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SUMMARY 

The lecture is devoted to the architecture of buildings for 
social services. Its aim is to point out some of the difficulties 
which are encountered by the designers as well as the users 
of buildings for social services. 
 
The lecture opens with a reference to the issue of wheelchair 
accessibility and how it is taught at the Faculty of Architecture 
of the Czech Technical University. Further on a newly created 
typology of buildings for social services in terms of designing 
buildings is presented. More details are provided on the topic 
of long-term housing of specific groups of population and its 
forms. This section is supplemented by selected examples 
according to which the forms of the housing were defined. The 
following explains the principles of easy orientation of people 
in buildings. Possible solutions to interior communications and 
their difficulties are used as examples. The next part of the 
lecture describes the creation of a manual for designing 
housing for persons with disabilities, which was published by 
the Czech Ministry of Labour and Social Affairs within the 
frame of its project on the transformation of social services. 
 
The lecture is supplemented by a list of student projects of the 
Šestáková design studio thematically focused on social issues 
and by some of the author’s own designs and realizations. 
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SOUHRN 
 
Přednáška je věnována architektuře staveb pro sociální 
služby. Cílem této přednášky je upozornit na některá úskalí, 
se kterými se projektanti ale i uživatelé staveb pro sociální 
služby setkávají.  
 
Úvodem je zmíněna problematika bezbariérovosti a způsob 
její výuky na Fakultě architektury ČVUT. Dále je prezentována 
nově vytvořená typologie staveb pro sociální služby z hlediska 
navrhování objektů. Podrobněji je rozvedeno téma 
dlouhodobého bydlení specifických skupin obyvatel a jeho 
formy. Tato část je doplněna o vybrané příklady, podle kterých 
byly formy tohoto bydlení definovány.  Dále jsou vysvětleny 
principy snadné orientace osob v objektech, jako příklad jsou 
uvedeny možnosti řešení komunikací v interiéru a jejich 
úskalí. V další části přednášky je vysvětlen postup při tvorbě 
manuálu pro navrhování bydlení pro osoby se zdravotním 
postižením, který vznikl v rámci projektu Ministerstva práce a 
sociálních věcí na transformaci sociálních služeb.  
 
Přednáška je doplněna o výčet studentských projektů ateliéru 
Šestáková, tematicky zaměřených na sociální problematiku a 
o některé vlastní projekty a realizace. 
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1. ÚVOD 
 
Mluvit o stavbách pro sociální služby a nezmínit přitom termín 
bariéry by nebylo možné. Tento termín můžeme vnímat 
v mnoha rovinách. Existují bariéry sociální, informační, 
generační, komunikační a v neposlední řadě také 
architektonické. Vedle poruchy mobility, která je často brána 
jako jediný druh handicapu, existují i jiné, méně viditelné typy 
postižení, které při interakci s prostředím způsobují určité 
potíže. Doposud jsou často opomíjeny potřeby osob se 
smyslovým postižením a teprve v nedávné době se začala 
řešit otázka srozumitelnosti prostředí pro osoby s mentálním 
postižením.  
 
 
2. BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVEB 
 
Když jsem v roce 2003 převzala po ing. Skopcovi výuku 
Bezbariérového řešení staveb v rámci předmětu Nauky o 
stavbách I, bylo toto téma předkládáno studentům jen formou 
přetlumočení příslušných zákonů a vyhlášek bez jakéhokoliv 
architektonického kontextu a vlastních praktických zkušeností. 
Během posledních deseti let se ale situace diametrálně 
změnila. V roce 2010, několik měsíců po vydání nové 
vyhlášky o bezbariérovém užívání staveb, byla vydána nejen 
pro naše posluchače publikace Budovy bez bariér [1], která 
formou obrazové dokumentace nabízí snazší vysvětlení 
komplikovaného textu vyhlášky. Sami studenti pak získávají 
osobní zkušenosti s jízdou na vozíku nebo s pohybem se 
slepeckou holí a také permanentně spolupracují s osobami a 
organizacemi, pro které jsou bariéry každodenní součástí 
jejich života. Toto spojení umožňuje našim posluchačům 
okamžitou konfrontaci jejich práce s názory a zkušenostmi 
osob s handicapem a výsledky jejich práce jsou často 
využívány také v praxi. Mohu konstatovat, že v současné 
době pouze naše fakulta nabízí kromě teoretické i praktickou 
výuku bezbariérovosti, která je pro budoucí architekty velice 
důležitá. 
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9. ZÁVĚR 
 
