovedá nárokov 
na zdravé a funkčné vnútorné 
prostredie, najmä čo sa týka 

bývania.

V súčasnosti je plásť budovy tvo-
rený betónovými panelmi (kratšie 
fasády) šírky 1,5 metra a dlhšie 
fasády sú kombináciou keramických 
obvodových dielcov (montovaných) 
spolu so siporexovými deliacimi 
dielcami. V interiéri nájdeme kon-
štrukcie z msteriálov ako železo-
beton (nosný skelet), plynosili-
kátové tvárnice, tehly plné pálené 
či duté tehly murované do maltové-
ho podkladu.

Členenie miestností na býva-
lé učebne sa podpísal na vzhľade 
severnej a južnej fasády, ktoré 
su delené pravidelnými otvormi 
podobných veľkostí. Použité tu 
boli masívne oceľové rámy okien, 
do ktorých nezasahujeme a meníme 
len poškodenú či opotrebenú vý-
plň. Kratšie fasády so zaujímavou 
kompozíciou otvorov boli pripra-
vené na to, aby sa na budovu z 
týchto dvoch strán mohli pripojiť 
Ďaljšie modulárne celky univerzit-
ného kampusu Univerzity Palackého 
v Olomouci. Charakter dočasnoti je 
posilnený vyústením dvoch hlav-
ných chodieb v dome až po tieto 
fasády, kde sú zakončené oknami 
a pripravené na ich pokračovanie. 
Zámeru dobudovať kampus odpovedá 
aj umietnenie patia na západnej 
fasáde, ktoré je na fasáde zvý-
raznené vonkajším obkladom. Krat-
šie fasády sú jediné, do ktorých 
zasahujeme. Pribudli tu otvory na 
základe šírky modolových betóno-
vých dielcov a  hlavná chodba domu 

tu ústi do vonkajších schodísk, 
ktoré sú jej pokračovaním a spoje-
ním s vonkajším svetom. Posledným 
zásahom do fasád bolo ich nutné 
zateplenie, ktoré je však použité 
len v miestach, kde je to technic-
ky a fyzikálne nevyhnutné. Ide o 
fasády v miestach bývania, sálu a 
prenajímateľných priestorov. Obal 
ihriska zostáva odkrytý na pôvodnú 
obvodovú konštrukciu domu, kedže 
ide o netemperovaný priestor, kto-
rý je od zvytku budovy izolovaný 
deliacimi konštrukciami.
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_2
SPOLOČENSKÝ
SÁL

Prvé podlažie budovy - spoločenský sál - je v 
podstate pôvodná dispozícia domu očistená od 
veškerých pôvodných priečok. Zachovaným prv-
kom je výťah a nosný systém v podobe stĺpov a 
prievlakov. Do dispozície sa prepisujú inšta-
lačné jadrá vyšších podlaží.
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_3
STREET
A PATIO

Ulica prechádza skrz celý dom a na severo-
západnej fasáde je rozšírená o prevýšený 
priestor, ktorý je verejný a od bytovej časti 
oddelený rámovou konštrukciou so zasklením. 
Patio je medzi spoločenským sálom a 2.np za-
stropené,a tak sál funkčne úplne samostatný.
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_4
PRENAJÍMATEĽNÉ
PRIESTORY

Severnú časť domu z veľkej časti zastupujú 
prenajímateľné priestory, zachovávajúce ak-
tuálne delenie učební. Od „ulice“ sú oddelené 
stenou s okennými otvormi doplnenými o vrs-
tvu priehľadného lexanu. Interiérové priečky 
predstavujú drevené montované konštrukcie.
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_5
IHRISKO
A VONKAJŠIE SCHODISKO

Verejná ulica prechádza domom a z veľkej 
časti lemuje ihrisko, ktoré vypĺňa tri po-
lia nosného skeletu, ktorý sme zachovali aj 
v tomto priestore a doplnili ho o priečne 
prievlaky. Ihrisko je rovnako ako z chodby 
prístupné aj zo schodiska na fasáde domu.
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_6
IHRISKO
A LÁVKY

Priestor ihriska je dostatočný na mnohé 
aktivity, nie však na také ktoré by príliš 
zaťažovali stropnú konštrukciu. Bude tu však 
možné umiestniť prvky na cvičenie, hranie sa 
či napríklad lezeckú stenu. V druhom podlaží 
telocvične je lávka, ktorá je verejná.
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_7
VEREJNÉ
VERZUS POLOVEREJNÉ

Prevýšené patio je zároveň priestor, kde sa 
stretáva neregulovaný a neobmedzený pohyb 
verejnosti s obyvateľmi domu. Tieto dva sve-
ty tiež vizuálne prepája v horizontálnej aj 
vertikálnej rovine. Chodba ktorá sprístupňuje 
byty je prístupná len ich nájomníkom.




