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1. Úvod 
 
 
1.1 Cíl bakalářské práce 

 
  
Bakalářská práce se zabývá urbanistickým a architektonickým návrhem bydlení pro 

seniory. Hlavním cílem práce je zpracovat návrh na komplexní rekonstrukci objektu  

a následné vytvoření nových bytových jednotek splňujících bezbariérové bydlení. Návrh 

bude zpracován v rozsahu objemové studie s variantním řešením objektu. 

 

1.2 Předmět bakalářské práce 

 

Přestavba objektu a změna jeho užívání pomůže k efektivnímu využití budovy a pokryje 

alespoň částečně požadavky města Třince na zařízení tohoto typu. Součástí návrhu bude 

také dispoziční uspořádání zahrady za objektem a návrh dopravního řešení vč. návrhu 

potřebných parkovacích míst. Celá studie bude zpracována ve dvou variantách, s detailním 

rozpracováním dispozičních řešení jednotlivých podlaží. Při zpracování návrhu se také 

počítá se zajištěním základních potřeb a požadavků budoucích nájemníků, jako např. 

prádelna, sušárna, posilovna, sklepní boxy, společenská místnost apod. Nedílnou součástí 

objektu je také pokoj sestry a sanitní místnost. Základními podklady pro zpracování návrhu 

byla dokumentace stávajícího objektu, vycházející z pasportu stavby, územní plán města 

Třince, mapové podklady a také fotodokumentace objektu vč. nejbližšího okolí. Součástí 

práce bude také ekonomické zhodnocení obou variantních řešení. 

 

1.3 Rozvaha o bakalářské práci 

 

Objekt je situován v městské části s panelovou bytovou zástavbou před rokem 1989. Svým 

současným vzhledem i tvarem splývá s okolím a neodpovídá dnešním moderním trendům.  

Dispoziční uspořádání podlaží je neefektivní a pro svůj původní účel nemá využití.  

Na první pohled jsou již vidět degradace zdiva a celkové opotřebení konstrukcí. 

Architektonický návrh má za úkol vytvořit atraktivní a reprezentativní vzhled 

celého objektu, současně bude respektovat urbanistické řešení v návaznosti na okolní 
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budovy. Dispoziční uspořádání je navrženo plně bezbariérově a vyhovuje osobám se 

sníženou schopností pohybu a orientace. 

 Z možných návrhů řešení jsem zvolil dva, které svým charakterem nejlépe 

odpovídají požadavkům bydlení pro seniory. První návrh tvoří zcela novou kompozici 

budovy, rekonstrukcí dojde k přístavbě i nadstavbě podlaží a zcela se změní dispoziční 

uspořádání jednotlivých podlaží a bude dosti finančně nákladný. Druhý návrh z velké části 

vychází ze stávajícího stavu objektu a pouze dojde ke změně dispozičního uspořádání 

podlaží pro potřeby nájemníků a jeho provedení není až tak finančně náročné. 

 

1.4 Získané podklady 

 
 - katastrální mapa území 

 - územní plán města  

 - mapové podklady (www.mapy.cz) 

 - zaměření inženýrských sítí 

 - výpis z katastru nemovitostí dotčených parcel 

 - výkresová dokumentace stavby z roku 2004 (Pasport stavby) 

 - fotodokumentace stavby 
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2. Základní pojmy a podklady pro vypracování 

Při zpracování návrhu bydlení pro seniory jsem se opíral o stavební zákon č.183/2006 Sb. 

o územním plánování a stavebním řádu a také vyhlášku 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

 

2.1 Základní požadavky bezbariérového užívání staveb a zařízení 

2.1.1 Základní technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace – komunikace, chodníky, parkoviště 

Povrch chodníků, schodiště, šikmých ramp a podlah vnitřních komunikací musí být rovný, 

pevný a upravený proti skluzu. Hodnota součinitele smykového tření musí být nejméně 

0,5, u šikmých ramp pak 0,5 + tg α, kde α je úhel sklonu rampy. 

Komunikace pro pěší musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodící linie 

pro zrakově postižené osoby. Překážky na komunikacích pro pěší, zejména stožáry 

veřejného osvětlení, dopravní značky, stromy, telefonní automaty musí být osazeny tak, 

aby byl zachován průchozí profil šířky nejméně 1500 mm, tuto hodnotu lze snížit až na 

900 mm u technického vybavení komunikací svislého dopravního značení. Přerušení 

přirozené vodící linie v délce větší než 6000 mm musí být doplněno vodící linií umělou. 

Výškové rozdíly u přechodu pro chodce, vnějších a vnitřních komunikací nesmí být vyšší 

než 20 mm, jinak musí být řešeny šikmými rampami případně zvedacími zařízeními. 

Chodníky musí být široké nejméně 1500 mm a smí mít podélný sklon nejvýše 1:12 

(8,33%) a příčný sklon nejvýše 1:50 (2,0%). V místech přechodu přes komunikace musí 

mít snížený obrubník na výškový rozdíl 20 mm oproti vozovce a musí být opatřeny 

signálními pásy spojujícími varovné pásy s vodícími liniemi.  

Šířka stání pro vozidla zdravotně postižených osob na parkovištích, odstavných 

plochách a v garážích musí být nejméně 3500 mm. V případech podélného stání (při 

chodníku) musí být délka stání nejméně 7000 mm. 
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2.1.2 Základní technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace – schodiště a šikmé rampy 

Sklon schodišťového ramene nesmí být větší než 28° a výška schodišťového stupně větší 

než 160 mm, přičemž schodišťová ramena a šikmé rampy musí být po obou stranách 

opatřeny madly ve výši 900 mm, která musí přesahovat o 150 mm první a poslední 

schodišťový stupeň. 

Šikmé rampy musí být široké nejméně 1500 mm a jejich podélný sklon smí být 

nejvýše v poměru 1:16 (6,25 %), podesty musí mít délku nejméně 1500 mm. 

 

2.1.3 Základní technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace – vstupy do budov, výtahy 

Před vstupem do budovy musí být vodorovná plocha nejméně 1500 mm x 1500 mm, při 

otevírání dveří ven nejméně 1500 mm x 2000 mm. Vstupní dveře musí umožňovat otevření 

nejméně 900 mm, tento požadavek platí i pro hlavní křídlo dvoukřídlových dveří. 

Otevíratelná dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly 

přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy. 