Na závěr bych ráda zdůraznila, že kvalitní architektura má při 
navrhování sociálních staveb důležitou a nezastupitelnou roli. 
Objekty pro tento typ služeb by měly být navrhovány 
s pokorou a bez velkých gest, tak aby nabízely snadnou 
čitelnost, rychlé pochopení a hlavně bezproblémové užívání. 
Myslím, že mým prostřednictvím vstoupila sociální tématika do 
povědomí nejen kolegů a studentů na naší škole, ale také do 
povědomí odborné veřejnosti. 
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říjen 1984 - listopad 1985    
stáž - Katedra teorie a vývoje architektury FA ČVUT  
 
1979 - 1984   
FA ČVUT 
 
Zaměstnání 
2008 - 2010   
vedoucí Ústavu nauky o budovách na FA ČVUT v Praze 
/15118/ 
 
2008 - 2010  
vedení seminářů v předmětu Nauka o stavbách VI na FA 
ČVUT v Praze, Ústavu nauky o budovách /15118/ 
 
od 2004  
vedoucí ateliéru architektonické tvorby na FA ČVUT v Praze, 
Ústavu nauky o budovách /15118/, přednášející - 
Bezbariérové řešení staveb, Stavby pro sociální služby 
v rámci předmětů Nauka o budovách I, II a III na FA ČVUT 
v Praze  
 
1992 - 2003     
odborná asistentka v architektonickém ateliéru doc. Ing. arch. 
Karla Fořtla, CSc. na FA ČVUT v Praze, Ústavu navrhování II 
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/15128/, vedení cvičení v předmětu Nauka o stavbách IV, na 
FA ČVUT,  Ústavu navrhování II /15128/ 
 
od května 1991     
vlastní architektonický ateliér www.ateliersestak.cz 
 
prosinec 1985 - červen 1992   
SÚRPMO – středisko 07 
 
Akademické funkce 
od února 2012    
proděkanka pro pedagogickou činnost FA ČVUT 
 
2010 - 2012  
koordinátorka bakalářského studia FA ČVUT 
 
od února 2010    
členka Oborové hodnotitelské komise SGS ČVUT  
 
od ledna 2008  
členka zkušební komise platné pro státní doktorské zkoušky a 
obhajoby doktorských disertačních prací pro studium 
v doktorském studijním programu „Architektura a urbanismus“, 
oboru „Teorie architektonické tvorby“ 
 
leden 2007 - prosinec 2009   
členka Grantové komise ČVUT 
 
květen 2006 - leden 2010   
proděkanka pro rozvoj FA ČVUT 
 
září 2003 - červen 2005   
členka Vědecké rady Ústavu biomedicínckého inženýrství 
ČVUT 
 
prosinec 1998 - prosinec 2001   
členka AS FA ČVUT 
 
1993 - 1997     
členka Programové rady ČVUT  
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Granty, rozvojové a výzkumné projekty 
od 2013 
zodpovědná osoba klíčové aktivity č.1, projekt OPPA 
Architektura a praxe, CZ.2.17/3.1.00/36034   
 
2013 
spoluřešitelka grantu FRVŠ 326/2013 Nové trendy v bydlení 
pro seniory: rozvoj elektronických studijních materiálů o 
bydlení 
 
členka řešitelského týmu pokračujícího grantu SGS Nové 
trendy v bydlení pro seniory 
 
