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Navrhněte přestavbu někdejšího kláštera trinitářů a navazujícího areálu ve valašské obci Zašová.
Účelem přestavby nechť je vybudování místního centra společensky potřených sociálních služeb.
Vycházejte ze svých předdiplomních ateliérových prací, které se zabývaly problematikou klášterů,
využitím církevních staveb pro profánní účely a zkoumáním možností rozvoje obce Zašová i analýzou
tamního, dnes převážně nevyužitého, areálu bývalého Sociálního ústavu sv. Josefa.
Předmětem řešení budou zejména objekty ve vlastnictví obce, tj. samotná někdejší klášterní budova,
škola,  hospodářské objekty,  navazující  zahrada.  Řešte  ale  také vazby na faru  a  barokní  kostel
Navštívení  Panny Marie,  které jsou součástí  areálu,  a v rámci  širších vztahů také dokumentujte
začlenění řešeného území do struktury obce.
Hledejte možnosti nového využití v souladu se zájmy obce a s přihlédnutím k rozvojovému potenciálu
lokality, zvažte umístění rehabilitačního centra s možností hypoterapie, centra služeb pro sociálně
slabé, centra pro zájmovou uměleckou či řemeslnou činnost, kavárny, ubytovny, domova seniorů
apod.
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Rozsah grafických prací:

Diplomní páce bude obsahovat zejména:
– situaci širších vztahů zachycující vazby řešeného území na strukturu obce Zašová (měřítko 1:2000),
– koncepci řešení zahrady a celého někdejšího klášterního areálu (měřítko 200);
–  architektonické  řešení  přestavby  někdejších  klášterních  a  souvisejících  stavebních  objektů
– půdorysy, řezy, pohledy (měřítko 1:100);
– architektonický detail a principy stavebně technického řešení charakteristických částí objektu;
–  prezentaci  prostorového  návrhu  –  fyzický  nebo  digitální  model  stavebních  objektů  včetně
navazujících  ploch,  perspektivní  pohledy/vizualizace  dokumentující  řešení  charakteristických
venkovních  a  vnitřních  prostorů;
– stručnou průvodní zprávu s vysvětlením ideje návrhu a se základními objemovými a plošnými
ukazateli využití objektu a popisem možné strategie realizace.
V  odůvodněných  případech,  v  případě  potřeby  přehlednější  prezentace,  lze  volit  jiná  měřítka
zobrazení.
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FILOSOFIE NÁVRHU 

Projekt „Klášter v rukách veřejnosti“ již ve svém titulu obsahuje hlavní podstatu všech mých úvah, 

které se zpětně odrazily ve výsledném návrhu pro celý klášterní areál v Zašové.  

Není zrovna obvyklou situací, že se původně sakrální stavba takového rozsahu a významu dostane do 

jiných rukou než je církev samotná. Klášterní areál se nachází téměř ve středu obce Zašová, má tak 

vysoký potenciál, aby se stal centrální místem, kde obyvatelé budou chtít trávit svůj volný čas a budou 

mít potřebu se sem vracet. 

Je až téměř paradoxní, že obec s vysokým podílem křesťanů má na svém území, krásnou historicky 

cenou budovu, která nabízí prostory s vysokými stropy plné slunce a i přesto všechno je nepřístupná a 

nemá žádné životaschopné a účelné vnitřní využití. 

 

KLÁŠTERNÍ BUDOVA 

1.NP 

Hlavní vstup do klášterního areálu jsem oproti dřívější koncepci přehodnotila a posunula jej na osu 

křížové cesty. Díky tomu vzniká čistá jasná komunikační diagonála, která zároveň protínám klášterní 

loubí a na něj navazující rajský dvůr. Jak je viditelné na výkresu bouracích prací, v minulosti došla k 

mnoha necitlivým úpravám a to hlavně v rámci této části. V rámci svého návrhu se proto vracím k 

původnímu historickému dispozičnímu řešení a to v pojetí rajského dvora jako symetrického útvaru a 

otevřeného loubí. K tomu, aby se rajský dvůr opravdu stal centrem a srdce klášterního komplexu, což 

je jedním z bodů mé idey pro celkovou obnovu kláštera, využívám rozličných prvků, které jsou blíže 

specifikovány ve výkresu situace. 

 

Na klášterní loubí a hlavní komunikační koridor jsem pak, v rámci návrhu navěsila další provozy, které 

jsou veřejně přístupné. Jedná se např. o provoz klášterní vývařovny a Muzeum Trinitářského řádu. 

 

V západním křídle pak návštěvník nalezne klášterní kavárnu. Většina provozu klášterní kavárny je okny 

a dveřmi orientována do prostor klášterního loubí, kde je možné umístit další potencionálně potřebné 

stolky a židle. Klášterní kavárna má také samostatný vstup nezávisle na vstupu do celého areálu 

kláštera a to z prostoru před kostelem, důvodem je nutná provozní nezávislost kavárny na okolních 

funkčních celcích. 

 

V zadní části východního křídla, a k němu spadajícímu loubí, je pak vytvořeno nejen propojení s 

kostelem, ale také vstup do farní části. Ta je rozčleněna na specifické úseky. Můžeme tak v návrhu 

vidět, rozdělení na prostor výlučně užívaný jako fara a prostory užívané jako farní byt pro potřeby 

faráře.  