Volná plocha před nástupními místy do výtahu, schodišťových výtahů a svislých 

zdvihacích plošin určených pro dopravu osob na vozících musí být nejméně 1500 mm x 

1500 mm nebo o průměru 1500 mm. Šířka šachetních dveří výtahu musí být nejméně  

800 mm. U výtahu mohou být použity pouze samočinné vodorovně posuvné dveře. Klec 

výtahu v objektu, kde bydlí osoby se zdravotním tělesným postižením, musí mít šířku 

nejméně 1400 mm, hloubku 2000 mm, u změn staveb musí mít šířku nejméně 1000 mm  

a hloubku 1250 mm.  

 

2.1.4 Základní technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace – hygienická zařízení, byty zvláštního určení 

Otevíratelná dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly 

přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy. Horní hrana sedátka 

klozetové mísy musí být ve výši 460 mm nad podlahou, ovládání splachovacího zařízení 

musí být umístěno po straně nejvýše 1200 mm nad podlahou, po obou stranách klozetové 

mísy musí být sklopná madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 mm nad 

podlahou. Klozetová mísa musí být osazena tak, aby vedle ní byl prostor šířky nejméně 
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800 mm a mezi jejím čelem a zadní stěnou kabiny WC bylo nejméně 700 mm. Umyvadlo 

musí být opatřeno výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Vedle umyvadla musí být 

vodorovné madlo umožňující opření. Zrcadlo nad umyvadlem musí mít úpravu umožňující 

jeho naklopení. Sprchové boxy a sprchové kouty musí mít nejmenší půdorysné rozměry 

900 mm x 900 mm a musí být vybaveny sklopným sedátkem ve výši 460 mm nad 

podlahou umožňujícím boční nebo čelní přístup.  

Dispoziční řešení bytu musí odpovídat manévrovacím možnostem vozíku a jeho 

průjezdu všemi místnostmi a prostory bytu. Dveřní otvory v bytě musí být nejméně  

900 mm široké. Vstupní dveře do bytu musí být neméně 800 mm široké. Všechny dveře  

v bytě vyjma vstupních nesmí mít prahy. Lodžie nebo balkony bytu zvláštního určení musí 

mít hloubku nejméně 1500 mm se sklonem podlahy nejvýše 1:50 (2%) a musí být 

přístupné v úrovni podlahy obytné místnosti s výškovým rozdílem nejvýše 20 mm. 

Zábradlí v minimální délce 1200 mm musí být upraveno tak, aby byl zajištěn průhled 

osoby na vozíku na terén v bezprostředním okolí budovy. Kuchyně bytu musí být 

vybavena bezbariérovou linkou (sestavou), umožňující podjezd vozíku a dosažitelnost 

všech prvků těžce pohybově postiženou osobou na vozíku.  

 

2.2 Statická doprava 

 

Základní technické požadavky na odstavné a parkovací plochy silničních vozidel vychází  

z ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. 

 

2.2.1 Základní pojmy 

Odstavné a parkovací plochy  

Za odstavné a parkovací plochy se považují takové plochy, které slouží k odstavování  

a parkování vozidel. 

Parkování  

Pojem parkování znamená umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací. Parkování se 

může podle délky rozlišovat na krátkodobé (do 2 hodin trvání) a dlouhodobé (nad 2 hodiny 

trvání). 
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Odstavování  

Ostavování je umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací (zpravidla v místě bydliště, 

popř. v sídle provozovatele vozidla) po dobu, kdy se vozidlo nepoužívá. 

 

Stání  

Plocha sloužící k odstavení (odstavné stání) nebo parkování (parkovací stání) vozidla.  

  

 

  Tabulka č. 1 – rozměry parkovacích míst dle ČSN 73 6056 

Řazení 
Vozidlo 

skupiny 

Rozměry stání 

v m (šířka) 

Rozměry stání  

v m (délka) 

Šířka 

komunikace  

Podélné 
O1 2,0 5,5  

O2 2,2 6,5  

Šikmé 45° 
O1 3,2 4,4 2,9 

O2 3,4 5,1 3,4 

Šikmé 60° 
O1 2,6 4,8 3,1 

O2 2,8 5,5 3,5 

Kolmé  
O1 2,25 4,5 6,0 

O2 2,4 5,3 6,0 

 

Odstavná a parkovací místa pro vozidla skupiny I (osobní automobily, motocykly, mopedy 

a jejich přípojná vozidla) se mohou umísťovat v obytných částech měst a jejich počet  

u jednotlivých občanských staveb stanoví ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy 

silničních vozidel. 

 

2.3 Ochranná pásma  

 

Ochranná pásma staveb, zařízení nebo území se zřizují z důvodu zajištění provozu  

a vyloučení určených činností a zajištění ochrany zdraví, životů a majetku osob. Ochranná 

pásma omezují užívání nemovitostí a ovlivňují využití pozemku. 

2.3.1 Ochranná pásma podzemních vedení inženýrských sítí 

U vodovodního řádu DN 125 je ochranné pásmo 1,5 m od líce potrubí. Kanalizační řád  

DN 300 má ochranné pásmo 1,5 m. U vedení energetiky do 110 kV je třeba zachovat 
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ochranné pásmo 1 m na obě strany, nad 110 kV ochranné pásmo činí 3 m na každou 

stranu. Vedení nízkotlakého plynovodu má ochranné pásmo 1 m, telekomunikační kabely 

1,5 m a rozvod centralizovaného zásobování teplem 1,5 m. 
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3. Základní informace o řešeném území  
 

3.1 Historie města Třince 

První písemná zmínka o městě pochází z roku 1444. Název obce má pravděpodobně původ 

v zaniklém nářečním slově třyna, původně trzcena – rákosí. Obec měla tedy být místem 

porostlým rákosím. Ještě v první polovině 19. století, byl Třinec jednou z mnoha 

zemědělských obcí ve vlastnictví Těšínské komory patřící Habsburkům.  

Založení Třineckých železáren v roce 1839, znamenalo výraznou změnu v historii 

obce i širokého okolí. Bohatá naleziště železné rudy, velké zásoby dřeva v Beskydech  

a dostatek vodní energie, byly hlavními předpoklady pro hutní průmysl. Rozhodující pro 

další rozvoj hutí i města měla výstavba Košicko – bohumínské železniční trati v roce 1871, 

která umožnila dovoz železné rudy ze Slovenska, zjednodušil se dovoz kamenného uhlí 

z ostravsko – karvinských dolů a vývoz hotového železa byl umožněn i na vzdálenější trh. 

