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Anotace diplomové práce

 Předmětem diplomové práce je navrhnout řešení bydlení a případně další nutné zařízení pro důstojný

život obyvatelstva v poproduktivním věku dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění vyhlášky 499/2006 Sb.

Projekt byl vypracován jako studie. Toto bydlení pro seniory se bude nacházet v Moravskoslezském kraji v

předpokládané stabilizované demografické struktuře města Štramberk nedaleko jádrového území. Návrhu

předchází vyhodnocení stávající situace ve městě Štramberk v návaznosti na provedené rozbory. Na základě

těchto rozborů bude určena nutnost a typ zařízení, a to především z hlediska potřeb komunity, její

ekonomické situace, vazeb k místu a společnosti tak, aby nedocházelo k pocitu seniora, že je vyčleněn ze

života.

 Cílem práce bude navrhnout objekt či objekty, které budou svým charakterem odlišné od dosud

navrhovaných zařízení institucionálního charakteru, jež vyčleňují osoby ze společnosti (domovy pro seniory,

domovy s pečovatelskou službou, hospice, léčebny dlouhodobě nemocných, apod.). Architektonické řešení

bude respektovat především potřeby osob poproduktivního věku, tj. seniorů. Nebudou žádným způsobem

vyznívat luxusním dojmem, ale budou respektovat stávající zástavbu a měřítko Štramberku. Bydlení bude

rozděleno do několika objektů malého měřítka maximálně tří podlažních. Pobytové objekty budou

poskytovat ubytování pro jednotlivce, nezávislé dva seniory či manželský pár. Celková atmosféra bude

osvěžena mladými jednotlivci či svobodnými matkami s dětmi. Na bytové objekty bude navazovat účelové

zařízení volnočasové aktivity s univerzitou třetího věku a denní centrum se sociálními pracovníky (budou

poskytovat informace, zařizovat výlety, kurzy apod., případně i terénní sociální služby pro sociálně

potřebné). Dále se v denním centru nachází kuchyně s jídelnou, která bude poskytovat i možnost rozvozu

jídla nejen pro osoby s bytového zařízení, ale i pro osoby z venčí. Aktivizační centrum je propojeno se

stávající knihovnou, ve kterém se nachází správa objektu. Kromě tohoto centra lze docílit aktivizace i

vybudováním nových turistických tras propojených s významnými body ve městě Štramberk. Dalším

přínosem by bylo například budování zahrádek, které mohou senioři využívat, dílen pro muže v suterénu

dvou objektů nebo společenské místnosti s malou kavárnou, kde si senioři mohou vodit návštěvy nebo se

věnovat společenským hrám.



Diploma thesis annota�on

 This diploma thesis deals with proposal of accommoda�on complex and other necessary

facili�es for sage life of post-produc�ve aged inhabitance with respect to the law no. 183/2006 as

amended by Act no. 499/2006. The project was worked out as a theore�cal study. This type of

accommoda�on will be situated in Moravian-Silesian region within structure of the city of Štramberk,

nearby the core area. The structure of the city is assumed to be stabilized demographically. The

proposal is based on analysis and evalua�on of current state of the region. On the bases of analysis

the need of accommoda�on type and addi�onal facili�es , considering community needs, economic

situa�on, affilia�on to region and its inhabitance, will be determined. Senior must not be detached

from the life of community.

 The aim of the study is to design one or more objects (buildings) which differen�ate from

currently designed ins�tu�onal objects for seniors (rest home, day care home, hospice, sanatoria

etc.). These types of objects o�en detach seniors form life of the community. Architectonic solu�on

will respect needs of post-produc�ve aged inhabitance (seniors) par�cularly.Objects will not be

designed as deluxe buildings. The priority will be to respect current estate and areal scale of the city

of Štramberk. Accommoda�on will be divided into several small scaled objects with three decks at

maximum. Buildings will contain accommoda�on for an individual, couples or spouses. The group of

accommodated users would be completed with young individuals or unmarried mothers with

children. Aside from objects for accommoda�on there will be addi�onal facili�es for spare �me and

relax ac�vi�es together with Ter�ary University for seniors and Day Care Center (informa�on service,

organizing of trips, classes or social services for indigents). Day Care Center contains also kitchen and

dining room that could supply not only accommodated users but also people from close city

surrounding. Center for Ac�va�on of seniors is to be connected with current library where also the

object administra�on employees should work. Another way how to ac�vate seniors is to build-up new

tourist pathway between significant points or dominants of the city of Štramberk. Another benefit

could be gained by building-up small gardens for seniors, workrooms in two of designed objects or

lounge with small coffee-bar where seniors could entertain visitors or prac�ce social games.
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1 Úvod

Předmětem diplomové práce je navrhnout řešení bydlení a případně další nutné zařízení pro důstojný život

obyvatelstva v poproduktivním věku. Toto bydlení pro seniory se bude nacházet v předpokládané stabilizované

demografické struktuře města Štramberk. Návrhu předchází vyhodnocení stávající situace ve městě Štramberk v

návaznosti na provedené rozbory. Na základě těchto rozborů bude určena nutnost a typ zařízení, a to především z hlediska

potřeb komunity, její ekonomické situace, vazeb k místu a společnosti tak, aby nedocházelo k pocitu seniora, že je

vyčleněn ze života.

Cílem práce bude navrhnout objet či objekty, které budou svým charakterem odlišné od dosud navrhovaných

zařízení institucionálního charakteru, jež vyčleňují osoby ze společnosti (domovy pro seniory, domovy s pečovatelskou

službou, hospice, léčebny dlouhodobě nemocných, apod.). Architektonické řešení bude respektovat především potřeby

osob poproduktivního věku, tj. seniorů. Na základě rozborů, a analýz současného a minulého systému sociální péče o

staré lidi zjistím a navrhnu nejvhodnější typ bydlení pro seniory, které bude vhodně situováno ve vazbě na město tak, aby

nedocházelo k vyčleňování osoby ze společnosti (Obr. č. 1). Tomuto typu bydlení vyhovuje nejvíce typ tzv. Cohousing 50

+, který bych chtěla sloučit i s klasickým typem Cohousingu. V současnosti, pokud je mi známo, v České republice

neexistuje žádný dokončený projekt Cohousingu. Věřím, že tato práce by mohla být inspirací pro mnoho lidí a mohla by

změnit stávající přístupy k péči a bydlení seniorů.

1 Sociální péče o staré lidi- vývoj ve světě

V minulosti se péče o staré lidi, děti, handicapované a duševně nemocné či sociálně potřebné v průběhu času

měnila. Úroveň péče, která byla poskytována ve značné míře vypovídala o dané kultuře společnosti. V dobách kdy byly

války a ekonomické krize docházelo k prvním vznikům péče o potřebné, vnikaly například péče v podobě rytířských řádů

ve středověku.

Ve 14. a 15. století začínají na území tehdejší Jugoslávie vznikat první domovy pro staré osoby a v Nizozemí

vzniklo také zařízení „hofjes“. Hofjes (klášterní útulky v Nizozemí, objekty a pokojíčky pro staré lidi) (Obr.č.2-4) bylo

zařízení s místnostmi pro staré jedince. Anglie v první polovině 16. století uzákonila v platnosti zákon, který se zabýval

problematikou seniorů. Díky tomuto zákonu v době, kdy vládla královna Alžběta, bylo vydáno první chudinské právo,

které fungovalo po dobu dalších devíti-set let a to beze změny. Farnosti tehdy požadovaly povinné pevně stanovené

peněžní částky, které byly určeny na podporu seniorů. Začátkem 20 století byla ustanovena první penze pět šilinků týdně

každému jedinci bez majetku, který byl starší sedmdesáti let. Pro movitější jedince vznikaly penziony pro pány a dámy.

Tyto zařízení byly výchozím podkladem vzniku systematické péče o seniory.

Obr.č. 1- Vyčlenění osoby ze společnosti

Obr.č. 2- Mapa hofjesu v Haarlemu,

Zdroj: http://en.wikipedia.org
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Obr.č.3- Hofjes St.Elisabeth Gasthuis Haarlem,

Zdroj: http://en.wikipedia.org

Obr.č. 4- Moderní Hofjens s 345 byty v Den Haag Zuidwest, realizace 2005

Zdroj: http://www.zandbeltvandenberg.nl/

3 Sociální péče o staré lidi- vývoj v České republice

V minulosti bylo tradicí, že se o seniory starala výhradně rodina.  Tato péče ovšem závisela na postavení seniora,

zda rodinu měl či neměl. Pokud senioři rodinu neměly, většinou žili v nedůstojných podmínkách a byli nuceni žebrat.

Často umíraly na různá onemocnění a prvé řadě na podvýživu, podchlazení a vlivem špatných hygienických podmínek.

Tehdy senioři budily  ve velké míře soucit, ale také opovržení společností.

Soucit byl generelem vzniku charitativních forem péče především v řadách bohatých lidí. V pozdějších dobách,

vlivem špatného systému této péče začaly vznikat chudobince, starobince (Obr. č. 5) a chorobince (Obr. č. 6). Tyto

zařízení vznikaly převážně u klášterů, kde se řádové sestry o tyto lidi staraly. Nejprve fungovaly chudobince a chorobince

jako azylová zařízení, která zajišťovala stravu, nocleh a hygienu. Později se chorobince začaly měnit na špitály,

chudobince a starobince na určitou formu ošetřovatelských zařízení.

Ve druhé polovině 19. Století bylo ustanoveno tzv. chudinské právo. Dle tohoto práva měla domovská obec

seniora, nemajetné a práce neschopné povinnost postarat se o něj v případě nebyla-li pomoc poskytnuta prostřednictvím

dobročinných ústavů a nadací.

V roce 1948 bylo vyhlášeno domovské právo, toto právo umožňovalo jedinci v nouzi obrátit se na obec, ve které

se narodil, a tato obec byla povinna pomoc poskytnout. Domovské právo se stalo ochranou především pro handicapované

jedince, vdovy, sirotky a seniory.

Po vzniku Československa v roce 1919 začala fungovat správa sociální péče. Ve třicátých letech 20. Století byl

zřízen Zaopatřovací ústav v Krči, který měl velkou kapacitu a to 2400 lůžek. Zahrnoval tak starobinec i chudobinec.

Zaopatřovací ústav v Krči měl velký význam pro budoucí rozvoj zdravotní péče o osoby vyššího věku. Souběžně se na

péči o seniory začaly podílet i dobrovolné organizace a spolky (např. Charita, Diakonie aj.)

K výraznému rozvoji ústavní péče zaměřené na materiální a sociální zabezpečení seniorů došlo po konci druhé světové

války. Začaly vznikat první domovy pro seniory, pečovatelské služby a byly budovány nové domy s pečovatelskou

službou, kde byli umisťování senioři ze vzdálených a špatně dostupných míst

V sedmdesátých letech minulého století začaly vznikat léčebny dlouhodobě nemocných a v letech osmdesátých

byly zprovozněny geriatrické ordinace a oddělení.
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„Rok 1989 se stal zlomovým pro vznik domácí ošetřovatelské péče a prvního hospicového zařízení. Po tomto

období docházelo k situacím, kdy se ocitali ve zdravotní sféře senioři nemocní a v sociální sféře jedinci zdraví. Takové

pojetí péče o jedince vyššího věku opomíjelo fakt, že existují senioři pohybující se mezi těmito rovinami a to senioři s

poruchou soběstačnosti. Ze stejného důvodu začali vznikat v roce 1974 léčebny pro dlouhodobě nemocné, specializační

doléčovací a rehabilitační oddělení. Postupem času se ukázalo, že nepropojení zdravotní a sociální péče o seniory je

neúčelné. To je problém, který je aktuální i v současnost [15].“

4  Vztah rodiny ke stáří (výměnek)

V současnosti se ale péče o seniory také realizuje podobně jako v minulosti. Ale to pouze v případech,

nepotřebuje-li senior vyšší stupeň sociální péče. V tomto případě si to rodina převážně z časových důvodů nemůže

dovolit. V minulosti se tradoval výměnek, tj. smluvní zaopatření, které poskytovali držitelům hospodářství jejich

nástupci - nejčastěji děti rodičům (právní úprava platila až do roku 1948). Kdysi byla rodina proměnlivé kontinuum

držené pohromadě domem nebo zemědělskou usedlostí. Zde se generace střídaly a mísily. Usedlosti se dědily a starší

lidé, kteří se dožili vyššího věku a už neměli dost sil spravovat svůj majetek, jej postoupili dále svým nástupcům. Mladší

se starali o to, aby bylo dostatek jídla a pití, a aby bylo kde složit hlavu. Starší, kteří u nich dožívali, se pak starali o

„teplo domova“. Neztratili tedy smysl svého života, našli si nový. Měli pocit, že o ně někdo stojí a že je někdo potřebuje.

V případě, ale selže-li ve 21. století rodina, nemůže-li se z finančních nebo jiných důvodu o starou osobu starat,

vytvořila se jistota, že v takovém případě, že o tuto osobu postará stát prostřednictvím zdravotně-sociálních služeb. Péče

o seniora by však měla být taková, aby senior mohl setrvat co nejdéle v domácím prostředí a měl by být obklopen

pečujícími rodinnými příslušníky, aby nedošlo k pocitu vyvlastnění u těchto osob (viz Obr. č.8).

 „Minibergerová uvádí, že klasický obraz vícegenerační rodiny byl v minulosti tradičně spojován s obživou.

Jednotliví členové rodiny měli v tomto společenství své specifické místo. Muži zabezpečovali obživu za pomoci svých žen,

ženy zastávaly důležitou úlohu v domácnosti, babičky jim většinou pomáhaly, starší děti se staraly o mladší atd. Postupně

docházelo ke snižování počtu členů rodiny. Klasický model s mírnými změnami setrval až do dnešní doby. Výraznou

změnou je ale to, že tří generační rodina žijící v jedné domácnosti je viděna pouze zřídka. Dochází také ke snižování

závislosti na prarodičích. Mezigenerační vztahy dostaly zcela jiný rozměr. Dochází k vytrácení se pocitu zodpovědnosti

dětí vůči rodičům a prarodičům zvláště. Ochota rodinných příslušníků pečovat o nemocné se nesnížila tak výraznou

měrou, ale došlo ke změně podmínek a možností rodiny o tyto nemocné pečovat. Podpora státu vůči pečujícím rodinným

příslušníkům je stále malá [16].“

Obr. č. 5- Městský starobinec v Zeyerově ulici, Liberec 1899

Zdroj: http://kubikova.blog.denik.cz/c/36149/Liberec-starobinec-a-chorobinec.html

Obr. č. 6- Městský chorobinec Zeyerově ulici, Liberec 1909

Zdroj: http://kubikova.blog.denik.cz/c/36149/Liberec-starobinec-a-chorobinec.html

Obr. č. 7- Výměnek, foto z roku 1931

Zdroj: <http://www.borovnice.cz>
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V současné době příležitostné pečovaní o starší rodinné příslušníky nepřináší jejich rodinným příslušníkům

výrazný problém, problém nastává až tehdy, musí-li být péče pravidelná. Vzhledem k dnešnímu tempu života, se musí

rodina dříve či později rozhodnout k umístění seniora do zařízení, které by bylo schopno se o tuto osobu postarat. V tomto

případě se jedná dle stupně potřebnosti péče o seniora o zařízení typu: Domov pro seniory, Dům s pečovatelskou službou,

Hospic, Léčebna dlouhodobě nemocných. V těchto případech ale většinou dochází k pocitům vyvlastnění a ztrátě smyslu

života. Senior už necítí tak svou důležitou roli v životě a cítí se nepotřebný a zbytečný. V Dánsku tento problém vyřešili,

tzv. Cohousingem. Jedná se o typ komunitního bydlení, kde se podporují blízké sousedské vztahy, každý pomáhá, jak

může a pocit potřebnosti seniora tak výrazně vzroste.

5 Základní formy péče o seniory

5.1 Rodinná péče

Rodinná péče o seniory- Má nejlepší pozitivní vliv na seniora, podporuje rodinné vztahy a navíc se tato

péče odehrává na místě blízkém seniorovi, nemusí se tedy odtrhovat od svého života, na který byl po celou dobu

zvyklý. Toto výrazně přispívá k lepšímu psychickému stavu člověka.

„Pomoc starému člověku v rodině vyžaduje její velkou soudržnost, odhodlání, sílu, lásku a schopnost

pečovat. To vše ale někdy nestačí a pečující k tomu všemu potřebuje ještě dostatek vhodných informací (pokud sám

není zdravotník), pomůcek a v neposlední řadě i pomoc profesionálů, kteří se domácí péčí zabývají.Za optimální

způsob péče o seniora se považuje možnost co nejdelšího setrvání starého člověka v domácím prostředí za podpory

a péče rodiny. Avšak model rodinné péče může fungovat pouze tehdy, vytvoří-li společnost rodinným příslušníkům

patřičné podmínky, za předpokladu pestré nabídky sociálních i běžných služeb a samozřejmě bude-li fungovat

spolupráce a vzájemná pomoc mezi institucemi a rodinou[21].“

Rodinnou péči o starého člověka nejčastěji zajišťuje manželský partner, partnerka, děti nebo jejich partneři,

tety nebo strýcové, kdokoli, nejčastěji je to však osoba, která má s opečovávanou osobou velmi blízký vztah.