Farní prostory jsou majetkem církve, přesto jsem se je rozhodla zahrnout do celkové koncepce. 

 



2.NP 

V následujícím poschodí je v západním křídle navržen provoz Umělecko - řemeslné školy, která by v 

rámci svých možností mohla spolupracovat se školami, které stojí v bezprostřední blízkosti klášterního 

areálu. Ty totiž již v dnešní době nedisponují dostatečnými prostory pro některé ze svých kroužků. 

 

Dalším větším celkem v tomto poschodí je koncepce ubytovny umístěná ve východním křídle kláštera. 

Hlavním cílem návrhu jednotlivých bytových jednotek bylo vytvoření relativně vyhovujících bytů 

klasického standartu, s respektem k původním historickým stěnám a to i obvodového pláště. 

Dále zde byla obnovena, pomocí sloupků a okenního zasklení, původní pavlačová chodba, která 

vytváří hlavní komunikaci mezi byty. 

 

V zadní části východního křídla se pak nachází pokračování Muzea Trinitářského řádu, které má své 

výstavní plochy prioritně v přízemí. V tomto poschodí jsou situovány specifiky využívané prostory 

např. místnost pro výuku jazyků, nebo menší počítačová učebna. 

 

3.NP 

Jak je vidět na tloušťce obvodových stěn, ale i v rámci okolního kontextu, je právě třetí poschodí již 

mladší datace. Původní klášterní budova Trinitářů byla pouze do výšky druhého patra, a tak by se také 

dalo říci, že je i historicky cenná pouze do výšky druhého patra, avšak památková péče chrání budovu 

kláštera jako celek. 

 

Ve třetím poschodí jsem se rozhodla umístit Centrum rehabilitace. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

téměř poslední poschodí, a tak zde bude klid s předpokládaným nižším pohybem osob na celém 

podlaží. Navíc zvětšení vnitřních prostorů po ztenčení obvodových zdí dodalo místnostem větší 

prostor a prosvětlení, proto je toto patro více vhodné právě pro pohybové aktivity. Naproti tomu 

předchozí druhé patro je ještě historického charakteru a jsou zde zachovány některé části složitějších 

kleneb, proto se sem více hodí právě již zmiňovaná Umělecko -řemeslná škola. 

 

4.NP 

Poslední poschodí je věnováno kancelářským prostorám a zázemí pro organizaci Klášter s.r. o. Tato 

organizace bude zodpovědná za bezproblémový provoz celého nově koncipovaného klášterního 

areálu. Jedná se o malou skupinu lidí, kteří se této činnosti zatím věnují spíše jako koníčku, proto je 

tato podkrovní část plně postačující danému účelu. 

 

 

 

 

 



DŮM PRO SENIORY 

V první řadě je důležité upozornit na fakt, že mnou navržený „Dům pro seniory“ nemá sloužit jako 

Dům s pečovatelskou službou, ani jako typický Domov důchodců. Jde spíš o koncept, kde by bylo 

umožněno, za relativně přijatelných finančních podmínek žít ve společenství a zahnat tak strach z 

osamění, který trápí většinu stárnoucích lidí, navíc pokud např. nejsou denně v kontaktu s jejich 

rodinami.  

 

Primárně je tento objekt sice určen starším lidem, ale důvod je spíš zájem z jejich strany v rámci obce. 

Mělo by se jednat o budovu, kde budou vytvořeny společné místnosti, pro docílení větší integrity 

společenství. Není tak zcela podstatné, jaká věková kategorie nakonec byty obsadí, ba naopak 

rozmanitost v rámci stáří budoucích podnájemníků je vítána. 

 

Právě z tohoto důvodu jsem při vstupu do objektu navrhla dva větší byty, které mají své vstupy 

orientovány mimo hlavní halu, aby byl zajištěn alespoň částečný pocit soukromí. Dané řešení má svůj 

význam. Ve svých úvahách jsem tyto byty zamýšlela spíše pro rodiny s dětmi. Jde právě o snahu 

záměrně tímto způsobem podpořit a rozšířit spektrum věkové kategorie společenství, které se bude v 

klášterním areále pohybovat. V přízemí se dále nachází společné prostory pro celý objekt a to např. 

herna, zimní zahrada, nebo společná prádelna, z které je přístup na venkovní dvorek. 

 

Další dvě patra mají vždy na svém poschodí umístěné shodné typy bytových jednotek a v návaznosti 

na hlavní schodišťovou halu pak také společný prostor s balkónem orientovaným směrem do nádvoří. 

 

Veškeré objekty jsou navrženy tak, aby měli do všech poschodí umožněn přístup pomocí výtahu. 

Schodiště jsou umístěna v dostatečných rozestupech a množství tak, aby zajistila bezpečný únik z 

budov. 

Veškeré objekty mají pak také přístup k příslušnému hygienickému zázemí, které jsem se snažila 

situovat vždy na místo, kde jsou stávající rozvody vody a kanalizace. 

Vytápění veškerých staveb v areálu je předpokládáno změnit z dnešního vytápění plynem na formu 

vytápění dřevní štěpkou, nebo biomasou. Obě tyto varianty jsou pro novou koncepci klášterního 

areálu mnohem vhodnější a lépe doplňují celkový návrh. 


