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Nájemní bydlení pro seniory, tak bychom medlovský projekt mohli stručně charakterizovat, úvěr od SFRB téměř 

třicet sedm milionů korun.  

 

Konkrétně 36 406 027 Kč z programu Výstavby nájemních bytů pro upřesnění. Medlov, dovolíme si to tak říci, a 

myslíme tím Senior park Medlov, s.r.o., zažádal o úvěr v březnu 2014, počátkem června téhož roku byla 

podepsána smlouva a než se rok s rokem sešel, první nájemníci novotou zářících bytů se mohli radovat z nového 

domova.  

Medlov není jediným projektem, který Senior park, s.r.o. vystavěl nebo staví, ale prvním, na nějž si vzal úvěr ze 

SFRB. „S obrovským náskokem před ostatními má SFRB nejlepší podmínky, co se financování týče, i spolupráce 

se zaměstnanci při vyřizování úvěru byla vynikající,“ říká Jaroslav Plesník, jednatel společnosti. A jak se o 

možnosti financování stavby z prostředků SFRB dozvěděl? „Účastnil jsem se konference o seniorském bydlení, 

kde jsem prezentoval náš projekt, a tam jsem se seznámil s možnostmi, které nabízí SFRB,“ dodává.  

Bydlení v Medlově  

Areál tvoří rozlehlé atrium obkroužené dvaadvaceti byty (o velikosti 2 + kk a dvě garsonky), lemované jakýmsi 

podloubím v moderní podobě, díky čemuž se lze, i když bude pršet, dostat k jednotlivým bytům suchou nohou, a 

to je jedna z nesporných výhod projektu, těsně souvisejícího s ideou komunitního života, na němž je filozofie 

Medlova (i dalších projektů Senior parku) založena. „Dennodenně jsme ujišťováni, že velkým bonusem, který 

našim klientům můžeme nabídnout, je celý komplex společných aktivit,“ říká ředitelka společnosti Margarita 

Drastíková a pokračuje, „organizujeme různé kulturní akce, jezdíme na výlety, do divadel a podobně a vidíme, jak 

naši klienti pookřívají, jak opět začínají mít radost ze života, jak prostě znovu začínají aktivně žít. A to souvisí i se 

zlepšením zdravotního stavu některých z nich.“  

K atriu náleží několik řadových domků se stejně velkými byty, jako jsou v něm. „Jediný rozdíl je v tom, že mají 

navíc balkonové dveře, z nichž se vychází na soukromou předzahrádku. Máme klientku, která takovéto bydlení 

preferovala před atriovým, protože ráda pěstuje brambory,“ usmívá se Jaroslav Plesník.  

Jednotlivé byty získávají klienti do nájmu. Ještě před definitivní dostavbou interiéru mohou vznést specifické 

požadavky na úpravu a do měsíce je vše dokončeno podle jejich představ. „Vždy se řídíme poptávkou klientů,“ 

říká Margarita Drastíková, „a v úvahu bereme i návrhy těch, kdož už u nás bydlí. Jejich zkušenosti jsou 

k nezaplacení. Zjistili jsme například, že nevadí, jestli mají byt o několik metrů čtverečních menší, dokonce to 

může být výhodou, protože u těch, kteří se obtížně pohybují, je každý metr zátěží. Ale co je pro ně důležité – mít 

velkou koupelnu, kam bez problémů zajedou třeba i s vozíkem a kde mohou bez stresu a obav pečovat o svou 

hygienu. V našich dalších projektech toto zohledníme.“  

http://www.sfrb.cz/programy/uvery-na-vystavbu-najemnich-bytu/
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Medlov není domovem s pečovatelskou službou. Tuto dotační formu výstavby SFRB již nepodporuje, je 

v kompetenci Ministerstva pro místní rozvoj. „Úvěry ze SFRB jsou, co se finanční stránky týče, vynikající,“ 

opakuje Jaroslav Plesník, „další podmínky jsou ale tvrdší.“ „A ta nejtvrdší z nich znamená, že naši nájemníci 

nesmí vlastnit žádnou nemovitost, nesmí mít ani členská práva k družstevnímu bytu, ale ani právo věcného 

břemene. Naši nájemníci musí být nájemníky,“ dodává Margarita Drastíková, „přestože třeba svůj byt nemohou 

komfortně využívat, protože se pro ně stal bariérovým, ale rádi by ho například pronajímali, což by jim například 

umožnilo pokrýt část nákladů na současné bydlení. Věříme ale, že se třeba v budoucnu i v tomto situace změní.“  

Nový projekt společnosti Senior park vzniká v Kunicích u Prahy a další se rodí v hlavě Jaroslava Plesníka a jeho 

kolegů. A protože se mu se SFRB dobře spolupracovalo, uvažuje, že by právě pro něj pořádal o další úvěr.  

Zdroj: Portál o bydlení  

 

http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2015