Nedlouho nato byla v Třinci vybudována četnická stanice a pošta. Od roku 1881 začal 

v obci působit stálý lékař a v roce 1897 vznikla závodní nemocnice. Postupem rozvoje 

obce, jejíž osídlení do konce 19. století vzrostlo desetinásobně, vedlo v roce 1931 

k povýšení Třince na město. 

 V letech 1956 – 1977 bylo vybudováno sídliště na území dnešní městské části 

Třinec – Lyžbice, které se svým kulturním i společenským vybavením stalo novým 

centrem města. V 80 letech dochází k rozšíření a přístavbě sídliště Sosna pro 3 tisíce 

obyvatel. V rámci slučování obcí do jednoho celku se město postupem času rozrostlo  

o další významné lokality, jako obec Oldřichovice, Guty, Tyra, Kojkovice, Český Puncov, 

Karpentna, Nebory, Konská, Horní a Dolní Lištná, kde se nachází hraniční přechod 

s Polskou republikou pro osobní dopravu. 

Dnes je město Třinec jedním z významnějších průmyslových a společenských 

center regionu. Město má přibližně 38 000 obyvatel, z toho asi 18 000 žije v městské části 

Lyžbice. 

 

3.2 Širší vztahy 

3.2.1 Širší vztahy obce 

Město Třinec se nachází ve východní části Moravskoslezského kraje v malebném prostředí 

Slezských a Moravskoslezských Beskyd asi 7 km jižně od Českého Těšína pří ústí řeky 
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Tyry do Olše. Dominantou města je výhled na vrch Javorový, sáhající do výšky  

1032 metrů nad mořem. 

  Hlavní tepnou pro příjezd do města je mezinárodní silnice E 75, která ze severu 

spojuje Třinec s Českým Těšínem, kde je hraniční přechod s Polskou republikou,  

v opačném směru s hraničním přechodem do Slovenské republiky v Mostech  

u Jablunkova. Ve směru na východ z mezinárodní silnice E 75, vede odbočka na 

mezinárodní silnici E 462, která spojuje Třinec s Frýdkem – Místkem. Neopomenutelnou 

součástí dopravní dostupnosti města, je také mezinárodní železniční koridor mezi Žilinou a 

Bohumínem umožňující vlakovou přepravu po celé České republice.  

  Geografická poloha středu obce je 49°40´40´´ zeměpisné šířky a 18°40´22´´ 

zeměpisné délky. Rozloha obce je cca. 8541 ha., centrum obce je v nadmořské výšce  

306 m n. m, nejvyšší bod dosahuje 1000 m n. m.  S počtem téměř 38 000 obyvatel patří 

Třinec mezi šesté největší město Moravskoslezského kraje a druhé největší město okresu 

Frýdek – Místek. Ze severu sousedí s Polskou republikou, z východu s obcí Vendryně. 

Obec Košařiska obklopuje území Třince z jižní strany a obce Řeka, Smilovice, Ropice ze 

strany západní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 – Územní členění města Třince 

Zdroj: <http//www.trinecko.cz> 
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Tab. 2 – Seznam katastrálních území města Třince 

Obec Katastrální území (KÚ) Číslo KÚ Výměra KÚ (ha) 

Třinec 
 

Guty 22 946 

Karpentná 39 516 

Nebory 66 645 

Oldřichovice u Třince 71 1524 

Třinec 104 678 

Konská 43 847 

Horní Lištná 28 214 

Kojkovice u Třince 41 187 

Český Puncov 10 246 

Dolní Lištná 14 480 

Lyžbice 56 447 

Tyra 105 1786 

 

Zdroj: <http//www.trinecko.cz> 

 

3.2.2. Širší vztahy řešeného území 

Řešené území se nachází v městské části Třinec – Lyžbice, na parcelním čísle 2584. Jedná 

se o zastavěné území panelovými domy a budovami občanského vybavení. Objekt je přímo 

přístupný z ulice Máchovy a ta se napojuje na ulici Lidickou, po které jezdí MHD.   

V blízkosti stojí dětský rehabilitační stacionář, MŠ, Sportovní areál (zimní a atletický 

stadion, bazén, koupaliště, tenisové kurty, minigolf a sportovní hala), nákupní centrum, 

kulturní dům.  
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4. Problematika bydlení pro seniory 
 
 
4.1 Bydlení pro seniory v ČR a v zahraničí  
 

Na začátku této kapitoly bych se rád zaměřil na problematiku bydlení pro seniory v ČR  

a porovnal ji s trendy západní Evropy. 

Životní styl dnešní moderní rodiny již většinou neumožňuje soužití se seniory. Je 

proto třeba hledat jiná vhodná řešení, která by umožnila příjemný život a důstojné dožití 

generacím v seniorském věku. V porovnání se západní Evropou ČR v tomto směru hodně 

zaostává.  

Domovy důchodců pokrývají celé území ČR, ale jejich kapacita je dlouhodobě 

vyčerpána na mnoho let. Domovy důchodců poskytují zdravotní péči a potřebné služby, ale 

nezajistí domov ve skutečném slova smyslu. Nekreativní využití volného času, 

nedostatečné vedení klientů ohledně péče o vzhled, bydlení s cizími lidmi ve 

vícelůžkových pokojích, nemožnost zařídit si pokoj vlastním nábytkem a další atributy 

ústavního bydlení vedou v konečném důsledku k pasivitě, rezignaci a ke snížení 

samostatnosti a soběstačnosti klientů. Přestěhování do domova důchodců je tak většinou 

vnímáno velmi negativně. 

V západní Evropě využívají model seniorského bydlení v seniorských rezidencích  

a domech. Seniorské rezidence jsou soukromá zařízení, která slouží pro dlouhodobý pobyt 

klientů ve vlastních bytech s možností využívání širokého spektra služeb. Do seniorské 

rezidence klienti odcházejí v době, kdy jsou aktivní a zcela nebo z velké míry soběstační  

a jejich soběstačnost je zde i nadále intenzivně podporována a rozvíjena. Seniorské 

rezidence jsou určeny pro klienty, kteří chtějí žít samostatný, aktivní život  

i v pokročilejším věku. 

V seniorských rezidencích klienti bydlí v samostatných bytových jednotkách, které 

jsou vybaveny vlastní kuchyní a příslušenstvím, často řešeným bezbariérově. Další 

výhodou rezidenčního bydlení je zajištění mnoha aktivit, jako např. kulturní, sportovní, 

společenské vyžití, péče o tělo, služby apod. Nedílnou součástí je možnost využívat 

ošetřovatelské a zdravotní služby.  

