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1. Úvod 

 

Moderní trendy velí ponechávat seniory a lidi se sníženou soběstačností, co nejdéle v jejich 

přirozeném prostředí. Jelikož se podíl rodinných pečovatelů stále snižuje a starých občanů 

přibývá, domácí péče bude stále složitější. Tak jak se tedy vyrovnat s prognózou, která zní: 

„Bude se zvyšovat počet seniorů starších 65 let, kteří budou vyžadovat potenciální péči“.  

Prvotní problém začíná v rodině. Snižuje se počet úplných rodin, roste počet domácností 

jednotlivců, rodiny nechtějí snížit svůj životní standard a opustit práci, aby se stali 

domácími pečovateli. 

Stárnutí obyvatelstva je v současnosti jedním z celosvětových problémů. Tento 

proces, je pomalý, dnes však již podle odborníků nevyhnutelný. Podle dlouhodobých 

prognóz struktury obyvatelstva bude podíl starších lidí v populaci stále narůstat, 

podstatným prvkem se stane především nárůst osob nad 70 let. O starých lidech a jejich 

zvyšujícím se počtu se často hovoří jako o sociálním problému, především v souvislosti  

s obavami z nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní péči. 

Stárnutí a snižování soběstačnosti přináší pro člověka mnoho změn. Snižování 

příjmů odchodem do důchodu, mění se sociální status, životní styl, starší lidé mají 

zdravotní potíže a nedostatek sociálního kontaktu. Častý důvod proč mění svá bydliště  

a chtějí se stěhovat do domů s pečovatelskou službou je změna zdravotního stavu. Většina 

seniorů nechce být odkázána na pomoc rodiny, nechtějí se cítit osamoceně a chtějí vést  

život kvalitně a důstojně. 

S ubýváním sil a s postupnou ztrátou soběstačnosti vzrůstá závislost člověka na jeho 

blízkých a na pomoci různých subjektů poskytujících sociální a zdravotní služby. Při 

problému stárnutí populace, dochází k nerovnoměrnému poměru počtu seniorů a služeb 

péče o ně a pobytových zařízení.  

Stárnutí populace a také snižování soběstačnosti u lidí nelze zabránit či nijak 

ovlivnit, proto společnost musí zajistit důstojný život jak pro seniory tak i pro 

handicapované a to nejen z hlediska finančního.  
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Pro manželské dvojice i samostatně žijící osoby v seniorském věku nebo s tělesným 

handicapem, kteří jsou v určité míře soběstační je vhodnější a pro tyto osoby i důležitější 

žít v pobytovém zařízení, v jehož areálu mají všechny dostupné služby potřebné pro 

samostatný život. To umožňují domy s pečovatelskou službou, které nabízejí pomoc při 

zvládání péče o vlastní osobu, pomoc při zajištění chodu domácnosti a mnoho dalších 

úkonů.  

V budoucích letech by měl stát s pomocí různých subjektů podpořit vývoj a výstavbu 

domů s pečovatelskou službou. Neboť kde jinde najde senior nebo člověk se sníženou 

soběstačností vhodné místo pro bydlení spojené se službou pečovatelek a nebýt tak závislý 

na pomoci a péči rodinných příslušníků, má-li rodinu. 

 

 

1.1 Předmět diplomové práce 

 

Předmětem diplomové práce je vytvořit komplexní areál domu s pečovatelskou 

službou ve městě Frýdek-Místek. Areál by měl nabízet širokou škálu služeb pro seniory.  