Jedním z nejčastějších případů péče o starého člověka v rodině je manželka, která sama pečuje o svého starého,

nemohoucího manžela.

 „Péče o staré lidi v rodině může mít různé podoby. Nemusí se jednat pouze o neformální rodinnou péči, ale také  

 o profesionální péči zajišťovanou formou placených služeb zvenčí, ale vykonávanou v domácím prostředí. Jedná  

 se o zdravotní a zdravotně sociální péči (home care). Další podobou je občasná forma péče a pomoci, kdy  

 dobrovolníci zajišťují nepravidelné vystřídání pečujícího člena rodiny.

Obr. č. 8- Vyčlenění osoby ze společnosti

Obr. č. 9- Rodinná péče o nesoběstačného seniora

Zdroj: http://zdravi.e15.cz
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Domácí péče o nesoběstačného blízkého se odráží i na fungování celé rodiny. Intenzita domácí péče je vždy

spojena s lékařskou diagnózou seniora. Například rodinný příslušník trpící pokročilou Alzheimerovou chorobou

nebo onkologicky nemocný vyžaduje až 24hodinovou denní péči. Naopak některé typy nemocí, zvláště v raném

stadiu (diabetes mellitus, lehká artritida) příliš intenzivní osobní péči nevyžadují [21].“

 Aby však rodina mohla být se starým člověkem a pomáhat mu, potřebuje často pomoci také ona sama.

Existuje  několik způsobů podpory pečovatelů. Pečovatel může využívat některou z forem zdravotních a

sociálních služeb,  lze také kontaktovat některou z řady nestátních organizací. Je důležité, aby také sám

vyhledával potřebné  informace. Může kontaktovat svépomocnou skupinu pečovatelů. V poskytování efektivní

péče je třeba si stanovit reálné cíle toho, co může, a co nemůže udělat. Zvlášť významnou pomocí je

komunikace v rodině nebo s přáteli.

„V ošetřovatelském procesu může být využito spolupráce rodiny ve všech jeho fázích. Nejvíce může

být rodina nápomocna při získávání informací, může se podílet na realizaci intervencí spolu nebo pod

dohledem sestry a je nápomocna i při hodnocení stavu pacienta. [17].“

 5.2 Terénní péče

„Terénní péče pomáhá pečujícím osobám odlehčit v péči o své blízké, usnadňuje rodinám péči o svého

starého člena. Kombinování rodinné péče a terénních, ambulantních popř. krátkodobých pobytových služeb je

cestou, jak zajistit lidem kvalitně prožité stáří. K terénní péči počítáme pečovatelskou službu a osobní asistenci,

které jsou rozsahem poskytovaných základních úkonů obdobné a často se prolínají[18].“

 5.2.1 Pečovatelská služba

Jejím posláním je poskytnout uživatelů žít co nejdéle, důstojný život ve vlastním sociálním

prostředí, podporovat tak soběstačnost klientů/uživatelů a respektovat jejich svobodnou vůli.

Základní poskytované úkony pečovatelské služby jsou:

• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;

• Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;

• Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy;

• Pomoc při zajištění chodu domácnosti;

• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Obr. č. 10- terénní pečovatelská služba, převoz klienta/uživatele

     Zdroj: http://www.pecovatelskasluzba.napajedla.cz/

Obr. č. 11- osobní asistence

Zdroj: http://www.kyjov.caritas.cz/sluzby/osobni-asistence
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Pro koho je pečovatelská služba určena:

Je určena pro osoby, které se ocitli v nepříznivé životní situaci a patří do tak do této cílové skupiny,

pro osoby které se potřebují zorientovat v možnostech, jak svou vzniklou situaci řešit.

5.2.2 Osobní asistence

Je registrovaná sociální služba, která poskytuje terénní péči o sociálně potřebné formou osobní

asistence a to v přirozeném prostředí klientů/uživatelů. Poskytuje se bez časového omezení.

Základní poskytované úkony osobní asistence jsou:

• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: (podávání jídla a pití, pomoc při oblékání

a svlékání, pomoc při samostatném pohybu a při přesunu z místa na místo, lůžko či osobní vozík);

• Pomoc při osobní hygieně: (použití Wc, holení, stříhání nebo česání, případně jen dohled při

konání těchto činností);

• Pomoc při zajištění stravy: ( pomoc při přípravě jídla a pití);

• Pomoc při zajištění chodu domácnosti: ( úklid a údržba domácnosti, nákupy, běžné pochůzky

(úřady atp.);

• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: (s přípravou do školy U3V- Univerzita třetího věku);

• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: (doprovody k lékaři, na volnočasové

aktivity či do institucí poskytujících veřejné služby);

• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: (vyřizování

běžných záležitostí).

Pro koho je osobní asistence určena:

  Osobní asistence je určena zdravotně postiženým občanům a seniorům, bez ohledu na rozsah a druh  

  zdravotního postižení, minimální věk klienta/uživatele je však 6 let.

5.3 Ústavní péče

 Základní typy ústavní péče o seniory představují domovy důchodců a domovy-penziony pro seniory a domy s  

 pečovatelskou službou. V domovech důchodců je sice zajištěna základní lékařská péče, obyvatelům však mnohdy

 chybí soukromí, jednolůžkové pokoje jsou velmi ojedinělé. Přechod do ústavního bydlení je tak pro seniory  

 mnohdy psychicky náročný: znamená nejen ztrátu soukromí, ale též

BYDLENÍ A ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ POPRODUKTIVNÍHO VĚKU

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TU OSTRAVA, FAKULTA STAVEBNÍ, KATEDRA ARCHITEKTURY, ŠK. ROK: 2012/2013

VYPRACOVALA: BC. KATEŘINA HELEKALOVÁ, VEDOUCÍ DP: ING. ARCH. JOSEF KISZKA



07

dosavadních kontaktů s rodinou, přáteli či sousedy, znamená velmi razantní změnu životního stylu.

Hodnotit domovy důchodců je velmi těžké, pro některé seniory představují smutné místo, kam odcházejí dožít, jiní

se zde cítí spokojeni, nacházejí nové přátele a zapojují se do nových aktivit, kulturních či společenských.

„V mnoha zařízeních pro staré lidi je situace velmi často neutěšená, mnohdy dochází k porušování jejich

základních lidských práv, zejména práva na důstojnost a soukromí.  Na straně druhé nelze výše uvedená

konstatování rozhodně zobecnit na všechny domovy důchodců a další zařízení. V mnoha domovech jsou zaváděny

programy aktivizace seniorů, nabízeny nejrůznější formy aktivit umožňující strávit stáří v kolektivu svých

vrstevníků co možná nejpříjemněji a nejaktivněji[19].“

5.3.1 Domov pro důchodce/seniory- charakteristika

Domov pro seniory je druh pobytové, která je určena  (osobám nad 65 let věku), kteří potřebují

trvalou pomoc druhé osoby. Domovy pro seniory poskytují svým stravování, ubytování, pomoc při

zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro

osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnost (volnočasové

aktivity a pomoc při prosazování práv a zájmů (např. pomoc při vyřizování osobních záležitostí na úřadech,

komunikaci s firmami apod.)

5.3.2 Dům s pečovatelskou službou- charakteristika

Dům s pečovatelskou službou je objekt, ve kterém se sdružují byty různých velikostí pro seniory

(garsonky, 1+kk, 1+1, 2+kk, 2+1). Je to bydlení pro páry i jednotlivce důchodového věku a pro zdravotně

postižené dospělé osoby. Bydlení v DPS a pečovatelská služba v nich se poskytuje především osaměle žijícím

starým občanům a zdravotně postiženým, tak aby si mohli sami, alespoň v částečné míře zajišťovat své životní

potřeby při zachování vlastního soukromí. V objektu funguje pečovatelská služba dle ordinačních hodin. Přes

denní dobu je k dispozici klientům/uživatelům lékař a zdravotní sestry a ve většině těchto objektů se i nacházejí

služby jako je např. kadeřnictví, manikúra, pedikúra a další. V objektu se i mnohdy sdružují ordinace lékařů oční,

ušní a zubní a kožní ambulance a obchody se základními potravinami.

Byty jsou vybaveny kuchyňkou, ve které si lze připravovat jídlo, nebo i jen pití. Dále pak podle velikosti

bytu, ložnicí a koupelnou, obývací místnost je v rámci kuchyňky. Pro osoby, které si již nezvládnou nebo nechtějí

uvařit vlastní jídlo, většinou funguje buďto dovážka jídel nebo jídelna, která funguje v rámci domu s

pečovatelskou službou.

Obr. č. 12- Domov pro seniory v Bechyni

Foto: Petr Lemberk, MAFRA http://www.idnes.cz

Obr. č. 13- Garsonka v domě s pečovatelskou službou

Zdroj: http://www.socialnisluzby.com
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5.3.3 Základní problémy budov ústavní péče

 V případě rekonstrukcí stávajících objektů s rozdílnou funkcí na objekty sociální péče je obtížné a

v mnoha případech i špatně vyřešené prostorové uspořádání objektu. Tyto objekty i ve valné většině

kapacitně neodpovídají a nejsou bezbariérově řešeny. Už při samotném návrhu nebylo uvažováno o tom, že

by objekty mohly být revitalizovány a využívány osobami s pohybovým, zrakovým či sluchovým

postižením. Vnitřní prostory jsou pro osoby starší a osoby se zdravotním postižením často špatně čitelné a

ne zřídka kdy dochází k dezorientaci v prostoru. Budovy jsou často umístěny v odlehlých částech

obce/okresu. Napojení na služby obce je velmi komplikované a finančně nepříznivé. V současnosti jsou

tyto problémy u novostaveb sporadické, už při samotném návrhu objektu i s jinou než ústavní funkcí

sociální péče počítá s bezbariérovým řešením staveb, toto bezbariérové řešení upravuje vyhláška

(Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání

staveb). Tato vyhláška stanovuje obecné technické požadavky na stavby a jejich části tak, aby bylo

zabezpečeno jejich užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením,

osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let.

6 Zařízení pro seniory

6.1 Domovy pro seniory

 Dům pro seniory je druh pobytového zařízení, které je určeno osobám starším 65-ti let. Toto zařízení poskytuje

sociální služby osobám, které jsou odkázány na pomoc druhých. Tato zařízení bývají rozčleněna na oddělení,

která se zaměřují na určitý stupeň potřeby pomoci za den, či na určitý stupeň postižení (osoby, které mají

potřebu 5-25-ti úkonů za den, osoby se smyslovým či mentálním postižením, Potřeba úkonu za den se rozumí:

mytí, přebalování, krmení, převlékání apod.)

6.2  Domy s pečovatelskou službou (DPS)

  Zařízení, které poskytuje ubytování seniorům, kteří nejsou odkázaní na pomoc druhých, jsou samostatní, dokážou

se o sebe postarat a zvládají běžné denní povinnosti. Jedná se v přeneseném slova smyslu o komunitní bydlení

starší věkové generace. V objektu funguje pečovatelská služba dle ordinačních hodin. Přes denní dobu je k

dispozici klientům/uživatelům lékař a zdravotní sestry a ve většině těchto objektů se i nacházejí služby jako je

např. kadeřnictví, manikúra, pedikúra a další. V objektu se i mnohdy sdružují ordinace lékařů oční, ušní a zubní a

kožní ambulance a obchody se základními potravinami. Byty jsou vybaveny jako běžné bytové jednotky.
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6.3 Léčebny dlouhodobě nemocných (LDN)

  LDN je zařízení, kde pobývají klienti vyšší věkové skupiny, jejichž základní diagnóza je často

spojena s demencí, Alzheimerovou chorobou a poruchami chování ve stáří. Léčebna dlouhodobě proto poskytuje

péči mimo jiné i osobám, o které se již nelze postarat v domově důchodců. Zařízení poskytuje rehabilitační péči.

Tyto objekty bývají vybaveny moderními zařízeními. Pokoje jsou nejčastěji dvou-třílůžkové vybavené vždy

polohovacími výškově nastavitelnými lůžky na elektrické či hydraulické ovládání.

6.4 Hospice

Hospic je zdravotnicko -sociální zařízení, které slouží k pobytu nevyléčitelně a těžce nemocných osob a

péči o ně. (Současná zdravotnická zařízení hospicového typu dostala své jméno podle instituce hospiců - míst pro

odpočinek poutníků, která vznikla ve čtvrtém století). Hlavním účelem hospiců je maximálně zlepšit kvalitu života

v jeho závěrečné fázi a umožnit důstojné umírání. Hospic umožňuje vyřešit nebo alespoň zmírnit různé

psychologické a duchovní problémy spojené s umíráním. Umožňuje intenzivní a nerušený kontakt s partnerem

nebo rodinou. Ve většině hospiců je k dispozici kněz.

6.5 Cohousing

Je určitý typ komunitního bydlení, který klade důraz na blízké sousedské vztahy.  Může se jedna o soubor

objektu, nebo jen o centralizovaný objekt, který v sobě sdružuje byty různých velikostí. Každá domácnost má

vlastní plně vybavenou bytovou jednotku a součástí objektu/souboru jsou společné prostory. Toto bydlení vzniklo

jako reakce na běžné formy bydlení (anonymita, osamělost v domech plných neznámých sousedů, náročné

skloubení péče o děti a domácnost a práce matek). V rodných zemích Cohousingu vznikají tyto projekty jako

iniciativa skupiny lidí, kteří se rozhodnou bydlet v bližším sousedském vztahu, než je běžné. Tito obyvatelé spolu

sdílejí společenské prostory (herny, knihovny, studovny, jídelna). Obyvatelé mají společnou kuchyni, kde pokaždé

vaří někdo jiný nebo se jen dohodou koho vaření nejvíce baví, snídají, obědvají a večeří všichni společně, celá

komunita. Cohousingu může koexistovat skupina více generací, nebo jen rodiny s dětmi či existuje i forma

Cohousingu: Cohousing 50+, kde se sdružují obyvatelé na 50let věku.
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6.5.1 Obecné vize typické pro Cohousing

• „Vybudovat atraktivní , přátelské, společenské bydlení, kde se setkávají potřeby dospělých i dětí,

• vytvořit domov, ve kterém se budou cítit příjemně a bezpečně všichni členové komunity,

• vybudovat a udržovat společenský proces - rozvíjet sociální vazby, rituály, tradice, oslavy,

• společný život,

• vzájemně si pomáhat, podporovat se, pěstovat ohleduplnost,

• vzájemně se učit se jeden od druhého,

• spolupodílet se na aktivitách a rozhodnutích, které ovlivňují komunitní prostředí,

• podporovat spolupráci dětí v jejich volném čase na chodu komunity,

• podporovat hlubší zapojení členů komunity do jejího chodu,

• podpora ekologického způsobu života (sdílení),

• pomoci v tvorbě a vzrůstu i jiným komunitám[22].“

6.5.2 Šest znaků typického Cohousingového projektu

Americký architekt Charles Durrett sepsal šest klíčových znaků typického Cohousingového

projektu, které jsou často citovány a jsou dostupné na anglicky psaných webech.

„1. Účast členů společenství při plánování cohousingu;

Budoucí obyvatelé se účastní celého procesu plánování projektu cohousingu, který díky

tomu nejlépe odpovídá jejich konkrétním potřebám a přáním. Navíc, díky osobní účasti při

plánování, vznikají mezi jednotlivými členy hlubší vztahy, často přátelství, která jsou základem

stabilní skupiny, která dobře funguje po nastěhování. Ke spolupráci může být přizván i developer,

což může celý proces zjednodušit a urychlit, ale pokud bývá cohousing vybudován pouze

developerem, obyvatelé si neprojdou velmi důležitou fází "budování společenství".

2. Urbanistické, architektonické a dispoziční uspořádání podporující vznik a udržování sousedských vazeb;

Architektonický návrh podporuje jednak vznik sousedských vazeb a jednak nabízí každému dostatek

jeho soukromí. Některé prvky uspořádání jsou velmi důležité, např. orientace domů do veřejných

prostor, umístění společenského domu do centra dění, dětská hřiště a venkovní plochy s možností

posezení za každého počasí, apod.  Spojit se společně jen kvůli tomu, abyste si mohli dovolit

soukromý golfový klub nebude úplně v duchu myšlenky cohousingu J.

Obr. č. 14- Charles Durrett a zapojení budoucích obyvatel do projektování.

Zdroj:  http://www.cohousing.cz/a6-znaku/
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3. Soukromé domy doplněné společným příslušenstvím - „společenským domem“ a společně využívané

nezastavěné  plochy;

Každá jednotlivá domácnost vlastní svůj plně vybavený dům a zároveň sdílí rozsáhlejší společné

vybavení s celou skupinou. Sdílené prostory jsou navrženy pro každodenní užívání a jsou nedílnou

součástí života ve společenství. Obvykle zahrnují místo pro společná jídla, místo k posezení, dětskou

hernu, pokoje pro hosty, dílny, zahradu atd.

Cohousing není společné žití  v jedné domácnosti (a shared house). Ten může být v cohousingové

komunitě zahrnut, ale je to jiný typ společného bydlení.