V ČR jsou projekty tohoto typu u samotného zrodu. V současné době fungují dvě 

seniorské rezidence, a sice Rezidence Classic v Průhonicích a Rezidence Ambra 

v Luhačovicích. Pomocí osvědčeného západoevropského modelu v oblasti bydlení  
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pro seniory, který je postaven na bázi fungování soukromých seniorských rezidencí  

a domů, nepochybně pomůže vyřešit nevyhovující situaci v této oblasti i v České 

republice. Seniorské rezidence vhodně doplní nedostatečnou nabídku a kapacitu stávajících 

zařízení pro seniory a zároveň vytvoří adekvátní podmínky těm, kdo si chtějí zajistit na 

stáří pohodlí, kvalitní zázemí a všestrannou péči. Seniorská zařízení typu rezidencí 

nemohou určitě v dohledné době nahradit klasické domovy důchodců, mohou se ale stát 

vhodnou alternativou pro ty, kdo chtějí prožít důchodový věk aktivně a důstojně. 

 

4.2 Obyvatelstvo 

 

Při sčítání lidu v roce 2008 bylo v Třinci evidováno 37 569 obyvatel. Z toho bylo 51,4% 

žen a 48,6% mužů. 

 

 

Tab. 3 – Struktura obyvatel města Třince 

Ke dni 31.12.2008 Pohlaví Celkem 

Věk Muži Ženy celkem % 

0 – 14 2 682 2 555 5 237 14,0 

15 – 64 13 238 13 074 26 312 70,0 

65 a více 2 350 3670 6 020 16,0 

Celkem 18 270 19 299 37 569 100,0 

 

Zdroj: <http//www.trinecko.cz> 

4.3 Popis cílové skupiny a jejich potřeb 

 

Seniorem nazýváme osobu, která dovršila věku 65 let a přešla z ekonomické činnosti do 

starobního důchodu. V důsledku stárnutí populace se senioři stávají významnou skupinou 

obyvatel, kteří potřebují kvalitní sociální péči v rámci postupného prodlužování délky 

života.  

Podle životních sil a aktivit můžeme seniory rozdělit na: 

• seniory třetího věku, kteří jsou plně aktivní a nezávislí na okolí 

• senioři čtvrtého věku, kteří vyžadují stálou péči 
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V České republice dochází k postupnému stárnutí populace a ČR budeme moci 

v nejbližší době zařadit mezi nejstarší země Evropy. Podle všech dostupných průzkumů 

víme, že populace bude nadále stárnout a tempo stárnutí se ještě zrychlí. Pomocí indexu 

stáří pak můžeme zjistit procentuální podíl starých osob v populaci a rozdělit ji podle 

kritérii OSN na: 

• mladá populace, která má procentuální podíl obyvatel nad 65 let do 4% 

• zralá populace, s procentuálním podílem obyvatel nad 65 let od 4% do 7% 

• stará populace, s procentuálním podílem obyvatel starších 65 let nad 7% 

 

4.4 Index stáří v Třineckém regionu 

Z průzkumu zabývajícím se naším regionem pod názvem „ Život ve stáří v regionech na 

území Moravskoslezského kraje “ vyplývá, že index stáří byl v průměru 11%, čili populaci 

můžeme označit jako „starou“. Při dosažení indexu stáří 12% z celkového počtu obyvatel, 

je třeba se začít zabývat péčí o seniory celostátně v rámci sociální a zdravotní politiky. Při 

dosažení 14% a více procent, se stává péče o seniory prioritou ve zdravotnictví.  

 V Třineckém regionu vychází index stáří v průměru na 14%, pak v samotném 

Třinci se hodnota pohybuje kolem 13,4%. Alarmující je fakt, že region Třinecka dosáhl 

těchto hodnot na přelomu roku 2000 a postupně se zhoršuje. 

Graf 1- Věková struktura obyvatel města Třince starších 60 let v (%) 

 

Zdroj: <http//www.trinecko.cz> 
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5. Stávající stav objektu 
 

5.1 Základní informace o objektu 

5.1.1 Lokalizace rekonstruované budovy 

Objekt bývalé mateřské školy č.p. 643, je situován na parcele č. 2584, o rozloze 1630 m2 

v městské části Třinec – Lyžbice. Jedná se o zděný objekt s plochou střechou se dvěma 

nadzemními a jedním podzemním podlažím. Hlavní vstup do objektu je umístěn ze severní 

strany. Součástí stavby je také parkoviště umístěné před objektem, z jižní strany je 

umístěna zahrada a celá parcela je bez oplocení. 

  

Obr. 2 - Stávající stav objektu - Severní pohled  Obr. 3-  Zahrada za objektem 

 

5.1.2 Technický stav objektu 

Technický stav objektu odpovídá jeho stáří, na první pohled jsou již zřejmé degradace 

zdiva a opotřebení konstrukcí. Obvodové zdivo je provedeno z cihelných tvárnic tloušťky 

450 mm, z vnější strany omítnuto vápenocementovou škrábanou omítkou tzv. břízolit. 

Vnitřní nosné konstrukce jsou tloušťky 200 a 300 mm, příčky pak tloušťky 100 a 150 mm 

z cihel plných pálených. Všechny vnitřní konstrukce jsou omítnuty vápenocementovou 

omítkou s hladkou povrchovou úpravou. Vodorovné konstrukce jsou z železobetonových 

stropních panelů tloušťky 235 mm. Střecha je řešena jako jednoplášťová plochá, 

s asfaltovou střešní krytinou s oplechováním atiky pozinkovaným plechem. Nosné trámy 

střešní konstrukce jsou dřevěné. Vertikální pohyb v objektu zajišťuje železobetonové 
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dvouramenné schodiště. Okna a dveře jsou dřevěná, z vnější strany částečně poškozeny 

povětrnostními vlivy. Konstrukční výška 1.NP a 2.NP je 3 300 mm, světlá výška pak  

3 000 mm. Konstrukční výška 1.PP je 3 100 mm a světlá výška 2 800 mm. 

 

5.1.3 Současný stav 1.NP 

V přízemí se nachází hlavní vstup do objektu a chodba, která umožňuje horizontální pohyb 

po celém přízemí a také je východiskem pro vertikální pohyb v objektu pomocí schodiště. 

V posledních letech došlo k drobným dispozičním úpravám podlaží pro potřeby nájemníků 

a dnes se v prvním nadzemním podlaží nachází tři kompletně vybavené ordinace 

praktického lékaře, včetně čekárny, ordinace sestry a sociálního zařízení. Dále se ještě  

v 1.NP nachází terapeutická místnost s kanceláří a prodejna limonád vč. skladu na zboží. 