2012   
spoluřešitelka grantu FRVŠ 1146/2012 Inovace výuky 
typologie staveb 
 
členka řešitelského týmu grantu SGS Nové trendy v bydlení 
pro seniory 
 
řešitelka rozvojového projektu MŠMT Spolupráce s FA TU 
Dresden, téma: Dům pro děti a mladistvé s mentálním, 
tělesným nebo kombinovaným postižením, Radebeul, 
Německo 
 
řešitelka rozvojového projektu MŠMT Spolupráce s Pražskou 
organizací vozíčkářů   
 
2011 - 2013  
zodpovědná osoba klíčové aktivity č.5, projekt OPPA 
Architektura, CZ.2.17/3.1.00/33304 
 
2011  
řešitelka rozvojového projektu MŠMT Spolupráce s FA TU 
Dresden a TU Wien, téma: Škola pro nová média Jedličkova 
ústavu v Praze jako moderní forma chráněných dílen pro 
mladistvé 
 
spoluřešitelka grantu FRVŠ 1893/2011 Univerzální design a 
přístupnost staveb veřejné hromadné dopravy osobám s 
tělesným nebo smyslovým handicapem 
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členka řešitelského týmu grantu SGS Koncept aktivního 
stárnutí v komunitě - implementace do českého prostředí 
 
2010  
členka řešitelského týmu grantu SGS Architektonický prostor 
a orientace osob se smyslovým handicapem 
 
řešitelka rozvojového projektu MŠMT Workshop-Humanizační 
trendy ve zdravotnických a sociálních stavbách 
 
řešitelka rozvojového projektu MŠMT Spolupráce s FA TU 
Dresden a FA TU Wien, téma: Domov pro HIV pozitivní dívky 
v Indii 
 
2009   
řešitelka rozvojového projektu MŠMT Spolupráce s FA TU 
Dresden a FA TU Wien, téma: Centrum pro drogově závislé 
ve Vídni 
 
spoluřešitelka grantu FRVŠ 1760/2009 Bezbariérovost a 
historické konstrukce 
  
2008   
řešitelka rozvojového projektu MŠMT Spolupráce s FA TU 
Dresden, téma: „Idea Stores“ v Kolíně nad Rýnem projekt 
zaměřený na problematiku nízkoprahových center pro mládež 
a integraci mládeže ze sociokulturně znevýhodněného 
prostředí do společnosti  
 
2007   
řešitelka rozvojového projektu MŠMT Spolupráce s FA TU 
Dresden, téma: „Něco zvláštního“ studie inovativních 
typologických druhů objektů, které obyvatelům se specifickými 
potřebami umožní vzdělání a pracovní příležitosti jako 
základní předpoklad společenské integrace ve Vejprtech  
 
2006  
výzkumný projekt podpořený programem Herbert-
Quandt/ALTANA Förderprogramm Fondu pro podporu 
výměny studentů a vědeckých pracovníků v rámci  hranice 
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přesahující vědecké spolupráce mezi TU Dresden a střední a 
východní Evropou na téma „Hospice a zařízení respitní péče“ 
 
2005    
projekt finančně podpořený Česko-německým fondem 
budoucnosti, téma: „Stáří bez hranic“, studie integračního 
centra pro české i německé seniory a osoby s mentálním 
postižením ve Vejprtech  
 
2004    
projekt finančně podpořen Česko-německým fondem 
budoucnosti - téma: „Dávat dnům více života“ studie hospice v 
Chrudimi   
 
2003  
řešitelka IG ČVUT /CTU 0317415/, téma: Problematika 
bezbariérovosti objektů a zodpovědnost budoucího architekta 
za její řešení 
 
Konference 
9.-10.11.2011  
Šestáková I.: „Bez bariér - aspekty ovlivňující návrh 
prostředí respektující potřeby všech“, vyzvaná účast na 
mezinárodní konferenci „Senior Living“ V.ročník, Pardubice, 
pořadatel Ledax o.p.s., příspěvek ve sborníku,  
ISBN 978-80-254-8808-9 
 
