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Rada městské část Praha 3 schválila výsledky architektonické soutěže na novostavbu objektu Domu sociálních služeb v ulici Pod Lipami. V konkurenci 5 vybra-
ných účastníků (z předem hodnocených 23 žádostí o účast) zvítězil návrh Projektil architekti s.r.o, jehož autory jsou Adam Halíř, Ondřej Hofmeister a Petr Lešek.  
Na druhém místě se umístil Pavel Hnilička Architects+Planners, s.r.o. a na třetím Schindler Seko architekti s.r.o. Hodnocení provedla soutěžní porota složená ze 
zástupců městské části a nezávislých architektů.

Porota na vítězném návrhu ocenila především přiměřené a kultivované architektonické a hmotové řešení novostavby, dispozice pokojů s možností umístit lůžka 
u oken a také celkovou přehlednost a přístupnost společných prostor. Celkové funkční uspořádání prokázalo znalost problematiky specifického provozu sociál-
ního zařízení. Komplexní krajinářské řešení okolí objektu pracuje s terénními úpravami a efektivně je vyřešeno i parkoviště.

Výsledky soutěže budou veřejnosti představeny formou výstavy a soutěžního katalogu. Zadavatel nyní může s vítězem začít jednat o smlouvě na projektové 
práce směřující ke stavebnímu povolení a následné realizaci stavby. Městská část na přípravě soutěže spolupracovala s Českou komorou architektů a organizací 
CBArchitektura, která se soutěžím věnuje dlouhodobě. Soutěž o návrh je odbornou veřejností doporučována jako nejlepší a nejtransparentnější způsob zadání 
na projekt veřejné stavby, který prefruje i vládou schválený strategický dokument Politika architektury a stavební kultury.
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ÚVODNÍ SLOVO RADNÍ HL. M. PRAHY 

Pražská populace stárne a skupina lidí starších 80 let, těch kteří nejčastěji čerpají služby dlouhodobé péče, se v příštích deseti letech dostane ze současných 
55 tisíc na 92 tisíc Pražanů. Hlavní město na tuto dynamiku musí hledat odpovědi nejen v sociálních službách, ale také v bydlení, dopravě nebo uspořádání 
veřejného prostoru. Většina seniorů bude i nadále žít v domácím prostředí, bude proto nutné proměnit poskytování pečovatelské služby, posílit tísňovou péči a 
home care, a zlepšit koordinaci péče. Vedle toho je ale také třeba promyšleně posilovat kapacity pobytových služeb pro nejkřehčí a nejzranitelnější seniory, pro 
něž nebude možné zajistit péči doma. V nadcházejícím desetiletí by se rozvoj komunitních pobytových služeb měl zařadit mezi priority všech radnic v hlavním 
městě. 

Vítám proto aktivní přístup městské části Praha 3 a její záměr postavit nový dům sociálních služeb, který uplatňuje principy dobré péče o seniory, tedy stárnout 
tam, kde jsem doma, využívat služby stupňovité péče, kdy kromě pobytových lůžek lokalita nabízí také odlehčovací služby nebo denní stacionář, a zůstávat 
součástí společenství i po odchodu do zařízení sociální péče. Zde oceňuji zejména snahu propojit nový dům s okolím, přinést novou kvalitu i široké veřejnosti a 
zasadit toto zařízení do běžného života komunity. Právě takovéto projekty přispějí k tomu, aby Praha byla městem pro všechny generace.

 Mgr. Milena Johnová
 radní hl. m. Prahy pro sociální politiku a zdravotnictví

ÚVODNÍ SLOVO ZADAVATELE

Městská část Praha 3 se rozhodla připravit záměr na výstavbu nového domu sociálních služeb (DSS) z důvodu potřeby navýšit kapacity komplexní pobytové 
péče o seniory, zejména služeb Domova se zvláštním režimem. Rádi bychom klientům i zaměstnancům DSS poskytli komfortní prostředí, které bude odpovídat 
současným trendům a poznatkům jak v oblasti komplexní péče o seniory, tak v oblasti architektury. 

Objekt DSS by měl stát v ulici Pod lipami, na místě současného Ošetřovatelského domova, který již technicky ani provozně nevyhovuje současným požadavkům. 
Bude tedy odstraněn a na jeho místě by měl vyrůst objekt nový, který bude respektovat měřítko okolní zástavby a zachová i velkou zahradu mezi stávajícími 
bytovými domy.

Soutěž o návrh vnímáme jako vhodný způsob nalezení nejlepšího řešení pro daný úkol. Dáváme tím všem architektům příležitost ukázat, jak vnímají téma staveb 
pro seniory na základě zkušeností z jiných projektů. Zároveň jde o transparentní a efektivní způsob, jak tuto veřejnou zakázku zadat. V navazujícím procesu by-
chom s vítězem soutěže rádi co nejdříve podepsali smlouvu na zhotovení projektové dokumentace a věříme, že v dohledné době pak začali i samotnou stavbu.