 

5.1.4 Současný stav 2.NP 

Toto podlaží je oproti 1.NP svým půdorysným rozměrem přibližně poloviční a nad 

zbývajícím prostorem jsou umístěny dvě terasy z východní a západní strany. V současné 

době jsou prostory využívány pro účely pedagogicko-psychologické poradny, která má 

vlastní čekárny, zájmovou místnost, kuchyň, pracovnu, sociální zařízení a kanceláře. 

 

Obr. 4 - Čekárna 2.NP – stávající stav     Obr. 5 - Chodba 2.NP 

  



16 
 

5.1.5 Současný stav 1.PP 

Podlaží je využíváno pro účely prodejny barev, která má v suterénu kompletní zázemí 

včetně skladu. V roce 2004 byl z východní strany objektu zřízen salón pro úpravu srsti 

domácích zvířat. Přístup do salónu je pomocí vedlejšího schodiště z venkovní strany. Dále 

se v suterénu nachází technická místnost, místnost údržby, dílna, kuchyň, sociální zařízení 

pro zaměstnance. 

 

Obr. 6 -  Přístup do 1.PP externím schodištěm Obr. 7 - Hlavní schodiště v objektu 

 

5.2 Technická infrastruktura 

 

Rozvod pitné vody zajišťuje společnost Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. 

Potrubí veřejného vodovodu vede okolo objektu a má průměr DN 125. Budova je napojena 

na veřejný vodovod ze severní strany. 

 Zásobování plynem v Třineckém regionu zajišťuje pomocí dálkových VTL 

plynovodu společnost RWE. Rozvody v centru města jsou nízkotlaké. Objekt je napojen 

pomocí plynovodní přípojky DN 80 na uliční rozvod plynu DN 200 ze severní strany 

objektu. 

  Objekt je také napojen na rozvod elektrické energie pomocí přípojky vedené 

v zemi, která vstupuje do objektu z čelní strany. 

 Kanalizační síť v místě objektu je jednotná o průměru DN 300, odvod splašků  

a dešťové vody zajišťuje společnost Severomoravské vodovody a kanalizace a.s., která 

odvádí splašky na Třineckou ČOV. Kanalizační přípojka se napojuje do šachty před 

objektem potrubím DN 200. 
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 Vytápění objektu je zajištěno pomocí centralizovaného zásobování teplem 

horkovodním potrubím. Distributorem tepla je Bytový podnik města a Třinecké železárny. 

 

5.3 Výpočet parkovacích míst 

 

Počet parkovacích míst připadající dané budově vychází z ČSN 73 6056 – odstavné  

a parkovací plochy. Řešenému objektu náleží následující počet parkovacích míst: 

 

Účel místnosti       počet parkovacích míst 

4 x ordinace lékaře        4 

2 x prodejna         2 

3 x kancelář        3 

1 x poradna        3 

Celkem 12 

 

 

 

 

                 Obr. 8 -  Parkoviště před objektem 
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6. Návrh nového řešení 

 

Při návrhu jsem postupoval podle platných předpisů, vyhlášek a norem v ČR, hlavně jsem 

se zaměřil na požadavky zabezpečující užívání staveb s omezenou schopností pohybu  

a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. a také jsem se snažil uspořádat dispozici objektu 

tak, aby bylo možné jeho aktivní a plné využití a splňoval potřeby nájemníků.  

 

6.1 Varianta 1 

Rekonstrukcí a následnou přestavbou objektu dojde k celkové změně architektonického  

i dispozičního uspořádání celé budovy. Součástí rekonstrukce bude přístavba nových traktů 

z jižní strany a nadstavba 3.NP., čímž vznikne 15 bytových jednotek pro seniory 

s bezbariérovým sociálním zařízením v každém bytě. 

 

6.1.1 Návrh řešení parkoviště a zahrady za objektem 

Parkoviště před objektem zůstane stávající. Úpravám podlehne pouze dispoziční 

uspořádání parkovacích míst, čímž vznikne 12 stání pro automobily, z toho 2 pro 

zdravotně tělesně postižené osoby. Přístup na parkoviště bude řešen bezbariérově. 

Výpočet potřeby parkovacích míst: 

Účel         počet parkovacích míst 

11 x byt s jednou obytnou místností       6 

4 x byt do 100m2         4 

1 x Ordinace          1 

Návštěvy objektu 1 

Celkem 12 

 

Celá kompozice zahrady je navržena tak, aby umožnila aktivní odpočinek a relaxaci 

seniorům. Rekonstrukcí dojde k odstranění stávající vegetace i zpevněných ploch, které 
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zůstanou nahrazeny novými dle výkresové části. Součástí zahrady je jezírko a také 

zpevněná plocha se zahradním krbem a lavičkami. 

6.1.2 Úprava fasády 

Celý prostor fasády zůstane zateplen kontaktním zateplovacím systémem polystyrénu 

tloušťky 130 mm a také dojde k výměně všech okenních a dveřních otvorů za plastové 

v barevné úpravě. Vybrané části fasády a terasy zůstanou obloženy cihelným obkladem dle 

výkresové části. Střecha bude valbová se sklonem 15°, přikrytá kanadským šindelem. 

6.1.3 Půdorys 1.NP 

V přízemí objektu je navrženo celkem 5 bytových jednotek s vlastním sociálním zařízením 

a kuchyňským koutem, z toho dva byty jsou dvoupokojové určené pro dvě osoby, 

zbývající byty jsou jednopokojové pro jednu osobu. Součástí 1.NP je také ordinace lékaře 

a sanitní místnost. 

Typ bytové jednotky     plocha bytu 

Byt A:       44,17 m2 

Byt B:       45,45 m2 

Byt C:       67,89 m2 

Byt D:       62,38 m2 

Byt E:       44,25 m2 

 

6.1.4 Půdorys 2.NP 

V druhém nadzemním podlaží bude vytvořeno zázemí pro pět bytových jednotek. Čtyři 

bytové jednotky jednopokojové s  balkónem, jedna bytová jednotka dvoupokojová bez 

balkónu. Všechny byty mají vlastní sociální zařízení a kuchyňský kout. Vstup do 

jednotlivých bytů je z pavlačové terasy ze severní strany, obytné místnosti jsou 

orientovány na jižní stranu. 