11.-12.11.2008       
Šestáková I.:  „Principy navrhování domovů pro seniory 
z hlediska snadné orientace v objektu“, vyzvaná účast na 
mezinárodní konferenci „Senior Living“ III.roční, Hradec 
Králové, pořadatel Ledax o.p.s., příspěvek  ve sborníku  
 
23.-24.5.2006  
Šestáková I.: „Architektura jako projev empatie a 
integrace“, vyzvaná účast na mezinárodní konferenci „Město 
bez bariér“, Praha, pořadatelé Národní rada zdravotně 
postižených ČR, Vládní výbor pro zdravotně postižené 
občany, příspěvek ve sborníku, ISBN 80-86905-20-9  
 



27 
 

26.-27.5.2005  
Šestáková I.: „Bezbariérová cesta do Evropy“, vyzvaná 
účast na mezinárodní konferenci „Doprava bez bariér“, Praha, 
pořadatelé Národní rada zdravotně postižených ČR, Vládní 
výbor pro zdravotně postižené občany, příspěvek ve sborníku  
 
16.-18.9.2003  
Šestáková I.: „Bezbariérové životní prostředí pro 
všechny“, vyzvaná účast na mezinárodní konferenci, Nové 
Město na Moravě, pořadatel Ministerstvo pro místní rozvoj, 
příspěvek ve sborníku  
 
Publikace 
Šestáková I., Francová N., Sobek J., Procházková M.: 
Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením, vydalo: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, tisk: 
AMOS Typografické studio, spol. s r.o., Praha 2012,  
ISBN 978-80-7421-042-6 
 
Šestáková I., Lupač P., Váňová L.: Humanizační trendy ve 
zdravotnických a sociálních stavbách, Nakladatelství 
ČVUT, Praha 2010, ISBN 978-80-01-04707-1 
 
Šestáková I., Lupač P.: Budovy bez bariér - Návrhy a 
realizace, Grada Publishing, a.s., Praha 2010,  
ISBN 978-80-247-3225-1 
 
Šestáková I., Dvořák O., Bouček J.: Stavby pro sociální 
služby, Nakladatelství ČVUT, Praha 2006,  
ISBN 80-01-03385-6 
 
Vedení doktorandů 
Ing. arch. Jana Zezulová, Ph.D. (obhajoba 16.10.2013) 
téma: Architektonické řešení zpřístupňování vysokých škol 
osobám se zdravotním postižením, Areál ČVUT Praha     
2009 spoluřešitelka grantu FRVŠ 
2011 spoluřešitelka grantu SGS 
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Ing. arch. Veronika Bešťáková, Ph.D. (obhajoba 7.2.2013) 
téma: Senior Cohausing – spolubydlení seniorů 
2011 získala grant SGS 
 
Ing. arch. Kateřina Chroustovská, Ph.D. (obhajoba 23.5.2012)  
téma: Bezbariérovost a historické objekty  
2009 získala grant FRVŠ 
 
Ing. arch. Jan Bouček, Ph.D. (obhajoba 2.2.2012) 
téma: Typologie hospice a související problematika 
(2.školitel doc. Ing. arch. Karel Fořtl, CSc.) 
 
od 2013 - 14    
Ing. arch. Pavlína Macháčková  
Ing. arch. Jan Tomandl 
téma: Chráněné bydlení - začlenění osob s mentálním 
postižením do běžného prostředí 
 
od 2012 - 2013  
Ing. arch. Romana Fukalová 
téma: Využití vlastností světla jako prostředku pro usnadnění       
orientace v prostoru 
2013 získala grant SGS 
2013 spoluřešitelka grantu FRVŠ 
 
od 2010 - 2011  
Mgr. Lenka Váňová 
téma: Stárnutí populace - nové trendy v navrhování bydlení 
pro seniory 
2012 získala grant SGS, který pokračuje v roce 2013 
2013 získala grant FRVŠ 
 
od 2009 - 2010  
Ing. arch. Monika Čadová 
téma: Design for All - universální design 
 