4. Řízení chodu a provozu projektu samotnými obyvateli;

Po nastěhování je provoz komunity zajišťován jejími  obyvateli, nikoliv zvenčí, a podléhá

pravidlům, která si mezi sebou obyvatelé předem dohodnou. Obvykle je každý členem nějaké menší

skupiny, která se stará o některé sdílené prostory nebo má na starosti některé sdílené aktivity.

5. Nehierarchická struktura a způsob rozhodování;

Ve společenství jsou vůdcovské role, ale nikoliv vůdci. Společenství není závislé na jedné osobě, a to

i přesto, že skupina je obvykle  založena jedním nadšencem, který projekt rozhýbe a rozjede. Ve

skupině pak obvykle bývá  někdo další, kdo dává dohromady finance, jiný zajišťuje během schůze

hlídání dětí, někdo zapisuje průběh jednání a jsou další funkce a úkoly. Jestliže je ve skupině jeden

vůdce, který nastavuje pravidla a standardy jednostranně, nejedná se o cohousing.

6. Nezávislé finanční prostředky;

Vzniklé společenství není primárním zdrojem příjmů pro jeho členy a není v něm sdílená ekonomika.
Pokud by společenství bylo zdrojem příjmů pro jeho členy, má se za to, že by to vneslo významnou
změnu dynamiky mezi jeho členy a nastavovalo by jinou úroveň vztahů[23].“

„Výše zmíněné klíčové charakteristiky cohousingu napomáhají intenzivnějším sociálním interakcím mezi členy komunity,

uspokojení potřeby sociálních kontaktů i potřeby zajištění vlastního soukromí, zajištění pocitu bezpečí, efektivnějšímu

využívání volného času jednotlivce. V případě senior cohousingu je zajímavým fenoménem vzájemná podpora a pomoc

obyvatel, která přináší nezávislost a odlehčuje vlastní rodině i společnosti[20].“

Srdcem každé Cohousingové komunity je společný dům/prostor, který většinou obsahuje minimálně společnou

kuchyň s jídelnou, která slouží i jako shromažďovací místo pro formální i neformální setkávání obyvatel. Dále může

obsahovat další místnosti a prostory, které si komunita vybere, např. společnou tělocvičnu, posilovnu, saunu, televizní

místnost, hernu pro malé děti, zázemí pro mládež, hobby místnosti (fotokomoru), dílny, technické zázemí (úložné

prostory, společnou prádelnu). Společný dům je často úzce propojen s venkovním zázemím (terasou, zahradou).

Obr.č.15- cohousing Těšíkovská Bydlina

Zdroj: http://www.bydlina.cz/

Obr.č.16- zakreslení území Cohousingu 9 pramenů do mapového podkladu

Zdroj: http://www.komunitnibydleni.cz/9-pramenua
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V České republice, pokud je známo, dosud neexistuje žádný dokončený projekt cohousingu. Nejblíže se k

dokončení blíží Těšíkovská Bydlina (Obr. č. 14) u Olomouce a Cohousing 9 pramenů (Obr. č. 15) na Starém Jičíně.

Cohousing se také stále snaží vybudovat skupina v Říčanech u Prahy.

Je třeba poznamenat - lehce zjednodušeně řečeno, že cohousing zatím v ČR přitahuje spíše "alternativně založené"

osoby, přestože v zahraničí žijí v cohousingových komunitách "většinově smýšlející" lidé.

7 Definice stáří

Stáří je klasifikováno na základě věku či fyzického stavu osoby, který je doprovázen fyziologickými změnami

jedince, nebo může být také klasifikováno z biologicko-psychologického pohledu. Pro mnohé lidi je stáří strašákem, ale

bohužel je neodmyslitelnou součástí a etapou každého života bez výjimky. Definice stáří jsou rozdílné. Když se

adolescenta zeptáte, kdo je starý člověk, definuje ho jako osobu, která již dosáhla dospělosti. Tedy pro adolescenta je i 30

letý člověk starý. Zeptáte-li se dospělé osoby, kdo je starý člověk, vybaví se mu vdova, babička, dědeček, každá generace

tedy nahlíží na stáří jinak. Není zcela zřejmé, co všechno si má člověk tedy pod pojmem stáří představit, vždy záleží na

tom, z jakého úhlu pohledu se na stáří díváme. Ve většině případů však daná osoba považuje za starého člověka jednice,

který odpovídá věkové hranici jeho prarodičů.

7.1 Stáří podle věku osoby

Stáří je velice individuální pojem. Každý člověk stárne, někdo se cítí být starým, i když je poměrně mladý

a naopak. Neexistuje tedy přesná hranice, kterou když člověk dosáhne, nastoupí do stáří. Fyziologické změny,

které jsou spojeny se stárnutím, probíhají neustále už od narození, probíhají pozvolna a u každého jinak. Tento

fyziologický proces je značně individuální, nezvratný a ovlivňuje jej mnoho faktorů. Těmito faktory jsou

genetická výbava jedince, prostředí, ve kterém žije (hluk, exhalace, vibrace, nadmořská výška atp.), míra stresu

působící denně na organismus, životospráva (pohyb, strava, kouření atp.). Někdy se za tuto hranici považuje 60

let, ale v současném uspěchaném světě kdy na organismus jednice působí mnoho negativních vnějších faktorů je

tato informace značně diskutabilní. V každém období je tato hranice rozdílná. V dobách nedostatečné lékařské

péče např. ve středověku byli lidé staří již ve věku 40 let. Dle mého názoru stáří nemá jasnou hranici, starými se

totiž nestaneme ze dne na den, stejně tak jako dospělými. Co je znakem dospělosti a co je znakem stáří? Starý

člověk je v bájích popisován jako moudrý člověk a je mu přikládána zvlášť velká důležitost. Dospělým se člověk

stane, dosáhne-li ji jeho duševní vývoj určitého stupně, dá se tedy říci, že i starý člověk, který není duševně

vyzrálý, není dospělý? Toto je velice kontroverzní téma, ke kterému je nutné přistupovat se značnou citlivostí. Dle

věku se stáří dělí na stáří, pozdní stáří, kmetství. Kmetství což je stav, kdy lidský věk dosáhne do výjimečně

vysokého věku.
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Dle světové zdravotnické organizace (WHO) se stáří člení na základě patnáctiletých cyklů:

Rozdělení stáří: 

§ 60 - 74 let senescence, počínající, časné stáří;

§ 75 - 89 let kmetství, sénium, vlastni stáří;

§ 90 let a vice patriarchum, dlouhověkost.

Rozdělení stář dle Mϋhlpachra : 

§ 65 -74 let mladí senioři (problematika penzionováni, volného času, aktivit);

§ 75 - 84 let staří senioři (změna funkční zdatnosti, atypicky průběh nemoci);

§ 85 a vice let velmi staří senioři (problém soběstačnosti a zabezpečenosti).

V současnosti společnost určuje věkové hranice z hlediska odchodu do důchodu. Tato hranice se stala

podkladem pro potřeby administrativy státu. Samotné vnímání této hranice lidmi se však se skutečností neshoduje

a to především z toho důvodu, že stárnutí je individuální proces každého jedince.

7.2 Stáří podle fyziologických změn

Jak již bylo výše zmíněno, stárnutí je nezvratný posloupný proces, který probíhá u každého jinak a je

značně ovlivněn genetickými predispozicemi, životosprávou a prostředím ve kterém žijeme. Je to proces u kterého

nastávají fyziologické změny, dochází v organismu k omezení a oslabení jeho funkcí. Obory, které se zabývají

stárnutím (geriatrie, gerontologie) popisují změny způsobené stárnutím, které probíhají v organizmu. Nejvíce

patrné jsou změny biologické a velice často jsou určujícím faktorem odhadu věku osoby. Tyto změny jsou

popsány v části fyziologické aspekty stáří. Z chronologického hlediska však všichni stárneme stejně.

Fyziologicko-biologické aspekty stáří:

• Pokles tělesné hmotnosti, výšky a proporcí (pánve, deformace čelisti  a chrupavky, změkčování

kostí);

• Zvyšuje se riziko úrazu (právě kvůli změkčování kostí, tzn. větší riziko zlomenin, které se špatně

léčí);

• Snížení pohyblivosti jedince (rychlost a pružnost jednotlivých svalů se snižuje);

BYDLENÍ A ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ POPRODUKTIVNÍHO VĚKU

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TU OSTRAVA, FAKULTA STAVEBNÍ, KATEDRA ARCHITEKTURY, ŠK. ROK: 2012/2013

VYPRACOVALA: BC. KATEŘINA HELEKALOVÁ, VEDOUCÍ DP: ING. ARCH. JOSEF KISZKA



14

• Snížení výkonnosti srdce, plic  a cévního systému se hůře okysličuje, vyšší riziko infarktu

myokardu, ochabování srdečních chlopní);

• Menší výkonnost žláz, tzv. vnitřních sekrecí (což vede k ztrácení imunity, ospalosti, nižší vitalitě  a

pohyblivosti, již zmíněnému křehnutí kostí, řídnutí vlasů  a také lámavosti nehtů);

• Změny vzhledu a vlastností kůže (Obr. č. 17-18) (podkožní tuk mizí, snižuje se obsah vody  v kůži

→ hluboké vrásky  a pigmentové  skvrny);

• Zhoršení zraku, zbarvení a změny na sítnici, horší rozpoznávání barev);

• Sluch (Špatné vnímání sluchových vjemů → dezorientace, nervozita a podrážděnost);

• Změna termoregulace (hůře se přizpůsobuje změnám klimatu);

• Lámavost vlasů, šednutí vlasů, lámavost nehtů;

• Vyšší náchylnost na nemoci.

Při návrhu zařízení pro osoby vyššího věku je nutno brát ohledy na tyto aspekty. Například schopnost staré

osoby vnímat intenzitu světla, je lepší intenzivní světlo než šero. Reakce na světlo při změně světelných podmínek

je horší a to v případě ať už jde o přizpůsobení oka na šero, nebo při náhlé změně intenzity osvětlení (schopnost

znovu vidět po oslnění). Lidé se zhoršeným zrakem zpracovávají zrakové podněty delší doby, zpracování zrakové

informace je ovlivněno příjmem této informace a jejím následným zpracováním v mozku. Proto je nutné už při

návrhu dbát správného zvolení přímého i nepřímého osvětlení, kontrastů barev a materiálů a dalších opatření, které

pomáhají tuto bariéru překonat. Stejně tak je důležité bezbariérové řešení. Pro osobu se sníženou schopností

pohybu jakákoli bariéra vyšší jak 5cm činí problém s jejím překonáním.

Fyziologicko-psychologické aspekty stáří:

 Další důsledek stáří je spatné snášení jakýchkoli změn, všichni lidé mají svůj „zaběhnutý stereotyp“ zvlášť

 staří lidé, pokud dojde k narušení jejich zvyků v čase i prostoru tyto změny špatně snášejí. Čím jsou starší tím

 hůře dochází k adaptaci na tyto změny a například velká životní změna (ztráta partnera, přítele, stěhování) má

 neblahý vliv na psychický stav starého jednice. To má za následek s nížení zájmu o okolí až netečnost. Velice

 dobrý vliv v těchto případech mají různé aktivizační programy pro seniory (Obr.č.18) (kreativní práce, práce na

 počítači, učení se novému jazyku, pohybové aktivity, univerzity třetího věku). Toto však závisí na motivaci

 seniora, vytrvalosti a chuti učit se novým věcem.

Obr. č. 17-  smíření a vyrovnanost
Foto: Ivan Dobrovoslký

  Obr. č. 18-  Pane, dej ať přijmu stáří
Foto: Magdalena Smolková
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Stárnutí je doprovázeno změnami osobnosti. Na tom není nic tak neobvyklého, celý život je

doprovázen změnami osobnosti. Člověk se neustále učí a vyvíjí, mění svůj náhled na různé věci a

přehodnocuje své hodnotové žebříčky. Osobnost je výsledkem předešlého vývoje člověka. Neexistuje však

žádný typ osobnosti, který by byl typický pro stáří, s přibývajícím věkem se osobnost mění jen mírně.

Neexistuje tedy možnost, že by se z bezcharakterního člověka stal člověk ryzího charakteru.

7.3 Strategie vyrovnávání se s vlastním stářím

„Z hlediska přizpůsobování se seniorskému věku se rozlišuje pět strategií vyrovnávání se s vlastním stáří:

• Konstruktivnost: Lidé jsou optimističtí, snadno navazují vztahy s novými osobami, maní velice

kladný postoj k životu. Nepostrádají smysl života, mají své koníčky a zájmy a neustále je rozvíjejí. Jsou

smíření s procesem stárnutí a uvědomují si své hranice (fyzické);

• Obranný postoj: Typická strategie pro lidi, jejichž předchozí život byl plný aktivit, často i více

orientován profesionálně. Nemohou se smířit se stárnutím, mají strach z jakékoli závislosti a hrozící

ztráty aktivního života. Z tohoto důvodu hledají ustavičně různé činnosti a odmítají jakoukoli pomoc.

Na udržování sociálních kontaktů „nemají čas“;

• Závislost: Sklon k závislosti ve stáří mají lidé, kteří byli celý život spíše pasivní, spoléhali na druhé.

I nyní očekávají, že jejich potřeby uspokojí někdo druhý. Své problémy často zveličují, což jim

umožňuje snadnější manipulaci s okolím. Ve vztahu k druhým lidem bývají ostražití a podezřívaví;

• Nepřátelství: Tito lidé měli již v předcházejícím životě časté neshody s ostatními. Mají sklon

svalovat vinu na druhé, bývají agresivní, podezřívaví a nespokojení. Především vůči mladým lidem se

chovají nepřátelsky, protože jim závidí. Stáří vnímají jako další nepřízeň osudu. Žijí většinou osaměle,

neboť rodina i ostatní lidé se jim raději vyhýbaj;.

• Sebenenávist: Lidé, kteří patří do této skupiny, se považují za oběť svého osudu, jsou lítostiví a

pesimističtí. Smrt berou jako vysvobození ze svého „promarněného“ života. Cítí se osaměle, ale

sociální kontakty nevyhledávají. Jsou nejvíce disponováni k depresím a následné sebevraždě. Způsob

zvládání změn spojených se stářím je vždy individuální, můžeme se setkávat s různou kombinací těchto

reakcí. Protože stárnutí je celoživotní proces, příprava na stáří musí být integrální složkou života lidí.“

7.4 Formy přípravy na stáří

„Z praktického hlediska můžeme rozlišit tři formy přípravy na stáří:

• Dlouhodobá: Začíná již od dětství, kdy bychom měli učit děti úctě ke starším lidem, vést je ke

správnému chování. Svým jednáním k rodičům, prarodičům spolurozhodujeme o tom, jaký vztah budou

mít děti k nám, až zestárneme;

 

Obr.č.19-  preferované aktivity seniorů dle dotazníku

Zdroj: empirická studie Mgr. Pavla Karmelitová, Mgr.Martin Týc
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  •    Středně dlouhá: Každý člověk středního věku by měl začít s cílenou přípravou na stáří. Zamyslet se nad

          svojí životosprávou, akceptovat stáří

• jako nedílnou součást lidského života. Lidé středního věku by měli začít také pracovat na svém

sociálním portfoliu, tj. na souboru různých aktivit, které budou moci využívat a rozvíjet v pozdějších

letech. Začínat se zcela novými činnostmi až na začátku penze je možné, ale náročné a obtížné.

Snadnější adaptaci na nové období také usnadňuje včasné vytvoření přátelských vztahů, protože

televize nenahradí osobní zájem a přátelství;

• Krátkodobá: Má být ryze praktická (asi 3 roky před odchodem do starobního důchodu). Lidé by si

měli upravit bezpečně a bezbariérově byt, vyměnit opotřebované spotřebiče. To vše v době, dokud mají

větší finanční možnosti a jsou při síle. Měli by rovněž více dbát na zdravý životní styl a posílit

přátelské a společenské vztahy. A hlavně by měli mít jasno, jak vyplní penzijní čas. V naší společnosti

se víceméně udržuje tradiční obraz člověka v důchodovém věku: život v ústraní a smyslem života je

péče o vnoučata a podpora rodin dětí. Tato role by se však neměla stát jedinou náplní života seniorů.

Co tedy s léty „navíc“? Jsou dvě možnosti: stárnout pasivně, sedět a čekat, až zestárneme, či aktivně,

tzn. svůj život stále vytvářet. Ve výhodě jsou jednoznačně lidé s celoživotními koníčky a racionálním

postojem ke stář[24].“

7.5 Společenské změny ve stáří

Při dosažení věku 65 let dochází ke společenské změně. Status člověka se mění ze dne na den, z

ekonomicky aktivního obyvatele se stává „anonymní“ ekonomicky post-aktivní člověk. Tento status s sebou nese

společenské změny. Senior nemusí chodit do práce, má více volného času, ale také ztrácí (nemusí nastávat ve

všech případech) sociální vazby s osobami, se kterými až dosud pracoval. Zvyknout si na nový životní styl nějaký

čas trvá a závisí na typu osoby, na tom jak se s tím daný člověk vyrovná a příjme skutečnost, že už jej společnost

do jisté míry „nepotřebuje“.

