
Domov důchodců Praha 10 - Malešice 
 
KONTAKTNÍ INFORMACE 
Adresa: Rektorská 577/5 
  108 00  Praha 10 
Telefon: 274 779 451 
E-mail: domov.malesice@tiscali.cz 
 
Domov důchodců byl vybudován 
na vyvýšeném terénu Malešic nad rodinnými 
domky v letech 1974 až 1986. Pozemek, 
na nichž se rozprostírá komplex budov 
domova důchodců, patřil původně Karlově 
univerzitě. 
Areál tvoří  čtyři objekty s malometrážními 
obytnými jednotkami, tzv. domovy – penziony 
pro důchodce a  hlavní budova domova 
důchodců. Domov důchodců je obklopen pozemkem v rozsahu cca 3,5 ha, s parkovou 
úpravou. 
 
BYDLENÍ 
Kapacita penzionů je 388 obyvatel. Objekt domova důchodců má dvě části: oddělení 
„relativně zdravých“ s kapacitou 98 obyvatel. Obyvatelé jsou ubytováni v jednolůžkových 

pokojích a 4 dvoulůžkových pro manželské dvojice. 
Druhou částí je oddělení „zvýšené péče“ se 120 
místy. Obyvatelé jsou ubytováni v jednolůžkových, 
dvoulůžkových a čtyřlůžkových pokojích.  
 
ODDĚLENÍ RELATIVNĚ ZDRAVÝCH 
Jedná se o čtyřpatrovou budovu s jednolůžkovými 
pokoji s vlastním WC, umyvadlem a balkónem. Pokoj 
je standardně vybaven lůžkem, nočním stolkem, 
vestavěnou skříní, jídelním stolkem, židlemi, 
větrákem. Obyvatel si může přinést vlastní drobné 
vybavení -  televizní přístroj, rychlovarnou konvici, 
rádio a malou ledničku. Není povoleno dovybavovat 
pokoj vlastním nábytkem. Na pokoji je připraveno 
připojení telefonního aparátu. Signalizační 
zařízení, které zajišťuje spojení se sestrou v případě 
potřeby, má také funkci telefonního aparátu, který 
může přijímat hovory z kterékoliv pevné linky. 
Na každém patře je k dispozici kuchyňka s lednicí 
a vařičem, koupelna s vanou či sprchou, společenská 

místnost s televizí, knihovničkou. Na druhém patře je umístěna sesterna s nepřetržitým 
provozem. Stravování (včetně různých diet) je zajišťováno 3x denně v centrální jídelně 
domova. Třikrát v týdnu se podává studená večeře, která je obyvatelům rozdána již 
při obědě, aby si mohli odpolední program upravit podle svých potřeb. 
 
ODDĚLENÍ ZVÝŠENÉ PÉČE 
Poskytuje ošetřovatelskou péči 24 hodin denně. Všechny pokoje jsou vybaveny 
polohovacími lůžky, toaletou, umyvadlem a lodžií. Každý obyvatel má k dispozici také 
noční stolek a skříň na šaty (přímo v pokoji nebo na chodbě). Je zde také možnost 
vyzdobit si pokoj obrázky, vzít si vlastní polštářek nebo deku. Na pokoj je možné vzít i 
vlastní televizi a rádio, se sluchátky – předejde se tak rušení ostatních spolubydlících. Každý 
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pokoj je vybaven signalizací, kterou lze v případě potřeby přivolat sestru. Stravování probíhá 
přímo na pokoji (případně i s dopomocí) nebo ve společném jídelním koutku na hale. 
Snídaně jsou mezi 7.30 – 8.00 hod., obědy od 11.30 – 12.00 hod., večeře od 17.30 – 18.00 
hod. Objednávání a podávání léků zajišťují sestry. Pomůcky pro inkontinentní se zajišťují 
po dohodě se staniční sestrou (limitováno poukazem přes pojišťovnu, případně 
dokupováním). Lékař dochází na vizity přímo na jednotlivá patra zvýšené péče. Na oddělení 
dochází také rehabilitační pracovníci (cvičí se ve skupinkách i individuálně), ergoterapeut, 
kadeřnice a pedikérka, 2x v týdnu se zde nabízí prodej potravin. 
Návštěvy jsou v našem zařízení neomezené. 
 

DOMOV - PENZION PRO SENIORY 
Jedná se o čtyři pětipatrové domy 
se samostatnými obytnými jednotkami. Každá 
jednotka má obytnou místnost, balkón, WC, 
koupelnu se sprchovacím koutem, vestavěné 
skříně a kuchyňku s dvouplotýnkovým 
vařičem. Přízemní obytné jednotky mají i 
zahrádku. Vybavení jednotky nábytkem je 
zcela na rozhodnutí obyvatele (je však nutno 
počítat s menším prostorem od 22 m2 
do 30 m2). Obyvatelé penzionu mohou využívat 
všech služeb, které poskytuje DD Malešice, 
včetně zakoupení stravy. 

 
ZDRAVOTNÍ PÉČE    
Při nástupu se může obyvatel zaregistrovat k praktickému lékaři v našem zdravotnickém 
zařízení. Do našeho domova dochází i další odborní lékaři např. ortoped, psychiatr, 
neurolog,ORL, kožní a oční. V areálu je ordinace zubního lékaře. 
V rámci rehabilitace nabízíme fyzioterapeutickou péči jak u lůžka, tak i ambulantní včetně 
vodoléčby, ergoterapie.  
 
AKTIVIZAČNÍ PROGRAMY 
Domov důchodců pravidelně pořádá pro obyvatele celou 
řadu aktivizačních a zájmových programů. Všechny aktivity 
jsou zaměřeny na rozvoj osobnosti a vyplývají z potřeb 
a zájmů obyvatel. Obyvatelé mohou navštěvovat např. 
kroužek vaření, klub řemesel, dramatický  a taneční 
kroužek. Účastnit se mohou hudebních vystoupení či 
koncertů. K dispozici je počítač s neomezeným přístupem 
na internet. Pravidelně pořádáme výlety po památkách. 
Úzce spolupracujeme se ZOO, Botanickou zahradou 
a Národním divadlem, jehož herci dochází do domova 
na besedy. Pro věřící obyvatele  pořádáme bohoslužby 
různých církví.  
Pro obyvatele a jejich rodinné příslušníky nabízíme 
poradenskou službu v oblastech sociálně právní, 
psychologické, ergoterapeutické a rehabilitační. 
 
 
 
 
 
DOPRAVNÍ SPOJENÍ 
Metro A – stanice Želivského, dále autobusem č. 239 – konečná zastávka Rektorská. 
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