Ing. arch. Blanka Navrátilová 
téma: Design for All - universální design 
2011 získala grant FRVŠ 
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od 2008 - 2009  
Ing. arch. Pavel Lupač 
téma: Vnímání architektonického prostoru osobami se 
smyslovým a mentálním handicapem 
2010 získal grant SGS 
2011 spoluřešitel grantu FRVŠ 
2012 spoluřešitel grantu SGS, který pokračuje v roce 2013 
2013 spoluřešitel grantu FRVŠ 
 
od 2007 - 2008  
Ing. arch. Mirjana Petrik 
téma: CHILD-FRIENDLY MĚSTO / Město přátelské k dětem 
v roce 2011 získala Fulbright - Masarykovo stipendium pro 
doktorandy a vědce na stáž v akademickém  roce 2011-12 na 
University of Colorado, Boulder, Faculty of Architecture and 
Planning, Department of Environmental Design  
 
Významnější projekty a realizace 
Šestáková I., Šesták J.: Přestavba staré menzy ČZU na 
výukový pavilon, Praha 6 – Suchdol, projekt  2008-11, 
realizace 2012, investor Česká zemědělská univerzita, 
dodavatel Unistav Brno   
 
Šestáková I., Šesták J.: Obytný soubor, Jinočany, U dráhy, 
rodinné domy, projekt 2009-10, realizace 1.etapy 2012, 
investor Jinočany Development, dodavatel Phonel spol. s r.o.    
 
Šestáková I., Šesták J., Dvořák O., Matys J.: Bytový dům, 
Beroun, Košťálkova ulice, novostavba  s 28 byty, projekt 
2009, realizace 2011, investor  Farrao s.r.o., dodavatel Jež 
Beroun 
 
Šestáková I., Dvořák O.: Česká zemědělská univerzita v 
Praze - nový objekt CEMS 2, vypisovatel: Česká zemědělská 
univerzita v Praze,  architektonická soutěž vyzvaná neveřejná, 
2.cena, 2008  
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Šestáková I., Šesták J.: Víceúčelová sportovní hala, Praha - 
Radotín, novostavba, projekt 2006-08, projekt 2006-08, 
realizace 2010, investor Úřad městské části Praha 16, 
dodavatel Hochtief České Budějovice   
 
Šestáková I., Šesták J., Dvořák O., Matys J.: Školící 
středisko NKÚ, Přestavlky u Slap, renovace celého areálu  
a interiér objektů, projekt 2008-09, realizace 2009, investor  
Nejvyšší kontrolní úřad,  dodavatel  Trigema a.s. 
 
Šestáková I., Šesták J.: Bytový dům Výhledy - Lhotka II, 
Praze 12 - Lhotka, Otradovická ulice, novostavba  se 72 
byty, projekt 2005, realizace 2008, investor PPM, dodavatel  
Průmyslové stavitelství Brno 
 
Šestáková I., Šesták J.: Ústav zemědělských a 
potravinářských informací, Praha 2, Slezská 7, renovace 
objektu arch. Gočára včetně interiéru od, projekt 2005, 
realizace 2006, investor Ministerstvo zemědělství, dodavatel 
Konstruktiva Konsit  
 
Šestáková I., Dvořák O.: Domov pro seniory, Praha – 
Lysolaje, rekonstrukce a dostavba, projekt 2005   
 
Šestáková I., Dvořák O.: Domov pro seniory, Lysá nad 
Labem, novostavba, projekt  2004 
 
Šestáková I., Dvořák O.: Interiér hospicu v Chrudimi, 
vypisovatel: Občanské sdružení Smíření, architektonická 
soutěž vyzvaná neveřejná, 2.cena, 2004  
 
 
  

 

 