8 Problémy seniorů

 Každá skupina lidí má určité problémy. Mgr. Karmelitová a Mgr. Týc provedli empirickou studii, na

základě které určily nejvážnější problémy, se kterými se dnešní senioři potýkají. Na prvním místě je zdravotní stav

seniorů, 34% z dotazovaných seniorů uvedlo nějaký zdravotní problém v obecné poloze a přibližně 15%

jmenovalo nejméně jednu diagnózu. Finanční a existenční problémy se mezi dotazovanými respondenty

objevovali spíše sporadicky. Nejčastěji si však senioři stěžovali na finanční nákladnost léků a zdravotních

pomůcek (3%). Další problémy činily seniorům obava o vlastní bezpečnost, špatné mezilidské vztahy, zhoršené

životní prostředí. Výsledky průzkumu viz Tab. Č. 1.

Tab. Č. 1- Problémy života seniorů - subjektivní hodnocení
empirická studie Mgr. Pavla Karmelitová, Mgr.Martin Týc

   všichni      muž         žena

 (%) (%) (%) 

zdraví  34,3 31,6 35,5 

finance - důchod  5,6 5,3 5,7 

lékařská péče  3,3 4,5 2,7 

bezpečnost, kriminalita  3,0 3,0 3,0 

mezilidské vztahy obecně  3,0 3,0 3,0 

životní prostředí - nepořádek, špína, hluk 2,8 1,5 3,4 

psychické - smutek, samota, deprese  2,6 1,5 3,0 

stáří  2,3 2,3 2,4 

doprava,MHD  2,1 2,3 2,0 

obavy z budoucnosti  1,6 0,8 2,0 

ztráta partnera/ky  1,4 0,8 1,7 

dostupnost služeb  1,4 1,5 1,4 

deregulace nájemného - obavy  1,4 0,8 1,7 
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9 Potřeby seniorů

 

  Pravděpodobně nejznámější teorií lidských hodnot je psychologická motivační teorie Abrahama Maslowa [1943]

[7]. Dle Maslowa se potřeby uspořádávají hierarchicky a vždy kdy se objeví jedna potřeba, tak je to na základě

usokojení potřeby vždy nižšího řádu. Tzn.., uspokojím fyziologickou potřebu potravy, nastane dalaší potřeba jistoty a

bezpečí atp. Tyto potřeby rozdělil do pěti základních vrstev, které tvoří pomyslnou pyramidu, odtud oznašení

"Maslowova pyramida". Platí, že níže položené potřeby jsou vývojové významější.

Základní potřeby dle Maslowa:

• Fyziologické potřeby- potřeba dýchání, regulace tělesné teploty, tělesné integrity, vody, spánku, přijímaní

potravy, fyzické aktivity, rozmnožování;

• Potřeba bezpečí, jistoty- Jakmile dojde k naplnění fyziologických potřeb, dojde k nárůstu potřeb jistoty -

jistota zaměstnání, jistota příjmu a přístupu ke zdrojům, fyzická bezpečnost  (ochrana před násilím a agresí),

morální a fyziologická jistota, jistota rodiny, jistota zdraví;

• Potřeba uznání a úcty- dosáhnout úspěchu, respektu (vážnosti, úcty, ohledu), potřeba sebedůvěry,

samostatnosti, pozornosti, pochvaly;

• Potřeba lásky, přijetí, sounáležitosti- po naplnění dalších potřeb narůstá potřeba třetí vrstvy- přátelství ,

partnerský vztah, potřeba  mít rodinu;

• Potřeba seberealizace- instinktivní potřeba naplnit své schopnosti a snaha být nejlepším jakým jen člověk

může být.

Definice seberealizované osoby dle Maslowa:

• Přijímají okolnosti života (včetně sebe sama) namísto toho, aby je odmítali nebo se jim vyhýbali;

• Jsou spontánní v tvorbě svých myšlenek a činů;

• Jsou tvořiví;

• Zajímají se o řešení problémů, často i o řešení problémů jiných lidí. Řešení těchto problémů hraje v jejich

životě často klíčovou roli;

• Cítí blízkost jiných lidí a všeobecně si váží života;

• Mají vnitřní etiku, která je nezávislá od vnější autority;

• Posuzují jiné lidi bez předsudků, způsobem, který je možné považovat za objektivní.

Obr. č. 20- Maslowova pyramida potřeb

Zdroj: http://www.halek.info
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„Potřeby seniorů obecně:

• fyziologické potřeby - zcela základní, alespoň minimální uspokojení je nutné, jedná se o výživu,

vylučování, spánek, chůzi, teplotu - dolní část pyramidy potřeb, také smích, pláč, fyzické kontakty s

druhými;

• potřeba bezpečí - potřeba ekonomického zabezpečení, potřeba fyzického bezpečí - aby se staří nemuseli

bát, že například upadnou, potřeba psychického bezpečí - strach z neznámého, nového, necítit se

osaměle, mít pocit bezpečí;

• sociální potřeby - mít informace, rozumět věcem, dostat vysvětlení, např. při nástupu do zařízení je

potřeba novému člověku vše ukázat, přivítat ho, pokud je přijetí neosobní, jsou pak desorientovaní;

• potřeba náležet k nějaké skupině - pocit, že někam patří, ať už se jedná o rodinu nebo jinou skupinu,

pokud nepatří, dochází k problému absolutní samoty;

• potřeba lásky - mít rád a být milován, také otázka erotiky - pohlazení, něha, někdy i sex;

• potřeba vyjádřit se a být vyslechnut - aby alespoň někdo poslouchal, co povídá, lidé se vrací do

minulosti, mluví o obdobích, kde se cítili dobře, tam se rádi vzpomínkami vracejí;

• potřeba autonomie - člověk chce o svém životě rozhodovat sám, mělo by to být umožněno i v ústavech;

• potřeba seberealizace - dát svému dnu smysl, najít si program, rozvíjet vlastní činnost[25].“

10  Aktivizace seniorů

Aktivizační programy jsou programy určené pro osoby se zdravotním postižením a osoby seniorského věku, od

přibližně 60 let a výš. Aktivizace se děje za pomocí ergoterapie (je léčebná metoda. Název ergoterapie pochází z řeckého

ergon "práce" a therapia "léčení"). Ergoterapie se kdysi nazývala léčba prací a vychází z předpokladu, že člověk může

utužit či zlepšit své psychické i fyzické zdraví tím, že se aktivně zapojí do činností, která pro něj mohou být významná a

smysluplná. V současné době poskytuje téměř každé zařízení pro osoby se zdravotním postižením a seniory aktivizační

programy založené na ergoterapii. Poskytují programy, které trénují paměť, poskytují relaxační terapii a muzikoterapie či

pohybové aktivity.

Cíle aktivizace:

• Podpořit zdraví a psychiku osoby pomocí vhodně zvolené aktivity;

• Pomoci rozvíjet schopnosti;

• Začlenit se do společnosti, umožnit tak osobě naplnění její sociální role;

• Naučit osobu něčemu novému a naučit ji to využít v životě.
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11  Bariéry v sídelní struktuře a osobním prostoru

Velkým problémem pro osoby s nějakou zdravotní indispozicí je pohyb v prostoru sídelní struktury. V současnosti

většina měst začíná se zpracováváním generelu bezbariérových tras a dopravy či koncepce pěší dopravy, který komplexně

mapuje celé město, a v jeho rámci jsou navrhovány opatření k odstraňování bariér.

 Lidé s omezenou schopností pohybu, nemají v případě chybějící nebo nedostatečné dopravy v obcích možnost

pohybu a orientace v prostoru, nemohou se tak zapojit do aktivního života. Tím, že je těmto osobám odebrána možnost

dopravy či bezpečného pohybu v prostoru dochází k jejich vyčleňování ze společnosti. Osoby se sníženou schopností

pohybu potřebují pocit bezpečí a jistoty a není-li jim toto umožněno raději zůstávají doma. Dalšími kritickými místy v

sídelní struktuře jsou bezbariérové přístupy do budov státních a veřejných institucí a služeb, které v případech

historických jader měst nejsou vůbec řešeny. Jedná se převážně o budovy úřadů, kulturních domů, sociální a zdravotnická

zařízení, rekreační zařízení, obchody, atp. Těmito bariérami se rozumí přílišné výškové rozdíly nad 5cm, které jsou pro

osoby se sníženou schopností pohybu nepřekonatelné a jakékoli bariéry, které snižují minimální průchozí prostor

(Obr.č.21). Dále pak nerovnoměrnosti povrchů (Obr.č.22).

Při návrhu projektu musíme už v jeho počátcích uvažovat pro koho je objekt určen, jaký bude počet osob, které jej budou

využívat, zda tyto osoby potřebují prostředí, pro které bude muset být specificky upravené (povrchy, kontrasty, materiály,

manipulační plochy, prostorové požadavky přístupného prostoru atp.) V případě seniorů je třeba uvažovat s dostatečným

manipulačním prostorem pro otáčení a pohyb nejen samotné osoby, ale i většího počtu osob. Ukládací prostory umisťovat

tak, aby nedocházelo ke kolizím, nejvhodnější jsou vestavné skříně, ty nám poskytnou co nejvolnější prostor. Stejně tak je

třeba dbát na to, aby nikde nebylo výrazné výškové převýšení, prahy apod., nejlépe je navrhovat bezprahové dveřní

otvory. Čím menší bude výškový rozdíl tím menší je i pravděpodobnost, že senior upadne. Důležité jsou také kontrasty

materiálů (Obr.č.25), barev (Obr.č.26) a jasu (Obr.č.26) z toho důvodu, že mnoho seniorů mají problémy se zrakem, s

vnímáním intenzity světla (šero, jas) a orientováním se v prostoru. Zraková informace je předávána do mozku se

zpožděním oproti mladšímu věku, je tedy důležité tyto aspekty zohlednit už při návrhu projektu. Například platí, že

přílišná barevnost a ornamentálnost prostředí znepřehledňuje, naopak vhodné užití přiměřeného počtu barev napomáhá

snadné orientaci v prostoru. Stejně tak úprava nášlapných povrchů by měla být dostatečně adhézní, aby nedošlo k

uklouznutí seniora. Prostor, ve kterém se osoba orientuje, musí být čitelný, pokud tomu tak není, dochází k dezorientaci

pocitu nejistoty a zmatku, to má negativní vliv na psychickou pohodu.

  Obr. č. 21- lampa uprostřed chodníku

 Foto: František Vnouček

Obr. č. 22- lampa uprostřed chodníku
Foto: Libor Engelthaler
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11.1 Obecné prostorové požadavky přístupného prostoru

Obecnými prostorovými požadavky přístupného prostoru se rozumí požadavky na prostor, který na základě

dodržení těchto požadavků je bez-kolizní, bezpečný a především dobře čitelný tak aby se v něm mohla osoba dobře

orientovat. Tyto prostorové požadavky reagují na potřeby všech uživatelů jakéhokoliv věku a zdravotní kondice

(rodiče s dětmi v kočárku, samotné malé děti, dospělé osoby, osoby se sníženou schopností pohybu, osoby se

smyslovým postižením, atp.). Výsledkem dodržení požadavků by měly vzniknout plochy bez výškových rozdílů (max.

do 20mm) a plochy s dostatečným průchozím prostorem a volnou manipulační plochou. Obr. č. 28-29 uvádí minimální

průchozí pásma různých uživatelů, díky kterým lze následně odvodit základní prostorové požadavky na komunikační

prostory (chodby, schodiště, chodníky).

Obr. č. 24-25- kontrast reliéfu, kontrast materiálu

Zdroj: Podpora transformace sociálních služeb, doc. Ing.arch. Irena Šestáková

Obr. č. 26-27- kontrast barev, kontrast jasu

Zdroj: Podpora transformace sociálních služeb, doc. Ing.arch. Irena Šestáková

Obr. č. 28- minimální průchozí pásma různých uživatelů

Zdroj: Metodika přístupného prostředí bytového fondu, Ing.Renata Zdařilová, Ph.D.

Obr.č.29- Prostorové požadavky na komunikační prostory

Zdroj: Metodika přístupného prostředí bytového fondu, Ing.Renata Zdařilová, Ph.D.

Při návrhu ploch pro osoby na vozíku se respektují manipulační prostory pro otočení vozíku o

průměru nejlépe 1 500mm, nezbytně 1 250mm.

Obr.č.30- Potřebný manipulační prostor pro otočení o 90°

Zdroj: Metodika přístupného prostředí bytového fondu, Ing.Renata Zdařilová, Ph.D
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12  Statistiky města Štramberk

12.1 Struktura obyvatelstva podle věku

Průměrný věk obyvatelstva ve Štramberku je 39 let. Růst počtu obyvatel v poproduktivním věku má za

následek stárnutí populace ve Štramberku. Dokazuje to počet obyvatel ve věku 0-14 let, který je přibližně 13% z

celkového počtu obyvatel. Největší procento populace ve městě zastupuje skupina obyvatel ve věku 15 - 64 let, na

druhé pozici jsou obyvatelé nad 65 let věku. Na základě statistik věkové skladby obyvatelstva byl vypočítán index

stáří, což je proces, který charakterizuje demografické stárnutí lidské společnosti. Hodnota indexu stáří je 198, tato

hodnota značí regresivní věkovou strukturu populace ve Štramberku (dětská složka nedosahuje zastoupení složky

postreprodukční, početně ji nenahrazuje a v dlouhodobém pohledu dochází ke snižování početního stavu populace).

Tomuto výsledku ani nepřispívá fakt, že se z města začíná postupně stěhovat mladé obyvatelstvo za lepší nabídkou

práce, služeb a bydlení. V současné době je vhodné zlepšit nabídku pro mladé obyvatelstvo a zaměřit se tak na

zlepšení životních podmínek (např. rozvoj kulturních a sportovních aktivit umožňujících aktivní volnočasové vyžití

obyvatel města, především dětí a mládeže), které zvýší atraktivitu pro trvalé bydlení. Zvýšit nabídku práce,

navrhnout deregulaci nájemného pro sociální potřebné a prostřednictvím startovních bytů či domů přilákat mladé

lidi do města. Podporovat individuální výstavby mladé stavebníky atp. Co se týká starší věkové populace, nad 65 let

věku, je vhodné rozšířit nabídku sociálního zabezpečení formou pomoci v případě sociálního ohrožení (služby pro

seniory a zdravotně postižené, domácí násilí), udržení zdravotního standardu ve městě (zdravotní středisko-

rozšíření nabídky odborných lékařů, lékárna, zdravotnické potřeby), vytváření podmínek pro činnost občanských

sdružení a spolků zejména s orientací na mládež a starší věkovou generaci (sport, kultura, akademie volného času,

univerzita třetího věku, atp.). Dále podpořit činnosti neziskových organizací orientovaných na sociální činnost,

budování bezbariérových přístupů na veřejných prostranstvích a ve veřejných budovách ve městě, atp.

12.2 Struktura obyvatelstva podle pohlaví

  Na obr. č. 31 lze vidět strukturu obyvatelstva podle pohlaví a věku, nejvíce početně zastoupena skupina

jsou muži a ženy ve věku 15 - 64 let. Tabulka č.. 3 byla sestavena na základě výsledků sčítání lidu, a vyplývá z ní, že

poměr zastoupení mužů a žen ve Štramberku je  z výsledků sčítání lidu ke všem uvedeným dnům, kdy byly provedeny je

téměř rovnocenný.

Obr.č. 31- Diagram věkové skladby obyvatelstva

Obr.č. 32- Diagram obyvatelstva podle pohlaví
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12.3 Struktura obyvatelstva podle náboženského vyznání

Ze statistik vyplývá, že se ve Štramberku většina obyvatel nehlásí k žádnému náboženství (je bez

náboženského vyznání). Největší náboženskou menšinou ve městě je římskokatolická církev (přibližně 38%

populace). Druhou v pořadí je církev je církev českobratrská evangelická (2%) a na posledním místě

československá husitská (0%). Z výsledků lze také vidět relativně velký odklon od náboženství, v porovnání s

výsledky v jiných letech, kdy bylo nábožensky založené obyvatelstvo početně více zastoupeno. Po období roku

1989 byla tato situace patrně způsobena specifickou společenskou atmosférou po pádu komunismu.

13  Strategický plán rozvoje města Štramberk- SWOT analýza

SWOT analýza (Strong points, Weak points, Opportunities, Threats) je standardní metoda používaná k prezentaci

analytických poznatků o nejrůznějších objektech zkoumání. Jejím principem je jednoduchá, avšak výstižná a pokud

možno vyčerpávající a objektivní charakteristika současných vnitřních silných a slabých stránek zkoumaného objektu

(zde tedy města Štramberk) a možných vnějších budoucích příležitostí a ohrožení jeho rozvoje. Akcentováním silných

stránek a naopak důrazem na odstraňování nebo alespoň omezování slabých stránek roste pravděpodobnost využití

nabízejících se příležitostí a omezuje se dopad identifikovaných ohrožení.