 Mgr. Ondřej Rut
 místostarosta MČ Praha 3 pro sociální oblast 

OBJEKT DOMU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Dům sociálních služeb (DSS) by měl poskytovat ubytování a komplexní péči klientům, kteří zde budou pobývat dlouhodobě a zároveň poskytovat vybrané služby 
i seniorům z blízkého okolí. Budova by měla být v rámci možností přístupná a flexibilní, tak aby provoz ani samotná stavba nepůsobily uzavřeným dojmem. 
V objektu DSS budou poskytovány tyto sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách:

• domov se zvláštním režimem (DZR)
• domov pro seniory (DpS)
• denní stacionář (DS)

Cílem je nevytvářet uzavřenou komunitu, ale snažit se naopak v odpovídající míře otevřít veřejnosti a působit jako samozřejmá součást městského prostředí. 
Tomu by mělo odpovídat i architektonické řešení domu a jeho okolí. Velký důraz by tak měl být kladen nejenom na vnitřní prostředí objektu pro klienty a per-
sonál, ale také řešení parteru domu a jeho zahrady a obecně míst, kde se klienti, uživatelé i kolemjdoucí přímo a nejčastěji konfrontují s architekturou domu.
Velikost objektu DSS a počet pater by měly vzejít z celkové architektonické a provozní koncepce návrhu. Je na zvážení účastníků, zda půjdou cestou větší zasta-
věné plochy nebo výšky objektu. Preferuje se takové řešení, které bude vycházet ze stávající urbanistické situace, kterou vhodně dotvoří s dodržením odstupů 
od okolních staveb, vhodný poměr mezi zastavěnou a nezastavěnou částí pozemku a zachování či doplnění stávajících stromů. V širším řešeném území by pak 
nemělo dojít ke zhoršení prostupnosti městského bloku.

Předpokládá se rozdělení objektu s celkovou maximální kapacitou 50 lůžek do několika provozních celků (komunit), které bude možné provozovat odděleně v 
režimu charakteristickém pro domov se zvláštním režimem, domov pro seniory, odlehčovací služby (střednědobé ubytování seniorů závislých na péči) a denní 
stacionář. Celý objekt má být navržen tak, aby bylo možné ho provozovat v celém rozsahu maximální kapacity jako DZR, pro zadavatele je však zároveň důležitá 
variabilita využívání objektu a jednotlivých provozních celků i pro jiné služby s menšími provozními a režimovými nároky (DpS).  

KDO JSOU KLIENTI DSS:
Klientem služeb DZR a DpS bude senior, který potřebuje pravidelnou podporu, pomoc a péči druhého člověka, protože z důvodu věku, chronického onemocnění 
nebo zdravotního postižení a sociální situace nezvládne, ani za pomoci rodiny, přátel a terénních sociálních služeb, život v domácnosti. V případě DS se jedná 
o seniora/klienta, který již není plně soběstačný v sebeobsluze z důvodu zdravotního či fyzického omezení, žije osamoceně nebo v rodině a postrádá možnost 
společenského kontaktu. Služba DS bude poskytovat pomoc a úlevu i rodinným příslušníkům, kteří o tyto seniory pečují a docházejí například ještě do zaměst-
nání nebo jsou přechodně sami nemocní, či z jakéhokoliv jiného důvodu se nemohou v plné míře o seniora postarat celodenně. 

Kapacita služeb DZR a DpS vychází z celkového počtu plánovaných lůžek, tedy max.  50 klientů a kapacita služby DS bude do 8 klientů v jednom dni. Je samozřej-
mé, že vzhledem k výše citovanému, je klient těchto sociálních služeb ve většině případů závislý na pomoci personálu. Z toho vyplývá, že klient bude potřebovat 
každodenní individuální podporu, pomoc a péči v rozsahu nabízených služeb, tedy v oblastech stravování, při zvládání péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, 
při výkonu fyziologických potřeb, v péče o zdraví, v komunikaci, mobilitě a orientaci, ale i v oblasti osobních aktivit a záležitostí.   V případě DZR je nutné zajistit 
zvýšený dohled a ubytování v prostoru uzpůsobenému k bezpečnému pohybu. Cílem při poskytování všech služeb bude poskytnutí bezpečí a péče na míru 
klientovi tak, aby důstojnost obyvatel byla maximálně respektována. 