 

Typ bytové jednotky     plocha bytu 

Byt F:       50,63 m2 

Byt G:       50,63 m2 

Byt H:       61,49 m2 



20 
 

6.1.5 Půdorys 3.NP 

Podlaží totožné s 2.NP - viz. kapitola 6.1.4 

6.1.6 Půdorys 1.PP 

Suterén bude částečně využíván k poskytování služeb nájemníkům i externím klientům 

v oboru kadeřnictví a rehabilitace. Dále je zde nájemníkům k dispozici prádelna se 

sušárnou. Součástí bytových jednotek jsou také sklepní boxy, které jsou umístěny v druhé 

části 1.PP. 

 

6.2 Varianta 2 

Tato varianta z velké části zachovává stávající venkovní kompozici celého objektu. 

Koncepce dvou nadzemních a jednoho podzemního podlaží zůstane zachována, dojde 

pouze k dispoziční úpravě vnitřních prostor, čímž vznikne 8 bytových jednotek pro seniory 

s bezbariérovým sociálním zařízením a kuchyňským koutem v každém bytě. Z čelní strany 

objektu zůstane vybudována terasa v úrovni 1.NP = 0,000. Bezbariérový přístup do objektu 

bude zajištěn pomocí šikmé rampy šířky 1500 mm, s podélným sklonem 1:16.  

6.2.1 Návrh řešení parkoviště a zahrady za objektem 

Parkoviště před objektem zůstane stávající. Úpravám podlehne pouze dispoziční 

uspořádání parkovacích míst, čímž vznikne 12 stání pro automobily, z toho 2 pro 

zdravotně tělesně postižené osoby. Přístup na parkoviště bude řešen bezbariérově. 

Výpočet potřeby parkovacích míst: 

Účel         počet parkovacích míst 

5 x byt s jednou obytnou místností       4 

3 x byt do 100m2         3 

1 x Ordinace          2 

Návštěvy objektu 3 

Celkem 12 

 

Návrh kompozice zahrady je totožný s variantou 1. viz kapitola 6.1.1 
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6.2.2 Úprava fasády 

Celý prostor fasády zůstane zateplen kontaktním zateplovacím systémem polystyrénu 

tloušťky 130 mm a také dojde k výměně všech okenních a dveřních otvorů za plastové 

v barevné úpravě. Vybrané části fasády a terasy zůstanou obloženy cihelným obkladem dle 

výkresové části. Střecha zůstane plochá, dojde pouze k jejímu zateplení a položení nové 

krytiny z asfaltových pásů. Dominantou budou dvě terasy umístěné nad 1.NP z jižní  

a východní strany. 

 

6.2.3 Půdorys 1.NP 

V přízemí objektu bude vytvořeno zázemí pro 4 bytové jednotky jednopokojové, pro jednu 

osobu a jedna bytová jednotka dvoupokojová pro dvě osoby s terasou a přístupem do 

zahrady. Všechny byty mají vlastní sociální zařízení a kuchyňský kout. Vstup do 

jednotlivých bytů je z chodby ze severní strany, obytné místnosti jsou orientovány na jižní 

stranu. 

 

Typ bytové jednotky     plocha bytu 

Byt A:       50,63 m2 

Byt B:       50,63 m2 

Byt C:       61,49 m2 

 

6.2.4 Půdorys 2.NP 

V druhém nadzemním podlaží vzniknou celkem 3 byty. Dva dvoupokojové s vlastní 

terasou a jeden byt jednopokojový. Všechny byty mají vlastní sociální zařízení a 

kuchyňský kout. Vstup do jednotlivých bytů je z chodby. 

Typ bytové jednotky     plocha bytu 

Byt D:       45,13 m2 

Byt E:       31,95 m2 

Byt F:       45,13 m2 
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6.2.5 Půdorys 1.PP 

Nájemníkům je k dispozici v prostorách suterénu posilovna a zájmová místnost, kde 

mohou aktivně trávit volný čas. V rámci zajištění zdravotní péče se také nachází 

v prostorách 1.PP sanitní místnost, kde bude zdravotní sestra 24 hodin k dispozici.  Dále je 

zde umístěna prádelna se sušárnou, sklepní boxy a úklidová komora.  
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7. Průvodní a souhrnná technická zpráva k řešenému území 

 

7.1 Úvodní údaje 

 

7.1.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby:     Bydlení pro seniory v Třinci – varianta A 

Místo stavby:     Máchova 643, Třinec – Lyžbice 

Parcelní číslo:     2584 

Katastrální území:    Lyžbice 

Kraj:      Moravskoslezský 

Charakter stavby:    Rekonstrukce s návrhem bydlení pro seniory 

Stupeň:     Studie 

Datum:     Duben 2010 

 

7.1.2 Identifikační údaje žadatele: 

Jméno:      Město Třinec 

Adresa:     Jablunkovská 160, Třinec, 739 61 

 

7.1.3 Identifikační údaje zpracovatele: 

Jméno:      Roman Machander 

Adresa:     Karvinská 1155, Český Těšín, 737 01 

Studijní skupina:    VB4MSI01 

 

 

7.2 Průvodní zpráva  

 

7.2.1 charakteristika území a stavebního pozemku 

a) Poloha v obci 

Stávající budova je umístěná v městské části Třinec – Lyžbice, jedná se o zastavěné 

území panelovými domy a budovami občanského vybavení. 
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b) Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci 

 Město Třinec má schválenou územně plánovací dokumentaci z března 2008 roku. 

 

c) Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

Plánovaná rekonstrukce je v souladu s územně plánovací dokumentací a počítá se 

stavbou pro bydlení v městské části Třinec – Lyžbice 

 

d) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Zamířenou rekonstrukcí nevznikají požadavky na vyjádření správců sítí. Všechny 

inženýrské sítě zůstanou stávající, nevzniká nutnost přeložení nebo změna dimenze. 

Stávající sítě vyhoví všem technickým požadavkům. 

 

e) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Stávající napojení na technickou infrastrukturu je vyhovující a nevznikají žádné 

nové požadavky. Parkoviště před objektem zůstane stávající, pouze dojde 

k dispozičnímu uspořádání parkovacích míst a vzniknou dvě nová parkovací místa 

pro ZTP osoby. Součástí úprav bude také navržení nových chodníků kolem objektu 

v bezbariérové úpravě. 

 

f) Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitosti 

 Pozemek parcelního čísla 2638 - zeleň 

Pozemek parcelního čísla 2594 – komunikace 

 

g) Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby 

Přístup na stavební pozemek je zajištěn z ulice Máchovy. Stavební materiál pro 

rekonstrukci objektu a zpevněných ploch na zahradě bude uskladněn po dobu 

výstavby na parkovišti před objektem. Úprava parkoviště před objektem proběhne 

na závěr rekonstrukce. 