Obr.č. 33- Diagram náboženského vyznání obyvatelstva

BYDLENÍ A ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ POPRODUKTIVNÍHO VĚKU

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TU OSTRAVA, FAKULTA STAVEBNÍ, KATEDRA ARCHITEKTURY, ŠK. ROK: 2012/2013

VYPRACOVALA: BC. KATEŘINA HELEKALOVÁ, VEDOUCÍ DP: ING. ARCH. JOSEF KISZKA



23

 

• Relativní stabilita domácností - vysoký podíl

úplných rodin

• Vysoký podíl rodinných domů

• Vysoký podíl trvale obydlených domů a bytů,

mimo historické jádro města

• Napojení většiny domů na společnou

technickou infrastrukturu

• Větší velikost bytů • Rovnoměrné osídlení

území města

 

• Vyšší hodnota úmrtnosti

• Vliv migrace na celkový počet obyvatel

• Odchod mladých lidí z města

• Postreprodukční věková struktura populace

(nad 50 let věku)

• Regresivní věková struktura populace (dětská

složka nedosahuje zastoupení složky

postreprodukční, početně ji nenahrazuje a v

dlouhodobém pohledu dochází ke snižování

početního stavu populace), index stáří= 128,66

• Růst počtu obyvatel v poproduktivním věku;

vysoký průměrný věk obyvatel

• Technický stav bytového fondu - na okraji

panelové domy, ve středu města finské domky

a roubené domy

• Malý prostor (limity území) pro bytovou

zástavbu ve městě

• Index závislosti II  udává počet osob ve věku

60 a více let na 100 osob ve věku 15-59 let. =

606

• index ekonomického zatížení znázorňuje

počet dětí ve věku 0-14 let a počet obyvatel ve

věku 60 a více let na 100 osob ve věku 15-59

let= 471 

OBYVATELSTVO A BYDLENÍ 

Silné stránky                        Slabé stránky 

 

Příležitosti                             Ohrožení 

• Zlepšení základních životních podmínek zvyšuje

atraktivitu pro trvalé bydlení

• Růst porodnosti může pomoci stabilizovat městské

obyvatelstvo

• Postupné snižování počtu obyvatel města

• Stárnoucí, umírající město

• Zvýšení počtu stěhování mladých lidí z města

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ 

Silné stránky                        Slabé stránky 

 

Příležitosti                             Ohrožení 

• Deregulace nájemného (v současné době pronájem

bytu 1+1 za 6500+ služby, bez inkasa)

• Prostřednictvím startovních bytů přilákání mladých

lidí do města

• Podpora individuální výstavby - příprava a

zasíťování pozemků, podpora mladých stavebníků,

bytových družstev

Využití neobydlených bytů, domů pro rekraci

• Zhoršování věkových poměrů - stárnutí

populace Zanedbávání údržby u bytů a domů,

které nejsou obydleny

• Existence malých a středních podniků v oblasti

gastronomie a služeb s možnostmi růstu

• Existence průmyslové zóny s volnými

kapacitami

• Největší zaměstnavatelé ve městě Holcim,

Kotouč, RWE

• Levná pracovní síla

• Ochota pracujících vyjíždět do zaměstnání

• Výrazná převaha drobných podnikatelů

• Nižší kupní síla obyvatelstva

• Nízká míra ekonomické aktivity obyvatel

• Horší kvalifikační struktura obyvatelstva

• Nedostatek lidí při obsazování pracovních pozic

(malý okruh výběru zaměstnanců)

• Velká míra nezaměstnanosti 

• Podpora příchodu nových investorů

• vytváření podmínek pro rozvoj drobného

podnikání

• Vyaaí využití a rozvoj informa

ních a komunika

ních systému v podnikatelské sféře

• Podpora rekvalifikací, dalaího vzdělávání

obyvatelstva - zvýšení adaptability pracujících

• Nezaměstnaní pro veřejně prospěšné práce

Rozvoj dalaího vzdělávání obyvatel

• Zastavení činnosti cementárny Kotouč, v

závislosti na něm ohrožení Holcim

• Odchod vzdělaných lidí z města

• Snižující se podíl ekonomicky aktivního

obyvatelstva

• Snižující se odbornost místní základny pracovní

síly - přesunu výroby
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• Dostatečná síť a úroveň základních škol

• činnost Střediska pro volný čas mládeže

• Existence a činnost zdravotního střediska

• Kulturní a historická tradice města

• Pestrá nabídka kulturních a společenských akcí

v okolí města

 

• Nedostatečný počet předškolních zařízení

• Nekvalitní nabídka učňovského a

středoškolského vzdělání

• Neexistence ZUŠ

• Chybějící bezbariérové přístupy pro občany se

sníženou mobilitou (komunikace, veřejné

budovy)

• Omezené možnosti dalšího vzdělávání obyvatel

• Nekvalitní nabídka sociálních služeb ve městě

• Velmi malá síť praktických lékařů a lékařů

specialistů

Nedostatečná nabídka sportovních aktivit

SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA, VZDĚLÁNÍ 

Silné stránky                        Slabé stránky 

 

Příležitosti                             Ohrožení 

• Pomoc v případě sociálního ohrožení: služby pro

seniory a zdravotně  postižené, domácí násilí

• udržení zdravotního standardu ve městě (zdravotní

středisko, lékárna)

• Vytváření podmínek pro činnost občanských

druržení a spolků zejména s orientací na mládež a

staraší věkovou generaci (sport, kultura, hasiči),

skauti, DDM, AVČ, U3V..)

• Podpora rozvoje a modernizace školních a

předškolních zařízení pro rozvoj vzdělávání

• Podpora sportu, zejména dětí a mládeže

• Vytvoření koordinovaného systému vzdělávání

dospělých

• Budování odborných učeben a celkové zkvalitnění

materiálního vybavení a technického stavu

školských zařízení

• Stagnace populace ve městě

• Depopulační tendence ve vývoji populace

• Migrace mladých obyvatel za prací

• Stárnutí města

• Snižující se zájem o sport a kulturu ze strany

dětí a mládeže

CESTOVNÍ RUCH 

Silné stránky                        Slabé stránky 

 

Příležitosti                             Ohrožení 

• Zkvalitnění a zrychlení internetové komunikace

mezi obyvateli, institucemi a podnikateli ve městě

• Rozvoj kulturních a sportovních aktivit umožňující

aktivní volnočasové vyžití obyvatel města,

především dětí a mládeže

• Kulturní i přírodní potenciál pro rozvoj

cestovního ruchu

• Poloha města v rámci ČR, dopravní poloha

města

• Kulturní tradice města, nabídka tradičních

kulturních akcí

• Kvalitní síe cyklotras a pěaích tras v okolí

města

• Existence a činnost informaního střediska

• Aktivní spolupráce s obcemi v rámci zájmových

oblastí do okruhu 15 km (Kopřivnice, Jičín,

Příbor, Hukvaldy)

• Chybějící komplexní pobytová nabídka pro

návatšvníky v případě posílení cestovního ruchu

• Neexistence zařízení, které by bylo vhodné pro

kongresovou turistiku (dostatečný počet lůžek,

přednáakové sály, doprovodné aktivity)

 •Slabá internetová prezentace obytovatelů a

jiných subjektů

• Řada grantových programů kraje, ČR a EU na

podporu cestovního ruchu

• Rozašíření nabídky pro turisty (informace,

sportovní, relaxační využití)

• Oprava kulturních památek za pomoci

dotačních titulů a příspěvků města

• Zlepašení stávající podoby webových stránek

města (dobrá prezentace města)

• Spolupráce s agenturami, informačními centry a

podnikateli působících v oblasti ČR ( Lašská

brána Beskyd, Vlašské království, Beskydy-

Valašsko aj.)

• Zachování, popř., rozaíšení kulturní nabídky

• Nedostatečná flexibilní prezentace a propagace

města

• Nekompletnost vybavenosti z pohledu

cestovního ruchu - ztráta atraktivity území

BYDLENÍ A ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ POPRODUKTIVNÍHO VĚKU

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TU OSTRAVA, FAKULTA STAVEBNÍ, KATEDRA ARCHITEKTURY, ŠK. ROK: 2012/2013

VYPRACOVALA: BC. KATEŘINA HELEKALOVÁ, VEDOUCÍ DP: ING. ARCH. JOSEF KISZKA



25

 

Příležitosti                             Ohrožení 

• Budování odborných učeben a celkové zkvalitnění

materiálního vybavení a technického stavu

školských zařízení

• kongresové turistiky

• Kvalitní a cílená propagace města, účast na

veletrzích cestovního ruchu

• Tvorba produktů (kompletních „balíčků“ služeb -

doprava, ubytování, stravování, pobytový program)

pro různé cílové skupiny

• Podpora vytváření internetových prezentací

ubytovatelů a jiných subjektů

• Pokračování a udržení tradičních akcí, vytváření

nových zajímavých a netradičních programů pro

návštěvníky města

• Dobudování  (značení) nových cyklotras a

zkvalitnění zázemí stávající cyklotrasy a

turistických stezek.

• Vytvoření doprovodné infrastruktury CR (půjčovny

kol, rekonstrukce a zpřístupnění sportovišť  apod.)

• Vybudování chybějících ubytovacích zařízení po

méně náročnou klientelu v okolí města (chatové

osady, kempy aj.)

• Budování cyklostezek ve městě a v návaznosti na  

turistické cíle v okolí, zvýšení bezpečnosti a  

průjezdnosti městem pro cyklisty

VYUŽITÍ FONDŮ ČR a EU PRO ROZVOJOVÉ ZÁMĚRY MĚSTA 

Silné stránky                        Slabé stránky 

• Existence a ÚSES

• Význam `tramberka (administrativní význam,

atraktivní centrum regionu)

• Časová a finanční náročnost přípravy projektu

• Nižší zájem jiných subjektů ve městě

(podnikatelé,    neziskové subjekty) v oblasti

využívání prostředků z EU a ČR

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Silné stránky                        Slabé stránky 

• Kvalitní pokrytí území města rozvodem plynu

• Kvalitní a dostatečné pokrytí města a místních

  částí v oblasti zásobování elektrickou energií

• Kvalitní pokrytí města mobilními operátory

• Atraktivní životní prostředí regionu

• Dopravní zatížení na komunikacích Dolní A

Horní Bašta

• Nedostatečná šíře komunikací

• Problematické křížení komunikací ve městě

(bezpečnost chodců, cyklistů a motoristů)

• Dostatek ploch pro zeleň, vhodné podmínky pro

městskou rekreaci

• Nevyhovující technický stav vybraných místních

komunikací

• Komunikace s příliš velkým sklonem (špatná

údržba v zimě, z dovodu přesolování dochází ke

znečišťování prostředí)

• Nedostatek parkovacích ploch pro obyvatele a

návatěvník města

• Technická zastaralost vodovodního a

kanalizačního řádu

• Technická infrastruktura (rozvody pitné vody a

kanalizace) v místních částech

• Nedostatečné využívání obnovitelných zdrojů

energie a recyklace surovin.

 

Příležitosti                             Ohrožení 

• Vznik pracovní skupiny pro přípravu projektů

města, provázanost projektů, hledání finančních

zdrojů pro záměry města

• Rozaíšení ÚSES v oblasti Sedlnice, biokoridor s

vložením lokálního biocentra napojeného na

regionální biocentrum Kotouč

• Dodržení podmínek pro příjemce dotace z

programů EU
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13.1 Shrnutí SWOT analýzy
 
            Slabé stránky:

• Nekvalitní nabídka sociálních služeb ve městě- Velmi malá síť praktických lékařů a lékařů specialistů

• Budoucí zastavení činnosti cementárny Kotouč, v závislosti na něm ohrožení Holcim

• Odchod VŠ vzdělaných lidí z města, migrace mladých obyvatel za prací

• Přetížení komunikací při akcích

Silné stránky:

• Relativní stabilita domácností - vysoký podíl úplných rodin

• Vysoký podíl rodinných domů

• Největší zaměstnavatelé ve městě Holcim, Kotouč, RWE

• Kulturní a historická tradice města

• Pestrá nabídka kulturních a společenských akcí v okolí města

• Kulturní i přírodní potenciál pro rozvoj cestovního ruchu

• Kulturní tradice města, nabídka tradičních kulturních akcí

• Kvalitní síť cyklotras a pěších tras v okolí města

• Existence a ÚSES

• Pestrá nabídka kulturních a společenských akcí v okolí města

• Kulturní i přírodní potenciál pro rozvoj cestovního ruchu

• Kulturní tradice města, nabídka tradičních kulturních akcí

• Kvalitní síť cyklotras a pěších tras v okolí města

• Existence a ÚSES

14  Sociální síť ve Štramberku

Význam slova sociální lze definovat jako něco co se týká lidské společnosti, snahy o zlepšení

společenských problémů, životních podmítek jednotlivce ve vztahu ke společnosti a všeho co se týká živočichů

žijících celý život pohromadě. Sociální sítí lze nazvat jakoukoli společenskou síť, kde se sdružuje určitá komunita

lidí. Tato komunita/skupina lidí spolu navzájem udržuje komunikaci/kontakt různými prostředky. Může se jednat o

kontakt fyzický v určitém „společenském prostoru“, prostoru kde se shromažďují lidé, jako jsou například kulturní

domy, školská a zdravotnická zařízení, náměstí, kostely atd.
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Nebo se může jednat o kontakt virtuální/internetový pomocí různých společenských sítí, kde mají uživatelé

možnost vytvořit si svůj osobní profil, seznam přátel, mohou sdílet informace, fotografie a videa, provozovat chat a další

aktivity. Jedná se o sítě, jako jsou například Facebook, Google+, Myspace, Skype, Lidé.cz, Spolužáci apod. V současné

době dává mladá generace lidí přednost virtuálnímu sociálnímu kontaktu před fyzickým, je to pro ně pohodlnější a

především anonymní.

14.1 Poskytovatelé sociálních služeb

Ve Štramberku existuje pobytová forma sociálních služeb (Dům s pečovatelskou službou), dále terénní

sociální služby, zdravotnické služby (praktický lékař dorostový, praktický lékař a zubní lékař). Rekondiční,

regenerační služby a rehabilitační služby (Tab.Č.5). Dále pak klub seniorů, ale v současné době není využíván, pro

malý počet zájemnců. Chybějící formy sociálních služeb ve Štramberku doplňují služby, které poskytuje sousedící

Kopřivnice (Tab.č.6). V rámci diplomové práce byl vytvořen návrh sociálního generelu, který řeší problematiku

sociální péče ve Štramberku a možné alternativy řešení.

15  Sociální generel

V rámci diplomové práce byl vytvořen sociální generel, ve kterém jsem se zaměřila na určité cílové skupiny

(Tab.Č.7), které byly početně nejvíce zastoupeny. V této tabulce jsou uvedeny skupiny a stupeň péče či druh zařízení

určené pro tyto konkrétní sociálně potřebné skupiny. Pro každou skupinu byla vypočítána potřebnost sociální péče

(Tab.Č.8) na základě koeficientů potřebnosti. Koeficienty je možné zjistit na běžně dostupných webových portálech a

jsou většinou uváděny číselně na dvě desetinná místa v přepočtu na tisíc obyvatel. Sociální generel stanovuje lokaci a

druh zařízení pro sociálně potřebné a je řešen ve dvou možných variantách.

Varianta první určuje tři oblasti, které vymezují konkrétní území pro konkrétní skupinu. Například území seniorů. Ve

výkrese sociálního generelu je toto území zaznačeno červenou barvou, je vymezeno hlavními předpokládaně

nejvyužívanějšími body starými osobami. Těmito hlavními body jsou Kostel svaté Kateřiny, kostel svatého Jana

Nepomuckého, Dům s pečovatelskou službou a regenerační a rehabilitační centrum. Tyto body mezi sebou vytváří

pomyslné spojnice a vymezují tak území největšího předpokládaného pohybu seniorů. Na základě tohoto předpokladu

byly v tomto území lokalizované objekty pro sociální péči konkrétní skupiny. Např. objekty B.04 a B.05 (umístění viz.

Výkres sociální generel zaměřen na konkrétní cílové skupiny) s náplní terénní pečovatelské služby, které budou fungovat

v rámci stávajících objektů římskokatolické farnosti a českobratrské církve a dále objekty bydlení pro seniory citlivě

zvolené s ohledem na nevyčleňování osoby ze společnosti. Ostatní cílové skupiny byly řešeny stejným způsobem.
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Varianta druhá zohledňuje všechny cílové skupiny. Princip hledání lokace zařízení pro sociálně potřebné spočívá ve

vytvoření jakýchsi „meridiánů“, jež jsou rozvíjeny od každého důležitého bodu pro každou cílovou skupinu. Například

hlavní bod kostel svatého Jana Nepomuckého je důležitý pro skupiny nábožensky věřících (senioři, mentálně postižení,

atp.), od tohoto bodu jsou odvíjeny soustředěné kružnice do určité docházkové vzdálenost. Tento princip byl rozvíjen u

všech důležitých objektů a prostorů a vytvořil tak místa největšího zvrstvení „meridiánů“, místa kde se shromažďuje

největší procento lidí, do těchto míst, pak byly vhodně lokalizovány objekty, nebo byly využity stávající nevyužívané

objekty, s potřebnou náplní sociální péče (viz. Výkres sociální generel zaměřen na všechny cílové skupiny).