STAVEBNÍ PROGRAM

Základní požadavky na stavební program vycházejí z požadovaných kapacit pro dlouhodobé ubytování 50 klientů, provozu denního stacionáře pro 6-8 osob a 
poskytování souvisejících služeb. Zadavatel preferuje inovativnější řešení dispozice, s ohledem na možnou variabilitu režimových opatření ubytovací části a s 
větší mírou integrace společných a sdílených prostor, jejichž podrobnější specifikace je uvedena níže. Plošné standardy a vzájemné vazby jsou uvedeny v pro-
vozním diagramu, který ukazuje rámcovou představu zadavatele, ale není závazný. Provozní diagram stavebního programu je v příloze P01_Diagram.

Předpokládané investiční náklady na stavební realizaci jsou 120.000.000, - Kč bez DPH (v cenovém standardu 2Q/2021)

Tyto náklady obsahují stavbu objektu, včetně technologického zařízení a vybavení pevně spojených se stavbou, dále řešení zpevněných a nezpevněných ploch 
v rozsahu řešeného území a přípojky inženýrských sítí. Náklady neobsahují volně stojící nábytek a vybavení, stavby a prvky zahrady, oplocení.

Očekává se takové řešení, které bude výše uvedené investiční náklady zohledňovat a v případě jejich překročení bude toto dostatečně zdůvodněno jak autorem 
návrhu, tak porotou při jeho hodnocení. Soutěž zároveň slouží k ověření takto stanovených stavebních nákladů a její výsledky mohou vést k jejich aktualizaci.
Uvedený stavební program a standard je doporučený. Soutěžní návrh by měl splnit dodržení norem pro uvedený druh zařízení a dalších souvisejících vyhlášek 
a předpisů (s ohledem na daný stupeň dokumentace a měřítko zobrazení). V navazujících fázích projektu se předpokládá, že navržené řešení splní předpisy 
územně plánovací, stavebně technické, hygienické, bezpečnostní, požární a další, tak aby mohl být projednán s DOSS v územním a stavebním řízení.
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mé, že vzhledem k výše citovanému, je klient těchto sociálních služeb ve většině případů závislý na pomoci personálu. Z toho vyplývá, že klient bude potřebovat 
každodenní individuální podporu, pomoc a péči v rozsahu nabízených služeb, tedy v oblastech stravování, při zvládání péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, 
při výkonu fyziologických potřeb, v péče o zdraví, v komunikaci, mobilitě a orientaci, ale i v oblasti osobních aktivit a záležitostí.   V případě DZR je nutné zajistit 
zvýšený dohled a ubytování v prostoru uzpůsobenému k bezpečnému pohybu. Cílem při poskytování všech služeb bude poskytnutí bezpečí a péče na míru 
klientovi tak, aby důstojnost obyvatel byla maximálně respektována. 

STAVEBNÍ PROGRAM

Základní požadavky na stavební program vycházejí z požadovaných kapacit pro dlouhodobé ubytování 50 klientů, provozu denního stacionáře pro 6-8 osob a 
poskytování souvisejících služeb. Zadavatel preferuje inovativnější řešení dispozice, s ohledem na možnou variabilitu režimových opatření ubytovací části a s 
větší mírou integrace společných a sdílených prostor, jejichž podrobnější specifikace je uvedena níže. Plošné standardy a vzájemné vazby jsou uvedeny v pro-
vozním diagramu, který ukazuje rámcovou představu zadavatele, ale není závazný. Provozní diagram stavebního programu je v příloze P01_Diagram.

Předpokládané investiční náklady na stavební realizaci jsou 120.000.000, - Kč bez DPH (v cenovém standardu 2Q/2021)

Tyto náklady obsahují stavbu objektu, včetně technologického zařízení a vybavení pevně spojených se stavbou, dále řešení zpevněných a nezpevněných ploch 
v rozsahu řešeného území a přípojky inženýrských sítí. Náklady neobsahují volně stojící nábytek a vybavení, stavby a prvky zahrady, oplocení.

Očekává se takové řešení, které bude výše uvedené investiční náklady zohledňovat a v případě jejich překročení bude toto dostatečně zdůvodněno jak autorem 
návrhu, tak porotou při jeho hodnocení. Soutěž zároveň slouží k ověření takto stanovených stavebních nákladů a její výsledky mohou vést k jejich aktualizaci.
Uvedený stavební program a standard je doporučený. Soutěžní návrh by měl splnit dodržení norem pro uvedený druh zařízení a dalších souvisejících vyhlášek 
a předpisů (s ohledem na daný stupeň dokumentace a měřítko zobrazení). V navazujících fázích projektu se předpokládá, že navržené řešení splní předpisy 
územně plánovací, stavebně technické, hygienické, bezpečnostní, požární a další, tak aby mohl být projednán s DOSS v územním a stavebním řízení.
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