 

h) Zajištění vody a energií po dobu výstavby 

Protože se jedná o rekonstrukci, v průběhu výstavby bude zásobování vodou  

a energiemi zajištěno ze stávajících přípojek, přímo v objektu. V 1.NP bude zřízeno 

měření spotřebované energie a pitné vody. 
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7.2.2 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Účel užívání stavby 

Jedná se o objekt o třech nadzemních podlažích a jedním podzemním podlažím. 

V objektu se nachází 15 bytových jednotek pro seniory, přičemž v 1.NP je také 

navržena ordinace lékaře se sesternou a čekárnou včetně sanitní místnosti. Suterén 

je navržen tak, aby pokryl potřeby nájemníků. Hlavní součástí 1.PP jsou sklepní 

boxy, prádelna se sušárnou, a také masérský salón a kadeřnictví. 

 

b)  Trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 

 

c) Novostavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o rekonstrukci stávající budovy, přičemž dojde ke změně užívání stavby  

a vzniknou samostatné bytové jednotky pro seniory. 

 

7.2.3 Orientační údaje stavby 

a) Základní údaje o kapacitě stavby  

Výměra pozemku:     1 630 m2  

Zastavěná plocha objektem:      483 m2   

Kapacita objektu:         15 bytových jednotek  

 

Rozdělení účelových jednotek: 

• Byt A:      44,17 m2 

• Byt B:      45,45 m2 

• Byt C:      67,89 m2 

• Byt D:      62,38 m2 

• Byt E:      44,25 m2 

• Byt F:      50,63 m2 

• Byt G:      50,63 m2 

• Byt H:      61,49 m2 
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b) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační 

sítě 

 Nevznikají žádné požadavky 

 

c)  Požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné 

komunikační sítě 

 Nevznikají žádné požadavky 

 

 

7.3 Souhrnná technická zpráva 

 

7.3.1 Popis stavby 

a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Jedná se o rekonstrukci objektu č.p. 643 umístěného na parcele č. 2584 v městské 

části Třinec – Lyžbice. Výběr pozemku byl podmíněn dobrou lokalizací objektu 

v obytné části města s návazností na objekty občanského vybavení. 

 

b) Zhodnocení staveniště 

Přístup na staveniště bude zajištěn z ulice Máchovy. Materiál potřebný  

pro rekonstrukci bude uskladněn po dobu výstavby na parkovišti před objektem. 

Samotná rekonstrukce bude rozdělená na tři etapy. V první etapě dojde 

k rekonstrukci objektu, druhá etapa se zaměří na úpravu zahrady za objektem  

a výstavbu nových chodníků. Cílem třetí etapy bude úprava parkoviště  

před objektem. 

 

c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

Urbanistické řešení vychází ze stávajícího stavu objektu, jeho zasazením do terénu 

a natočením ke světovým stranám. 

  Z hlediska architektonického je kompozice budovy řešena jako přístavba  

a nadstavba objektu. Dominantou je prosklená fasáda z čelní strany, doplněná  

o cihelné obklady, které zvýrazní celou stavbu. Střecha je valbová, hnědé barvy.  
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d)  Zásady technického řešení 

Dispoziční řešení jednotlivých podlaží v objektu je navrženo v bezbariérové 

úpravě, umožňující užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Každá bytová jednotka je taktéž bezbariérová včetně sociálního zařízení. Vertikální 

pohyb v objektu je zajištěn pomocí výtahu, u vstupu do budovy bude postavena 

šikmá rampa. Suterén je navržen tak, aby pokryl základní potřeby nájemníků. 

 

e) zdůvodnění řešené stavby z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků  

na výstavbu 

Při zpracování návrhu bydlení pro seniory byly respektovány platné normy ČSN, 

zejména pak stavební zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

a také vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Základní technické požadavky na odstavné  

a parkovací plochy silničních vozidel vychází z ČSN 73 6056 - Odstavné  

a parkovací plochy silničních vozidel a také z ČSN 73 6110 - projektování místních 

komunikací.  

 

7.3.2 Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 

a) Bourací práce a kácení porostu 

Bourací práce budou provedeny v rozsahu dle výkresové části. Rozebírání 

jednotlivých konstrukcí proběhne ručně, popř. strojově za předpokladu dodržení 

BOZP. Sutě zůstanou odvezeny na skládku. 

 Stávající porosty a keře zůstanou odstraněny. U vzrostlých stromů dojde 

k prořezání větví.   

 

b) údaje o ochranných pásmech 

Nevznikají požadavky na ochranná pásma, rekonstrukcí nedojde k narušení 

ochranných pásem inženýrských sítí 
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7.3.3 Zajištění bezpečnosti provozu při jejím užívání 

Stavba si svým charakterem nevyžaduje speciální bezpečnostní opatření. Požadavky 

požární ochrany budou součástí dalšího stupně projektové dokumentace. 

 

7.3.4 Užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Dispoziční úprava bytových jednotek, komunikačních prostor a venkovních ploch byla 

navržena dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 

 

7.3.5 Vliv stavby na životní prostředí 

Stavba svým charakterem nemá vliv na životní prostředí, při rekonstrukci budou použity 

pouze schválené stavební materiály.  

  

7.3.6 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí, civilní ochrana 

Nevznikají žádné požadavky. 
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8. Cenová rozvaha 
 

Při sestavování propočtu jsem vycházel z průměrných orientačních cen na měrnou  

a účelovou jednotku již realizovaných objektů. Cena byla stanovená odborným odhadem 

z cenových ukazatelů firmy RTS Brno a.s. a následně upravená předmětnému konkrétnímu 

případu. 