 Skupiny, které nebyly zohledněny, jsou početně tak málo zastoupeny, že je lze odkázat na jiné poskytovatele

sociálních služeb v okolí Štramberku. V rámci Štramberku může fungovat kancelářská služba pro nezohledněné skupiny

poskytující poradenství, možná řešení problémů a kontakty odkazující na jiné poskytovatele sociálních služeb.

16  Závěr

Ve své diplomové práci se zabývám návrhem řešení bydlení a případně dalšího nutného zařízení pro důstojný

život obyvatelstva v poproduktivním věku. Cílem je navrhnout objet či objekty, které budou svým charakterem odlišné

od dosud navrhovaných zařízení institucionálního charakteru, jež vyčleňují osoby ze společnosti (domovy pro seniory,

domovy s pečovatelskou službou, hospice, léčebny dlouhodobě nemocných, apod.). Diplomová práce bude členit na dvě

části teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývám sociální péči ve stáří v minulosti a v současnosti, problémy

stáří, typy forem péče o seniory a typy zařízení pro seniory, které poskytují ubytovací služby a ostatní služby s ním

spojené. Praktická část řeší samotný návrh objektu/objektů bydlení pro seniory.

V diplomové práci jsem si stanovila následující cíle:

Na základě rozborů určit nutnost a typ zařízení, z hlediska potřeb komunity, její ekonomické situace, vazeb k

místu a společnosti. Tomuto návrhu předcházelo vyhodnocení stávající situace ve městě Štramberk v návaznosti na

provedené rozbory. Na základě těchto rozborů jsem zjistila, že se ve Štramberku nachází regresivní věková struktura

populace (dětská složka nedosahuje zastoupení složky postreprodukční, početně ji nenahrazuje a v dlouhodobém

pohledu dochází ke snižování početního stavu populace). To má za následek přemíru starších občanů a nedostatečná

nabídka pracovních příležitostí ani neumožňuje demografickou strukturu obyvatelstva stabilizovat, protože mladí

obyvatelé se následkem toho stěhují s města za prací. Zvolení vhodného typu zařízení by mohlo v budoucnu zajistit

možnou nabídku pracovních příležitostí a umožnit znovu objevení tradiční péče o seniory (blízké vazby na známé osoby

a prostředí), která je velmi důležitá pro psychický stav starého jednice. Dalším zjištěním bylo, že v současnosti jediný

typ zařízení poskytující ubytovací služby pro seniory ve městě je dům s pečovatelskou službou. Zařízení

institucionálního charakteru nemá příznivý vliv na stárnoucí osoby a v mnoha případech tak dochází i k vyčlenění

seniora ze společnosti. republice neexistuje žádný dokončený projekt Cohousingu. Věřím, že tato práce by mohla být

inspirací pro mnoho lidí a mohla by změnit stávající přístupy k péči a bydlení seniorů.
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Pobytové zařízení pro sociálně potřebné obyvatelstvo poproduktivního věku s ohledem na tradice a charakter Štramberka.   

V současné době existuje ve Štramberku dům s pečovatelskou službou pro osoby závislé na pomoci druhých. Osoby, jež jsou nezávislé, a mohou si to finančně dovolit, bydlí v bytě či domě, příp. s

rodinou (druhou, mladší generací- vícegenerační bydlení)…   

Pro osoby poproduktivního věku → osoby již ekonomicky neaktivní, pobírající starobní či invalidní důchod. Seniory úplně nezávislé na pomoci druhých, v tomto případě funguje v rámci Štramberku již

dům s pečovatelskou službou. Nebo pro seniory, kteří potřebují částečnou pomoc (úklid, malování, nákupy…), fungují terénní sociální služby. Případně i pro osoby, které jen potřebují societu.    

Kvalita života jednotlivých lidí je spojená s historickým, geografickým, ekonomickým i společenským kontextem. V seniorském věku se do popředí hodnotového systému obecně dostává zdraví a

vnímání osobní i společenské pohody. Pokud nemá dojít ke snížení kvality života seniorů, je nutné predikovat jejich potřeby.  Pro kvalitu života ve stáří je důležité vytvořit si program pro volný čas.

Většina doporučení, jak realizovat „úspěšné stárnutí“, odpovídá obecným zásadám duševní hygieny. Znamená to tedy udržovat se v aktivitě v rovnováze s odpočinkem, uspořádat si životní náplň tak,

aby zahrnovala fyzickou i duševní činnost, usilovat o adaptaci na nové požadavky, udržovat pozitivní přátelské vztahy a navazovat vztahy nové. Jakákoli aktivita, ať už sociální, psychická nebo fyzická,

dává životu ve stáří smysl a pocit naplnění.   Důležitým bodem je vztažení lidí do děje, plánování rozvoje organizace, vzdělávání, motivace. Stálé vzdělávání by mělo být integrováno do každodenní

činnosti.  Lukasová ve svém výzkumu zjistila devět obsahových kategorií smyslu života, jimiž jsou: vlastní blaho, seberealizace, rodina, zaměstnání, societa, zájmy, zážitky, služba nějakému

přesvědčení, vitální potřeby.  Příčinou zhoršené soběstačnosti (kromě chronických chorob a ubývání tělesných a duševních schopností (mohou být rizikové faktory zcela „nemedicínského“ charakteru.

Jde především o nevyhovující bytové podmínky, nedostatek finančního zabezpečení, nedostupnost pečovatelské služby či neochota (nemožnost) v poskytování péče ze strany rodiny.  →POCIT

POTŘEBNOSTI, SMYSLU ŽIVOTA, POCITU, ŽE JE JICH TŘEBA…   

Senioři musí cítit, že jsou potřební a důležití pro některé věci, osoby, že na nich něco závisí apod. U tzv. cohousingů je kladen důraz na společenské vazby, už při samotném projektování se může

komunita tohoto plánování účastnit a vnést do projektu své přání, názor. Důležitými částmi cohousingu jsou společné prostory, které slouží všem (herny, jídelny, kuchyně, knihovny, apod.).  Zvýšení

pocitu potřebnosti: →Spravování společných prostor →Organizování společenských akcí atd.   

Stavba nebude institucionálního charakteru. Bude určena pro trvalý pobyt lidí poproduktivního věku. Z důvodu sociální izolace bude kladen důraz na societu osob v tomto zařízení žijících. Bude se

jednat o objekt/objekty, které budou dostupné pro všechny osoby s ohledem na jejich zdravotní stav, tedy bezbariérové. Jsou ekonomicky únosné (možnost částečného financovaní nájmů z fondů). Dále

je požadován blízký vztah k městu/centru (kostel, obchody, zdravotnické zařízení, kultura, městský úřad, knihovna, lékárna…), zároveň však je i požadován velmi blízký vztah k přírodnímu místu dobře

dostupném v požadované době chůze pro každodenní relaxaci (park, sad, rybník…).   Vzhledem k tomu, že se staví pro osoby starší věkové generace či osoby s nějakým postižením, ať už smyslovým či

pohybovým → musí být kladen důraz na v prvé řadě lokaci objektu/objektů a v druhé řadě na jejich správné stavební provedení.   Vhodným provedením se míní bezbariérové řešení, vhodné zvolení

úprav povrchů, kontrastů barev, světla a materiálů. Dosažení čitelnosti a přehlednosti prostoru.  Společné prostory: herna, bazén (pro všechny osoby ve štramberku za poplatek, který by šel na

financování provozu, příp. organizování výletů apod.), tvořivá místnost- dílny (prodej výrobků), klubovna, kulturní místnost (pravidelné sezení bydlících s připomínkami, nápady, apod.   

Dle světové zdravotnické organizace jsou uváděny následující příklady opatření ve veřejném životě:  Vytvoření bezbariérových pracovních míst, flexibilní pracovní doba pro seniory částečné úvazky,

modifikované pracovní prostředí, a to jak ve veřejném, tak i soukromém sektoru, lepší bezpečnost na ulicích, zejména bezpečné chodníky pro chůzi, dostupné veřejné toalety, dobré dopravní značení,

světelné značení na přechodech, které bude respektovat skutečnost, že senioři potřebují delší čas na přejití vozovky, pohybové programy pro seniory, které přispějí ke zlepšení mobility, rekonvalescenci,

zachování svalové síly, celoživotní vzdělávací programy, dostatečné zabezpečení kompenzačními pomůckami v případě smyslových poruch, bezbariérový přístup ve zdravotnických zařízeních a

možnost účasti na rehabilitačních programech   

Co budu stavět:

 Jaké jsou teď možnosti
pobytu osob
poproduktivního věku ve
Štramberku:
 

 

 Jak dosáhnout kvality
života seniorů v tomto
zařízení:
 

Pro koho budu stavět:

Jak dosáhnout pocitu
potřebnosti:

Jaká by měla být opatření
ve veřejném životě:
 

Co z toho vyplývá a co je
od této stavby očekáváno:
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SOUČASNÉ POSTAVENÍ SENIORŮ VE SPOLEČNOSTI

Podle Vágnerové (2000, s.465) skupina starých lidí představuje „určitou sociální minoritu, která je majoritní

společnos� chápána jako nevýznamná, neužitečná a neproduk�vní . „Vyřazování starých lidí z pracovních sil tak podle

mnohých autorů přispívá k tomu, že na staré lidi je pohlíženo jako na slabé, neužitečné a závislé, s tendencí

vylučovat je ze společenského dění a v podstatě od nich nic neočekávat“ (Rabušic, 1995, s.146).

Přitom většina starých lidí se ve věku odpovídajícímu vstupu do důchodu nachází v tělesném a duševním stavu, při

kterém by mohli ještě dále pracovat. Zároveň je tato pracovní ak�vita pro starší lidi důležitá. Aby mohlo být stárnu�

úspěšné, mělo by být spíše rozvojem nových kapacit a hledáním nových šancí, než přizpůsobováním se věkovým

ztrátám. Pro zaměstnávání seniorů je však třeba uzpůsobit podmínky, jako je pracovní prostředí, doba, pracovní

tempo a to vše s sebou nese další nároky a zdánlivou přítěž (Balogová, 2005).

Psychohygiena stáří (snaha o co nejlepší adaptaci na stáří) -  5P (Psycholog Josef Švancara):

perspek�va (zachovat, upřesňovat a pěstovat svůj životní program a pozi�vní výhled do budoucna); pružnost (zůstat

otevřený novým podnětům, usilovat o pochopení nových dějů i nových postupů, i ve stáří se vzdělávat);

prozíravost (vidět věci v souvislostech, vybírat přiměřené cíle a činnos� , připravit se na různé ztráty a ob�že , které

stáří často přináší, přemýšlet o jejich kompenzaci, včas zajis�t vhodné bydlení i finanční prostředky pro klidný a

ak�vní život po penzionování);

porozumění (usilovat o pochopení, o dobré vztahy, nepropadat úkornos� , vyčítání, poučování a hádavos� );

potěšení (pěstovat ak�vně dobrou náladu, mít se nač těšit, umět užívat drobných rados� všedního dne)“.

NÁVRH PROGRAMŮ AKTIVIZACE SENIORŮ

o AVČ- Akademie volného času (Kvalita života v seniorském věku) - tréninky pamě� , vzdělávací ak�vity ve stylu besed

nebo Akademií tře�ho věku. Jazykové kurzy a konverzace - italš �na, francouzš�na a další, výtvarné umění,

architektura, literatura, hudba, geografie - cestovatelské semináře. Výuka formou seminářů a besed. Školička

internetu (seznámení s obsluhou PC, internetu, elektronické pošty a digitálního fotoaparátu a jiných technických

zařízení.) Internetová klubovna pro seniory.

o Výtvarná dílna - tvořivé rukodělné činnos� , různé techniky (decoupage, vazby z přírodnin, keramika, práce se

sklem, malování na sklo, malování na hedvábí, tvoření šperků, tex�lní techniky, korálkování, drátkování, atd.). Pro

vyhotovené ruční práce lze uspořádat výstavy výtvarných výrobku, které by mohly být prodejní a zisk by byl určen

na potřeby programů pro seniory, nebo na rozvoj komunita atd. Tím by se mohly snížit finanční náklady a zvýšit

přístupnost výtvarných kurzů spolu s možným zajištěním trvalejší a dlouhodobější účas� na programu.

o Klub seniorů - četba Bible a hledání v ní osobního vzkazu a porozumění. Setkání obsahují besedy se známými lidmi,

sdílení, vzájemná pomoc, modlitbu a duchovní slovo. Četba jiné literatury, setkání se stolními či karetními hrami,

taneční večery apod.

→ OBJEKT/OBJEKTY BYTOVÉ- GARSONKY, BYT 1+KK, BYT 2+KK, BYT 3+KK. BYTY PRO JEDNOTLIVCE I PRO PÁRY

→ OBJEKT/OBJEKTY PRO AKTIVIZACI SENIORŮ- KLUB SENIORŮ, AVČ, VÝTVARNÁ DÍLNA

VARIANTA 1 - OBJEKTY V JEDNÉ LOKALITĚ, V JEDNÉ KOMUNITĚ

VARIANTA 2 - OBJEKT POBYTOVÝ JEDNA LOKALITA A OBJEKTY PRO AKTIVIZACI SENIORŮ ROZMÍSTĚNY NA

VOLNÝCH PARCELÁCH V CENTRU, V BLÍZKOSTI POBYTOVÉHO OBJEKTU A V NÁVAZNOSTI NA SÍŤ

POTŘEBNÝCH SLUŽEB PRO SENIORY

VARIANTA 3 - OBJEKTY VE VÍCE LOKALITÁCH PRO SENIORY SMÍŠENÉ S VÍCE GENERACEMI PRO OSVĚŽENÍ

ATMOSFÉRY

Architektonická forma: klasický obdélný půdorys, více objektů, malé rozměry, sedlová střecha, terasy   

 Zděná konstrukce + dřevo - Max. tři podlaží + krovová část

 Objekty pro pobyt lidí - osobní prostory (garsoniéra, 1+1…)

 Jeden objekt pro společné prostory (jídelna + kuchyně, herna - kulturní místnost,  

 knihovna, besední místnost- promítání filmů na plátno, kreativní místnost - pracovní

 místnost, dílny, možná i bazén - krytý - fungoval by i pro osoby z venku za určitý

 poplatek, tyto poplatky by sloužily na provoz…)

 

Lokace: V blízkosti centra, na ose město - příroda/krajina

 V místě nejvyššího „zhuštění“ lidí - v dosahu musí být obchody, lékárna,   

 kadeřnictví, rehabilitační centrum, městský úřad, zdravotní středisko, kostel, sad,  

 park, příp. rybník,   

Výpočet kapacity: Na základě potřebnosti sociální péče - Senioři (závislí i nezávislí na pomoci

druhých) -   3,385*14,35 = 48,6 (výpočet viz výkres sociální generel)

 Na základě procentuélního podílu věkové skladby

 → 65 a více let 30%

 → 615

 → cca 1/20

 → 30,75

 

 Kapacita přibližně pro 40 osob       

Předběžný výpočet potřeby plochy

Byty 1+KK (pro jednotlivce)

Zádveří   4m2

Koupelna   6m2

Obývací místnost/ložnice s KK   22m2

Celkem   32 m2

Byty pro 25 jednotlivců a 15 párů - 25*32+10*41+5*50= 1 410

Ostatní plochy 170m2 -

Užitné plochy celkem 1 410 + 170= 1 580

Plochy na komunikace a konstrukce (1 410*1,5)= 2 115 = 2 200 m2    

Byt 2+KK (pro jednotlivce i pro páry)

Zádveří   4m2

Koupelna   6m2

Ložnice 9m2

Obývací místnost s KK  22m2

Celkem  41 m2

 

Byt 3+KK

Zádveří   4m2

Koupelna   6m2

Ložnice 9m2

Ložnice 9m2

Obývací místnost s KK  22m2

Celkem   50m2
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PŘÍLOHY - ROZBORY



Štramberk (německy Strahlenberg nebo Stramberg) je město na Moravě v okrese Nový Jičín

poblíž Kopřivnice. Leží na svazích Zámeckého kopce, Kotouče a Bílé hory v Libotínských vrších v

předhůří Beskyd.

Dominantou města je hrad Štramberk (Strallenberg) s gotickou věží Trúba (tzv. bergfrit) o výšce

40 m a průměru 10 m, která slouží od r. 1903 jako rozhledna. Ve městě na náměstí sídlí Muzeum

Štramberk a Muzeum Zdeňka Buriana. Zdejší městská památková rezervace chrání nejen

samotné jádro města, ale zejména historickou dřevěnou zástavbu na předměstí. Štramberk je

městem od roku 1359.

Na hoře Kotouč se nachází městský park Národní sad (Národní přírodní památka Šipka) s galerií

soch a památníků osobností české historie a s jeskyní Šipka, která se proslavila nálezem zlomku

spodní čelisti neandertálského dítěte, tzv. "Šipecká čelist".

status:      město

kraj:      Moravskoslezský

okres:      Nový Jičín

obec s rozšířenou působností:   Kopřivnice

historická země:    Morava

katastrální výměra:    9,33 km²

počet obyvatel:    3385 (2012)

nadmořská výška:    415 m

části obce:     1

katastrální území:    1

adresa městského úřadu:   Městský úřad Štramberk

     Náměstí 9

     742 66 Štramberk

starosta / starostka:    Ing. Jan Socha

ŠTRAMBERK

UMÍSTĚNÍ ŠTRAMBERKU - ŠIRŠÍ VZTAHY,  SCHÉMA
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UMÍSTĚNÍ ŠTRAMBERKU - ŠIRŠÍ VZTAHY
UMÍSTĚNÍ VZHLEDEM K ČESKÉ REPUBLICE A K MORAVSKOSLEZSKÉMU KRAJI



A
2

A
2

1359 Středa 4.prosince 1359 založení města Štramberk; moravský markrabí Jan Jindřich

 povýšil podhradí na město s rozsáhlými právy od r. 1471 – jej vlastnil Jindřich z

 Boskovic; v roce 1477 město propuštěno z manství

1481 Město i s panstvím koupil Beneš z Hustopeč

1533 Po novém rozdělení žerotínského majetku vzniklo panství novojičínsko-štramberské se

 sídlem v Novém Jičíně, přičemž se město Štramberk dostalo do úplné závislosti na

 Novém Jičínu, který se roku 1558 stal městem komorním

1592 První zmínka o škole, pravděpodobně českobratrské

1624 Štramberk ve vlastnictví jezuitského řádu jako nadační statek olomouckého konviktu

 Během třicetileté války město několikrát zasaženo válečnými událostmi a zpustošeno

ROK 1400 ROK 1500 ROK 1850

ROK 1950 SOUČASNOST

TRÚBA

FARNÍ KOSTEL SV. JANA
NEPOMUCKÉHO

BÍLÁ HORA

TRÚBA

FARNÍ KOSTEL SV. JANA
NEPOMUCKÉHO

1850 Město Štramberk součástí soudního a politického okresu Nový Jičín

1862 Postavení první školní budovy na náměstí

1880 Nález tzv. šipecké čelisti v jeskyni Šipka na Kotouči (prof. K. J. Maška z Nového Jičína)

1881 Společnost Bratří Guttmannů dala postavit místní dráhu ze Štramberka do Studénky

1903 Zastřešení a úprava věže hradu architektem K. Hilbertem, zvané Trúby na rozhlednu

1912 Otevření cementárny ve Štramberku

1920 Otevření Národního sadu na Kotouči

1969 Štramberk se stal městskou památkovou rezervací

ŘEZ A1

ŘEZ A2

A
1

A
1

ROZVOJ ŠTRAMBERKU, SCHÉMA
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ROZVOJ ŠTRAMBERKU
GRAFICKY ZNÁZORNĚNÝ ROZVOJ ŠTRAMBERKU A ŘEZY TERÉNEM





BRNO 115 km

OSTRAVA 25,5 km

Dopravní tahy

Železnice

Cyklostezky

Turistické trasy

SÍŤ VYTÍŽENÝCH SILNIC, TURISTICKÉ TRASY A CYKLOTRASY, SCHÉMA
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SIŤ VYTÍŽENÝCH SILNIC, TURISTICKÉ TRASY A CYKLOTRASY
SCHÉMA

NOVÝ JIČÍN ŠTRAMBERK KOPŘIVNICE

PŘÍBOR

FRENŠTÁT POD
RADHOŠTĚM

FRÝDLANT NAD
OSTRAVICÍ

FRÝDEK MÍSTEK

MOŠNOV

STUDÉNKA

BRUŠPERK

PETŘVALD

HUKVALDY

LIBHOŠŤ

ZÁVIŠICE

RYBÍ
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NOVÝ JIČÍN

POTŘEBA PLOCHY NA JEDNO STÁNÍ VČETNĚ PŘÍJEZDU:

PARALELNÍ S VOZOVKOU : 22,7 m²
ŠIKMÉ 45°:   20,3 m²
ŠIKMÉ 60°:   19,2 m²
KOLMÉ STÁNÍ 90°:  19,4 m²

PREDIKCE PARKOVACÍCH PLOCH, SCHÉMA
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PREDIKCE SBĚRNÝCH PARKOVACÍCH PLOCH
Z DŮVODU HUSTÉ ZÁSTAVBY V CENTRU MĚSTA NÁVRH SBĚRNÝCH PARKOVACÍCH MÍST PRO POTŘEBY NÁVŠTĚVNÍKŮ A OBYVATEL MĚSTA

CCA 17 MIN.
CHŮZE, 1.3 km

CCA 20 MIN.
CHŮZE, 1.5 km

CCA 25 MIN.
CHŮZE, 1.8 km

CCA 40 MIN.
CHŮZE, 3 km

CENTRUM - NÁMĚSTÍ

MOŽNOST 02

MOŽNOST 03

MOŽNOST 01

KOPŘIV
NIC

E

ŽENKLA
VA

SBĚRNÁ MÍSTA ( ŠRAFOVANĚ - DOČASNÁ )

HLAVNÍ DOPRAVNÍ TAH

OKRUŽNÍ TRASA PRO KYVADLOVOU DOPRAVU ( V DOBĚ AKCÍ)

PARCELA:  1138, 1 139
VÝMĚRA:  12 297 m²

POČET PARKOVACÍCH MÍST:

PARALELNÍ: 540
ŠIKMÉ 45°: 605  
ŠIKMÉ 60°: 640 

KOLMÉ STÁNÍ 90°: 633

PARCELA:  369, 367
VÝMĚRA:  3 395 m²

POČET PARKOVACÍCH MÍST:

PARALELNÍ: 149
ŠIKMÉ 45°: 167  
ŠIKMÉ 60°: 176 

KOLMÉ STÁNÍ 90°: 175

PARCELA:  2 124
VÝMĚRA:  18 492 m²

POČET PARKOVACÍCH MÍST:

PARALELNÍ: 814
ŠIKMÉ 45°: 910  
ŠIKMÉ 60°: 963 

KOLMÉ STÁNÍ 90°: 953

MOŽNOST 01

MOŽNOST 02

MOŽNOST 03
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KATEŘINY

ŘÍMSKOKATOLICKÁ

FARNOST

KOUPALIŠTĚ LIBOTÍN

MOTOKÁRY

KOPŘIVNICE

KD

HŘBITOV

ZŠ

MŠ

PRAMEN DOLNÍ

KORYTO

KOSTRA VEŘEJNÉHO PROSTORU, SCHÉMA
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KOSTRA VEŘEJNÉHO PROSTORU
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ BODY A KUMULAČNÍ MÍSTA PROPOJENÁ PRŮCHOZÍ OSOU
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KATEŘINY

B.05

ŘÍMSKOKATOLIC

KÁ FARNOST

KOUPALIŠTĚ LIBOTÍN

B.01

B.02

B.03

B.04

OČNÍ ŠKOLA

MOTOKÁRY

PĚŠÍ TRASY

PÁTEŘNÍ OSA

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ- OSA_SENIOŘI

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ- OSA_RODINY S DĚTMI, DĚTI

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ- OSA_ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ,

MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ

VÝZNAMNÉ POHLEDY NA MĚSTO

VÝPOČET POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍ PÉČE
KOEFICIENT MĚSTA

ŠTRAMBERK
KOEFICIENT POTŘEBNOSTI

SOC. PÉČE
POTŘEBNOST

SOC. PÉČE (OSOBA)
SENIOŘI

(SENIOŘI NEZÁVISLÍ A ZÁVISLÍ NA POMOCI)

RODINY S DĚTMI

(VE HMOTNÉ NOUZI, POMOC ZE STARTU...)
DĚTI BEZ DOMOVA

(SMRT RODIČŮ, NEZÁJEM O PÉČI O DÍTĚ...)

OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

OSOBY SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM

(ZRAKOVÉ, SLUCHOVÉ)

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

(MENTÁLNÍ, TĚLESNÉ POSTIŽENÍ

3,385

3,385

3,385

3,385

3,385

3,385

14,35

14,66

3,10

0,98

0,30

8,6

48,6

49,7

10,5

3,3

1,1

29,1

PŘEPOČÍTÁVÁNO ZA ZÁKLADĚ KOEFICIENTU

POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍ PÉČE NA 1000 OBYVATEL

CÍLOVÉ SKUPINY

SENIOŘI

RODINY S DĚTMI

DĚTI BEZ DOMOVA

OSOBY S DUŠEVNÍM

ONEMOCNĚNÍM

OSOBY SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DLE ZÁVISLOSTI SENIORA: OSOBNÍ ASISTENCE, TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, DOMOV DŮCHODCŮ,
CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, CENTRUM TÝDENNÍCH SLUŽEB, DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH, HOSPIC)

DLE POTŘEBNOSTI: SOCIÁLNÍ BYDLENÍ (CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ, STARTOVNÍ DOMY-BYTY, DEREGULACE
NÁJEMNÉHO), ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ, AZYLOVÉ DOMY, KRIZOVÁ POMOC, DŮM NA PŮL CESTY

DĚTSKÝ DOMOV, KOJENECKÝ ÚSTAV

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENTSVÍ, LÉČEBNY PRO OSOBY S PSYCHYCKÝMI PORUCHAMI

TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA- DOCHÁZKA DO DOMU, ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ, RANÁ PÉČE,
TLUMOČNICKÉ SLUŽBY

TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA- DOCHÁZKA DO DOMU, ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ, CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ,
OSOBNÍ ASISTENCE, DENNÍ STACIONÁŘ, TÝDENNÍ STACIONÁŘ, DOMY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

LEGENDA

SOCIÁLNÍ PÉČE O NEZLETILÉ DĚTI BEZ DOMOVA V PŘÍMÉ NÁVAZNOSTI NA MATEŘSKOU ŠKOLU, ZÁKLADNÍ ŠKOLU, DŮM DĚTÍ A
MLÁDEŽE, BOTANICKOU ZAHRADU A ARBORETUM A NÁRODNÍ SAD.

B.01

TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BUDE FUNGOVAT V RÁMCI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A ČESKOBRATRSKÉ EVANGELICKÉ
CÍRKVE. MŮŽE ŘEŠIT I PROBLEMATIKU NEZAMĚSTNANOSTI- MALÉ PŘIVÝDĚLKY V RÁMCI DOPROVODU OSOB, NEBO DOCHÁZKY
DO OBCHODU ČI JAKO ÚKLID DO DOMU.

B.05

BYDLENÍ PRO SOCIÁLNĚ SLABÉ SKUPINY I JEDNOTLIVCE FORMOU STARTOVNÍCH DOMŮ ČI BYTŮ. DEREGULACE NÁJEMNÉHO
PRO SOCIÁLNĚ SLABÉ SKUPINY.

B.02

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ, TÝDENNÍ STACIONÁŘ PRO OSOBY SE SMYSLOVÝM, ZDRAVOTNÍM ČI MENTÁLNÍM
POSTIŽENÍM, PRO SENIORY- V RÁMCI STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU BÝVALÉ NEMOCNICE.

B.03

BYDLENÍ PRO SENIORY CITLIVĚ ZVOLENÉ S OHLEDEM NA NEVYČLEŇOVÁNÍ SENIORA ZE SPOLEČNOSTI.B.04

SKUPINY KTERÉ NEBYLY ZOHLENĚNY JSOU POČETNĚ MÁLO ZASTOUPENY. TUTO PROBLEMATIKU LZE ŘEŠIT POMOCÍ
INFORMAČNÍCH MÍST- KANCELÁŘÍ, KDE SE DANÉ OSOBY DOVĚDÍ O  SOCIÁLNÍ POMOCI, KTEROU MOHOU VYUŽÍT A MÍSTĚ KDE
SE TATO SOCIÁLNÍ SLUŽBA EVENTUÉLNĚ NACHÁZÍ.

VŠECHNY VÝPOČNTY BYLY ŘEŠENY Z KOEFICIENTŮ POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍ PÉČE PRO URČITÉ SKUPINY, KTERÉ BYLY DOHLEDANÉ
NA INTERNETOVÝCH PORTÁLECH. TYTO KOEFICIENTY JSOU ZOHLEDNĚNY PRO NA TISÍC OBYVATEL. KOEFICIENT POTŘEBNOSTI
SOCIÁLNÍ PÉČE BYL VYNÁSOBEN CELKOVÝM POČTEM OBYVATEL VE ŠTRAMBERKU 3 385/1 000.

VÝSLEDNÉ HODNOTY JSOU POUZE ORIENTAČÍ, PRO PODROBNÉ HODNOTY JE POTŘEBA UDĚLAT PODROBNÝ DEMOGRAFICKÝ
ROZBOR ŠTRAMBERKU.

V RÁMCI NEVYUŽÍVANÝCH OBJEKTŮ MOHOU FUNGOVAT CHRÁNĚNÉ DÍLNY

POZN.

SOCIÁLNÍ GENEREL
ZAMĚŘENÍ NA KONKRÉTNÍ CÍLOVÉ SKUPINY

B.04

SOCIÁLNÍ GENEREL - KONKRÉTNÍ CÍLOVÉ SKUPINY,  SCHÉMA

BYDLENÍ A ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO

SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ POPRODUKTIVNÍHO VĚKU
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TU OSTRAVA, FAKULTA STAVEBNÍ, KATEDRA ARCHITEKTURY, ŠK. ROK: 2012/2013

VYPRACOVALA: BC. KATEŘINA HELEKALOVÁ, VEDOUCÍ DP: ING. ARCH. JOSEF KISZKA/ V.39
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KATEŘINY

B.05

ŘÍMSKOKATOLIC

KÁ FARNOST

KOUPALIŠTĚ LIBOTÍN

B.01

B.02

B.03

OČNÍ ŠKOLA

MOTOKÁRY

B.01

B.04

KOEFICIENT MĚSTA

ŠTRAMBERK
KOEFICIENT POTŘEBNOSTI

SOC. PÉČE
POTŘEBNOST

SOC. PÉČE (OSOBA)
SENIOŘI

(SENIOŘI NEZÁVISLÍ A ZÁVISLÍ NA POMOCI)

RODINY S DĚTMI

(VE HMOTNÉ NOUZI, POMOC ZE STARTU...)
DĚTI BEZ DOMOVA

(SMRT RODIČŮ, NEZÁJEM O PÉČI O DÍTĚ...)

OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

OSOBY SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM

(ZRAKOVÉ, SLUCHOVÉ)

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

(MENTÁLNÍ, TĚLESNÉ POSTIŽENÍ

3,385

3,385

3,385

3,385

3,385

3,385

14,35

14,66

3,10

0,98

0,30

8,6

48,6

49,7

10,5

3,3

1,1

29,1

PŘEPOČÍTÁVÁNO ZA ZÁKLADĚ KOEFICIENTU

POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍ PÉČE NA 1000 OBYVATEL

CÍLOVÉ SKUPINY

SENIOŘI

RODINY S DĚTMI

DĚTI BEZ DOMOVA

OSOBY S DUŠEVNÍM

ONEMOCNĚNÍM

OSOBY SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DLE ZÁVISLOSTI SENIORA: OSOBNÍ ASISTENCE, TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, DOMOV DŮCHODCŮ,
CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, CENTRUM TÝDENNÍCH SLUŽEB, DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH, HOSPIC)

DLE POTŘEBNOSTI: SOCIÁLNÍ BYDLENÍ (CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ, STARTOVNÍ DOMY-BYTY, DEREGULACE
NÁJEMNÉHO), ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ, AZYLOVÉ DOMY, KRIZOVÁ POMOC, DŮM NA PŮL CESTY

DĚTSKÝ DOMOV, KOJENECKÝ ÚSTAV

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENTSVÍ, LÉČEBNY PRO OSOBY S PSYCHYCKÝMI PORUCHAMI

TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA- DOCHÁZKA DO DOMU, ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ, RANÁ PÉČE,
TLUMOČNICKÉ SLUŽBY

TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA- DOCHÁZKA DO DOMU, ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ, CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ,
OSOBNÍ ASISTENCE, DENNÍ STACIONÁŘ, TÝDENNÍ STACIONÁŘ, DOMY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

LEGENDA

SOCIÁLNÍ PÉČE O NEZLETILÉ DĚTI BEZ DOMOVA V PŘÍMÉ NÁVAZNOSTI NA MATEŘSKOU ŠKOLU, ZÁKLADNÍ ŠKOLU, DŮM DĚTÍ A
MLÁDEŽE, BOTANICKOU ZAHRADU A ARBORETUM A NÁRODNÍ SAD.

B.01

TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BUDE FUNGOVAT V RÁMCI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A ČESKOBRATRSKÉ EVANGELICKÉ
CÍRKVE. MŮŽE ŘEŠIT I PROBLEMATIKU NEZAMĚSTNANOSTI- MALÉ PŘIVÝDĚLKY V RÁMCI DOPROVODU OSOB, NEBO DOCHÁZKY
DO OBCHODU ČI JAKO ÚKLID DO DOMU.

B.05

BYDLENÍ PRO SOCIÁLNĚ SLABÉ SKUPINY I JEDNOTLIVCE FORMOU STARTOVNÍCH DOMŮ ČI BYTŮ. DEREGULACE NÁJEMNÉHO
PRO SOCIÁLNĚ SLABÉ SKUPINY.