 

8.1 Varianta 1 

I. Náklady na rekonstrukci stávajícího objektu: 

Účel:   počet jednotek: jednotková cena:  cena v Kč  

Základy  241 m3  4 500 Kč   1 084 500 Kč 

1.PP 1 086 m3  4 500 Kč   4 887 000 Kč 

1.NP 1 375 m3  4 500 Kč   6 187 500 Kč  

2.NP 626 m3  4 500 Kč   2 817 000 Kč  

Celkem                        14 976 000 Kč  

 

II. Náklady na přístavbu objektu: 

Účel:   počet jednotek: jednotková cena:    cena v Kč  

Základy  27 m3 6 656 Kč 179 712 Kč 

1.NP 220 m3 6 656 Kč 1 464 320 Kč  

Celkem                         1 644 032 Kč  

 

III. Náklady na nadstavbu objektu: 

Účel:   počet jednotek: jednotková cena:  cena v Kč  

2.NP 905 m3 6 303 Kč 5 704 215 Kč 

3.NP 1 531 m3 6 303 Kč 9 649 893 Kč  

Střecha 636 m3 6 303 Kč 4 008 708 Kč 

Celkem        19 362 816 Kč  
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IV. Náklady na rekonstrukci zahrady: 

Účel:   počet jednotek: jednotková cena:  cena v Kč  

Chodníky  457 m2 925 Kč 422 725 Kč 

Jezírko 37 m2 500 Kč 18 500 Kč 

Terasa 118 m2 2 000 Kč 236 000 Kč  

Stromy 8 ks 2 521 Kč 20 168 Kč  

Keře 7 ks 264 Kč 1 848 Kč  

Zatravněná plocha 591 m2 52 Kč 30 732 Kč  

Mobiliář 25 000 Kč  

Odstranění porostů 10 ks 418 Kč 4 180 Kč  

Celkem        759 153 Kč  

 

V. Celkové náklady za stavební práce: 

Účel:          cena v Kč  

Rekonstrukce objektu 14 976 000 Kč  

Náklady na přístavbu objektu   1 644 032 Kč 

Náklady na nadstavbu objektu 19 362 816 Kč  

Rekonstrukce zahrady   759 153 Kč  

Celkem       36 742  001 Kč  

 

VI. Projektové a průzkumné práce: 

Projektové a průzkumné práce tvoří 7,9 % z celkové ceny stavebních prací               

Projektové a průzkumné práce     2 902 618 Kč  

 

VII. Náklady na umístění stavby: 

Náklady na umístění stavby tvoří 2,5 % z celkové ceny stavebních prací  

Náklady na umístění stavby     918 550 Kč  
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VI. Rezerva: 

Rezerva tvoří 15 % z celkové ceny stavebních prací  

Rezerva     5 511 300 Kč  

 

VII. Celková cena stavebního díla bez DPH: 

Celková cena     46 074 469 Kč  

8.2 Varianta 2 

I. Náklady na rekonstrukci objektu: 

Účel:   počet jednotek: jednotková cena:  cena v Kč  

Základy  241 m3  4 500 Kč   1 084 500 Kč 

1.PP 1 086 m3  4 500 Kč   4 887 000 Kč 

1.NP 1 375 m3  4 500 Kč   6 187 500 Kč  

2.NP 626 m3  4 500 Kč   2 817 000 Kč  

Střecha   410 m3  4 500 Kč   1 845 000 Kč  

Celkem                        16 821 000 Kč  

 

II. Náklady na rekonstrukci zahrady: 

Účel:   počet jednotek: jednotková cena:  cena v Kč  

Chodníky  457 m2 925 Kč 422 725 Kč 

Jezírko 37 m2 500 Kč 18 500 Kč 

Terasa 163 m2 2 000 Kč 326 000 Kč  

Stromy 8 ks 2 521 Kč 20 168 Kč  

Keře 7 ks 264 Kč 1 848 Kč  

Zatravněná plocha 591 m2 52 Kč 30 732 Kč  

Mobiliář 25 000 Kč  

Odstranění porostů 10 ks 418 Kč 4 180 Kč  

Celkem        849 153 Kč  
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III. Celkové náklady za stavební práce: 

Účel:          cena v Kč  

Rekonstrukce objektu 16 821 000 Kč  

Rekonstrukce zahrady   849 153 Kč  

Celkem       17 670 153 Kč  

 

IV. Projektové a průzkumné práce: 

Projektové a průzkumné práce tvoří 8,7 % z celkové ceny stavebních prací               

Projektové a průzkumné práce     1 537 303Kč  

 

V. Náklady na umístění stavby: 

Náklady na umístění stavby tvoří 2,5 % z celkové ceny stavebních prací  

Náklady na umístění stavby     441 754 Kč  

 

VI. Rezerva: 

Rezerva tvoří 15 % z celkové ceny stavebních prací  

Rezerva     2 650 523 Kč  

 

VII. Celková cena stavebního díla bez DPH: 

Celková cena     22 299 733 Kč  
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9. Závěr 

 

Předmětem této bakalářské práce byla kompletní rekonstrukce objektu mateřské školy  

v Třinci a následná změna užívání stavby pro účel bydlení pro seniory.  

Projekt byl zpracován v rozsahu studie. Byly navrženy dvě varianty řešení, které 

svým charakterem nejlépe vystihují potřeby budoucích nájemníků. Snažil jsem se také 

zmodernizovat celkový vzhled budovy, aby byl na první pohled zřejmý její účel. 

   Dispoziční uspořádání jednotlivých podlaží jsem volil tak, aby rozdělily objekt  

na funkční celky. Sklepní podlaží je zaměřeno na aktivní odpočinek nájemníků díky nově 

vybudované posilovně, zájmové místnosti a také poskytování služeb, jako kadeřnictví, 

masérský salón, prádelna a sušárna. Součástí bytových jednotek jsou sklepní boxy, které 

jsou umístěny v druhé části 1.PP. Nadzemní podlaží plní funkci bydlení, jsou zde umístěny 

jednopokojové a dvoupokojové byty pro seniory s možností bydlení jedné nebo dvou osob 

v závislosti na typu bytové jednotky.    

Součástí práce je také návrh parkoviště před objektem, které umožní parkování 12 

vozidlům, včetně dvou míst pro zdravotně tělesně postižené osoby. Parkoviště si zachová 

svůj stávající stav, pouze dojde k dispozičnímu uspořádání parkovacích míst a změně 

dopravního značení. 

Dispozičního uspořádání zahrady za objektem je vzorováno na zařízeních 

podobného charakteru, čímž vznikl návrh, který umožní aktivní odpočinek a relaxaci 

seniorům. Zpevněná plocha se zahradním krbem a lavičkami bude využívána k pořádání 

společenských akcí v letním období.  

Obě varianty byly zhodnoceny z hlediska funkčnosti i nákladových nároků  

na realizaci.   

Při zpracování jsem vycházel z vědomostí a dovedností nabytých během studia  

a postupoval podle všech platných norem a předpisů se zaměřením na bezbariérové 

provedení stavby.  

Hlavním důvodem pro výběr tohoto tématu byla lokalita, ve které se 

rekonstruovaná budova nachází a také možnost vytvořit novodobé bydlení pro seniory 

v objektu, který v dnešní době již nemá využití. Doposud jsem se ještě nesetkal 

s projektováním budov tohoto charakteru, proto vytvoření bezbariérového bydlení bylo pro 

mě velkou výzvou.  
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