B.02

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ, TÝDENNÍ STACIONÁŘ PRO OSOBY SE SMYSLOVÝM, ZDRAVOTNÍM ČI MENTÁLNÍM
POSTIŽENÍM, PRO SENIORY- V RÁMCI STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU BÝVALÉ NEMOCNICE.

B.03

BYDLENÍ PRO SENIORY CITLIVĚ ZVOLENÉ S OHLEDEM NA NEVYČLEŇOVÁNÍ SENIORA ZE SPOLEČNOSTI.B.04

SKUPINY KTERÉ NEBYLY ZOHLENĚNY JSOU POČETNĚ MÁLO ZASTOUPENY. TUTO PROBLEMATIKU LZE ŘEŠIT POMOCÍ
INFORMAČNÍCH MÍST- KANCELÁŘÍ, KDE SE DANÉ OSOBY DOVĚDÍ O  SOCIÁLNÍ POMOCI, KTEROU MOHOU VYUŽÍT A MÍSTĚ KDE
SE TATO SOCIÁLNÍ SLUŽBA EVENTUÉLNĚ NACHÁZÍ.

VŠECHNY VÝPOČNTY BYLY ŘEŠENY Z KOEFICIENTŮ POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍ PÉČE PRO URČITÉ SKUPINY, KTERÉ BYLY DOHLEDANÉ
NA INTERNETOVÝCH PORTÁLECH. TYTO KOEFICIENTY JSOU ZOHLEDNĚNY PRO NA TISÍC OBYVATEL. KOEFICIENT POTŘEBNOSTI
SOCIÁLNÍ PÉČE BYL VYNÁSOBEN CELKOVÝM POČTEM OBYVATEL VE ŠTRAMBERKU 3 385/1 000.

VÝSLEDNÉ HODNOTY JSOU POUZE ORIENTAČÍ, PRO PODROBNÉ HODNOTY JE POTŘEBA UDĚLAT PODROBNÝ DEMOGRAFICKÝ
ROZBOR ŠTRAMBERKU.

V RÁMCI NEVYUŽÍVANÝCH OBJEKTŮ MOHOU FUNGOVAT CHRÁNĚNÉ DÍLNY

POZN.

SOCIÁLNÍ GENEREL
ZAMĚŘENÍ NA VŠECHNY CÍLOVÉ SKUPINY, MERIDIÁNY

SOCIÁLNÍ GENEREL - VŠECHNY CÍLOVÉ SKUPINY,  SCHÉMA

BYDLENÍ A ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO

SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ POPRODUKTIVNÍHO VĚKU
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TU OSTRAVA, FAKULTA STAVEBNÍ, KATEDRA ARCHITEKTURY, ŠK. ROK: 2012/2013

VYPRACOVALA: BC. KATEŘINA HELEKALOVÁ, VEDOUCÍ DP: ING. ARCH. JOSEF KISZKA/ V.40



HRSTKOVA CHATA

TRÚBA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

JESKYNĚ ŠIPKA

BOTANICKÁ ZAHRADA A ARBORETUM

NÁRODNÍ SAD

MĚSTSKÝ HŘBITOV

550

44
0

400

380

550

555

STUDÁNKA U PANNY MARIE

KOPŘIVNICE

Výkres limit- celý Štramberk, větší měřítko

ŽELEZITÝ PRAMEN

STUDÁNKA

KOPŘIVNICE

BÍLÁ HORA

LESY

OCHRANNÉ PÁSMO LESA

MĚSTSKÁPAMÁTKOVÁ REZERVACE

PLOCHY ZVÝŠENÉ HISTORICKÉ OCHTANY

REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM

LOKÁLNÍ BIOCENTRUM

NADREGIONÁLNÍ BIOKORIDOR

VEDENÍ VN

OCHRANNÉ PÁSMO VN

VYSOKOTLAKÝ PLYNOVOD NAD 40 BARŮ

OCHRANNÉ PÁSMO VYSOKOTLAKÉHO PLYNOVODU

DO 40 BARŮ

NÍZKOTLAKÝ PLYNOVOD

DISTRIBUČNÍ TRAFOSTANICE

RWE GAS STORAGEPZP ŠTRAMBERK

LEGENDA

PLYNOVÁ SONDA S BEZPEŠNOSTNÍ VZDÁLENOSTÍ

VÝZNAMNÉ ARCHEOLOGICKÉ NAZELIZIŠTĚ- JESKYNĚ ŠIPKA

ŠTRAMBERSKÉ PRAMENY

STĚNA LOMU

POZŮSTATKY HRADEB

PĚŠÍ TRASY

ŽELEZNICE

VLEČKA

JESKYNĚ ŠIPKAŠIPKAŠIPKA

NÁRODNÍ NÁRODNÍ NÁRODNÍ SADSAD

550

555555

HRSTKOVA HRSTKOVA HRSTKOVA HRSTKOVA HRSTKOVA HRSTKOVA HRSTKOVA CHATACHATACHATACHATACHATACHATACHATACHATACHATA

TRÚBATRÚBATRÚBATRÚBATRÚBATRÚBATRÚBATRÚBA

44
0

44
0

400
400
400

380

ZÁKLADNÍ ZÁKLADNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLAŠKOLA

ŠIPKA

MUZEUM
NOVOJIČÍNSKA

ŘÍMSKOKATOLICKÁ
FARNOST

KULTURNÍ DŮM

FARNÍ KOSTEL SV. JANA
NEPOMUCKÉHO

PRAMEN HORNÍ KORYTO

MATEŘSKÁ ŠKOLA

KNIHOVNA

PANOPTIKUM

PRAMEN DOLNÍ KORYTO

RYNKA

STUDÁNKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD

ZDR.STŘEDISKO

STUDÁNKA MÍRU

BÝV.NEMOCNICE

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
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EVANGELICKÁ

KLUB DŮCHODCŮ

NÁDRAŽÍ

 Obecná ochrana územní

1.územní systém ekologické stability (ÚSES) - člení krajinu pomocí drobných vodních ploch, břehových porostů, lesů, remízků, mezí, stromořadí, apod. V rámci ÚSES

rozeznáváme biocentra (slouží k trvalému živobytí pro organismy), biokoridory (slouží organismům k migraci) a interakční prvky („doplňky“, např. parky nebo remízky).

2. významné krajinné prvky (VKP) - ze zákona jsou jimi lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy.

3. přírodní parky – slouží k ochranně krajinného rázu, nejen po stránce přírodovědné, ale i estetické.

Označení: na rozdíl od zvlášť chráněných území nejsou hranice VKP ani ÚSES v terénu vyznačeny.

Ochrana: kdo chce provádět zásahy, které by mohly poškodit, zničit nebo oslabit funkci uvedených složek krajiny, musí si předem vyžádat závazné stanovisko orgánu ochrany

přírody (úřad obce s rozšířenou působností, v Praze MHMP). Jedná se např. o stavební činnost, pozemkové úpravy, odvodnění, těžbu nerostů apod.

VÝKRES LIMIT

VÝKRES LIMIT,  SCHÉMA

BYDLENÍ A ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO

SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ POPRODUKTIVNÍHO VĚKU
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TU OSTRAVA, FAKULTA STAVEBNÍ, KATEDRA ARCHITEKTURY, ŠK. ROK: 2012/2013

VYPRACOVALA: BC. KATEŘINA HELEKALOVÁ, VEDOUCÍ DP: ING. ARCH. JOSEF KISZKA V.41
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ÚZEMNÍ PLÁN
II ETAPA - DOKONČUJÍCÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN



BYDLENÍ MĚSTSKÉ INDIVIDUÁLNÍ, SOCIÁLNÍHO CHARAKTERU NACHÁZEJÍCÍ SE V OCHRANNÉM
PÁSMU ZVÝŠENÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE- NOVÁ ZÁSTAVBA POVOLOVÁJA CITLIVĚ S OHLEDEM NA
HODNOTY ÚZEMÍ. VIZUÉLNĚ ODDĚLENÉ OD MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE ZELENÍ

BYDLENÍ MĚSTSKÉ INDIVIDUÁLNÍ, SOCIÁLNÍHO CHARAKTERU NENACHÁZEJÍCÍ  SE V
OCHRANNÉM PÁSMU ZVÝŠENÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE

BYDLENÍ VESNICKÉHO CHARAKTERU DOPLNĚNO ZAHRÁDKOVÝMI OSADAMI

BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ

OBČASNKÁ VYBAVENOST SE STAVBAMI SOCIÁLNÍHO CHARAKTERU, DOPLNĚNÁ ZELENÍ PRO
REKREACI, PŘÍP. PROSTRANSTVÍM VEŘEJNÝM

OBČASNKÁ VYBAVENOST SE STAVBAMI REKREAČNÍHO CHARAKTERU

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ MENŠÍ PLOCHU MOTOKÁR, VYUŽITÍ ROVINNÉHO DRÁŽNÍHO TĚLESA
PRO ZVĚTŠENÍ TÉTO PLOCHY S VYUŽITÍM STÁVAJÍCÍCH HAL PRO PROJÍŽDĚNÍ MOTOKÁRAMI.

ATRAKTIVNÍ LOKALITA PRO BYDLENÍ, ROZVOJ SLUŽEB, ROZVOJ MOŽNOSTÍ ZAMĚSTNÁNÍ.

DOBRÝ POTENCIÁL PRO BYDLENÍ VESNICKÉHO CHARAKTERU DOPLNĚNÉM O ZAHRÁDKOVÉ OSADY A ZEMĚDĚLSKÉ PLOCHY KTERÉ
BYLY V RÁMCI NÁVRHU ZRUŠENY.

DO BODOUCNA POTENCIÁLNĚ KLADNÁ PLOCHA PRO ROZVOJ KONGRESOVÉ TURISTIKY, ROZVOJ ATRAKTIVNÍHO BYDLENÍ (SKALNÍ
MĚSTO), ROZBOJ MOŽNOSTÍ ZAMĚSTNÁNÍ. DOSTATEČNĚ VELKÁ PLOCHA PRO MOŽNOST VYTVOŘENÍ VODNÍ PLOCHY ZATOPENÍM
ČÁASTI LOMU, KTERÉ BUDE DÁNO VYTĚŽĚNÍM VÁPENCE.

VYTVOŘENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ, KTERÉ BUDE TVOŘIT VSTUP DO NÁRODNÍHO SADU JEŽ JE V SOUČASNĚ DOBĚ
NEVHODNĚ VYŘEŠEN. TATO PLOCHA UMOŽNÍ I DOPLNĚNÍ KAPACIT PRO DOPRAVU V KLIDU. NA TOMTO PROSTRANSTVÍ BUDOU
DROBNÉ OBJEKTY REPREZENTUJÍCÍ DANOU PLOCHU (INFORMAČNÍ TABULE/BUDKY O VZNIKU SADU, ÚZEMNÍM SYSTÉMU
EKOLOGICKÉ STABILTY, TEŽBĚ NEROSTŮ VE ŠTRAMBERKU...).

PŘEDPOKLAD POKRAČUJÍCÍ TĚŽBY VÁPENCE V LOMU KOTOUČ. ŘEŠÍ EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A ENVIROMENTÁLNÍ
PILÍŘ (NEZAMĚSTNANOST, NABÍDKU SLUŽEB PRO SOCIÁNĚ POTŘEBNÉ, EKOLOGII...)

- PLOCHY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI SE STAVBAMI PRO SOCIÁLNÍ PÉČI. NE PŘESNĚ KONKRETIZOVANÁ PLOCHA S  
 MOŽNOSTÍ VYUŽÍTÍ PROSTORU PRO DOPLŇUJÍCÍ FUNKCE (ZELEŇ, SPORT,PARK, SAD, REKREACE...)

- PLOCHY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI PRO REKREACI. NEKONKRETIZOVANÁ PLOCHA S MOŽNOSTÍ VYUŽÍTÍ PROSTORU
 PRO DOPLŇUJÍCÍ FUNKCE (ZELEŇ, PARK, SAD, SPORT, REKREACE...)

- PLOCHY BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍHO SOCIÁLNÍHO CHARAKTERU (SOCIÁLNÍ PILÍŘ- PODPORA SOCIÁLNĚ SLABÝCH)

- PLOCHY BYDLENÍ VESNICKÉHO CHARAKTERU DOPLNĚNÉ ZAHRÁDKOVÝMI OSADAMI

- DOPLNĚNÍ PLOCHY ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY V OKOLÍ ŘEKY SEDLNICE

- DOPLNĚNÍ PLOCHY ARBORETA A BOTANICKÉ ZAHRADY O NOVÉ EXPOZICE NEJEN Z FLORY ALE I FAUNY

SPRÁVNÍ HRANICE ŠTRAMBERKA

PROPOJENÍ NAVRHOVANÝCH PLOCH
PĚŠÍMI TRASAMI

PÁTEŘNÍ OSA NA VÝZNAMNÝCH BODECH

PŘEDPOKLAD DOKONČENÍ TĚŽBY VÁPENCE V LOMU KOTOUČ. ŘEŠÍ EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A ENVIROMENTÁLNÍ PILÍŘ
(NEZAMĚSTNANOST, NABÍDKU SLUŽEB PRO SOCIÁNĚ POTŘEBNÉ, EKOLOGII...)

- PLOCHY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI SE STAVBAMI PRO SOCIÁLNÍ PÉČI. NE PŘESNĚ KONKRETIZOVANÁ PLOCHA S 
 MOŽNOSTÍ VYUŽÍTÍ PROSTORU PRO DOPLŇUJÍCÍ FUNKCE (ZELEŇ, SPORT,PARK, SAD, REKREACE...)

- PLOCHY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI PRO REKREACI. NEKONKRETIZOVANÁ PLOCHA S MOŽNOSTÍ VYUŽÍTÍ PROSTORU
 PRO DOPLŇUJÍCÍ FUNKCE (ZELEŇ, PARK, SAD, SPORT, REKREACE...)

- PLOCHY BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍHO SOCIÁLNÍHO CHARAKTERU (SOCIÁLNÍ PILÍŘ- PODPORA SOCIÁLNĚ SLABÝCH)

- PLOCHY BYDLENÍ VESNICKÉHO CHARAKTERU DOPLNĚNÉ ZAHRÁDKOVÝMI OSADAMI

- DOPLNĚNÍ PLOCHY ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY V OKOLÍ ŘEKY SEDLNICE

- DOPLNĚNÍ PLOCHY ARBORETA A BOTANICKÉ ZAHRADY O NOVÉ EXPOZICE NEJEN Z FLORY ALE I FAUNY

- VYUŽITÍ PLOCHY TEŽBY NEROSTŮ PRO OBČANSKOU VYBAVENOST SE STAVBAMI PRO REKREACI ( PODPORA  
 KONGRESOVÉ TURISTIKY), PLOCHAMI PRO SPORT, RELAXACI AKTIVNÍ I PASIVNÍ, ZELENÍ...

- ZATOPENÍ ČÁSTI LOMU, KTERÁ JE DÁNA VYHLOUBENÍM JÁMY VE STŘEDU. TATO PLOCHA MŮŽE BÝT NADÁLE VYUŽITA
 PRO REKREACI (LOĎKY, ŠLAPADLA, VODNÍ SPORTY). OKOLÍ UMĚLÉ NÁDRŽE PÍSEČNÉ PLÁŽE SE SPORTOVNÍMI  
 PLOCHAMI

- PLOCHY PRO INDIVIDUÁLNÍ BYDLENÍ (SKALNÍ MĚSTO)

- NAPOJENÍ NA SÍŤ PEŠÍCH TRAS PŘES NÁRODNÍ SAD AŽ DO CENTRA ŠTRAMBERKA

- SOUČASNÉ DRÁŽNÍ TĚLESO BUDE SLOUŽIT JAKO PŘÍJEZD A V ZADNÍ ČÁSTI BUDE NAPOJENO NA SOUČASNOU DRÁHU
 MOTOKÁR, KTERÁ BUDE O TUTO (OS/1) ZVĚTŠENA A BUDOVY CEMENTÁRNY BUDOU VYUŽITY PRO ZAJÍMAVOU  
 ATRAKCI PROJÍŽDĚNÍ MOTOKÁRAMI. TATO PLOCHA JE VHODNÁ Z TOHO DŮVODU, ŽE JE ROVINNÁ.

ARBORETUM

DOPLNĚNÍ PLOCHY ARBORETA

ÚZEMNÍ PLÁN - LEGENDA,  SCHÉMA
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ÚZEMNÍ PLÁN
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PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ-MĚSTSKÉ CENTRUM
-V HRANICÍCH MĚSTSKÉ PAMÁTKVÉ REZERVACE

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ-MĚSTSKÉ CENTRUM
-MIMO HRANICE MĚSTSKÉ PAMÁTKVÉ REZERVACE

PLOCHY SMÍŠENÉ MĚSTSKÉ

PLOCHY HROMADNÉHO BYDLENÍ

PLOCHY INDIVIDUÁLNÍHO BYDLENÍ

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
-VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
-SPROTROVNÍCH A REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
- HŘBIROVŮ

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ-ZAHRADY

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
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PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

PLOCHY PŘÍRODNÍ
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PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

PLOCHY PROSTRANSTVÍ VEŘEJNÝCH

PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ
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