 

 

1.2 Cíle diplomové práce 

 

 Variantní řešení objektu domu s pečovatelskou službou (DPS) 

 Návrh funkčního uspořádání zeleně, včetně umístění drobných staveb  

a mobiliáře 

 Návrh dopravní a technické infrastruktury, včetně parkování 

 Rekapitulace teoretických východisek 

 Ekonomické zhodnocení  
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1.3 Podklady 

 

Výchozími předpoklady pro zpracování diplomové práce byly především: 

 Mapové podklady 

o územní plán statutárního města Frýdek - Místek 

o katastrální mapa- katastrální území Frýdek 

o územně analytické podklady (ÚAP)  

o ortofoto mapa 

 Vyjádření správců sítí podzemních i nadzemních vedení technické 

infrastruktury 

 Orientační anketa mezi potencionálními obyvateli objektu 
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2. Rekapitulace teoretických východisek 

 

2.1 Typy bydlení pro seniory v České republice 

 

2.1.1 Domov pro seniory 

Zařízení poskytující pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména 

z důvodů věku a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
1)

 Tyto typy 

zařízení nabízí ubytování v zařízených pokojích, dále nabízí služby, jakými jsou zajištění 

úklidu, praní prádla, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při 

osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociálně terapeutické 

činnosti, aktivizační činnosti, celodenní stravování. Domovy pro seniory provozuje stát.  

 

 

2.1.2 Penziony 

Soukromá zařízení, v nichž si lze bytové jednotky koupit nebo pronajmout. Obytné 

jednotky jsou obvykle vybaveny kuchyňskou linkou, sprchovým koutem, toaletou  

a vestavěnými skříněmi. Pečovatelskou a zdravotní službu si obyvatelé penzionů zajišťují 

sami, případně s pomocí provozovatele. Tento typ zařízení není financován státem, proto 

mohou mít tato zařízení různou úroveň nabízených služeb. 

 

 

2.1.3 Domy s pečovatelskou službou 

Ideální řešení do budoucna pro zajištění péče pro soběstačné seniory. Chybí zákonná 

návaznost na další stupeň sociální služby, pro případ, kdy dojde ke zhoršení zdravotního 

stavu seniora. Byty v těchto domech jsou užívány na základě nájemní smlouvy. Není zde 

stanoven žádný režim, jako je tomu např. v domovech pro seniory. Provozovatelem domů 

s pečovatelskou službou je stát. [5] 

 

                                                

 

1) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
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Graf 1 Typ bydlení podle věku [5]    

 

 

2.2 Prostorové a technické požadavky na bydlení pro seniory 

 

Bydlení by mělo být alespoň z části bezbariérové. Měl by být umožněn bezproblémový 

pohyb mezi bytem a ulicí a v blízkosti domu. Veřejná prostranství pro seniory by měla být 

bezpečná, bezbariérová, ale také přátelská, měla by nabízet vhodná místa pro posezení  

a kontakt se společenským prostředím (umístění laviček, hracích stolů na stolní hry apod.).  

 Bydlení by mělo být bezpečné především z hlediska zamezení úrazů. Komunikační 

prostory domu musí být dostatečně osvětleny, hrany schodů je nutno výrazně označit.  

Prostory zařízení pro seniory by měly být uspořádány tak, aby nedocházelo k propojování 

různých výškových úrovní. Všechny přístupové komunikace, ať už se jedná o rampy nebo 

schodiště, by měly být opatřeny po obou stranách zábradlím.  

 Byty sloužící seniorům by měly mít schopnost reagovat na specifické potřeby 

člověka v průběhu jeho stárnutí. Byty by měly být opatřeny vstupními dveřmi o šířce, která 

by neměla být menší než 900 mm. Ideálním řešením vstupních prostor je automatické 

otevírání vstupních dveří. Tam, kde není možné z různých důvodů zajistit stavebními 

úpravami snadný pohyb pro seniory v různých úrovních objektu, je třeba umístit tzv. 

schodolez, který umožňuje snadné překonávání výškových úrovní u schodiště. 

 Ložnice je část bytu, kde obvykle tráví senioři poměrně dost času. Proto je důležité, 

aby byl pokoj prostorný, dobře větratelný a vhodně propojen s hygienickou místností. 
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Ložnice bývají většinou jednolůžkové. Minimální velikost ložnice s jedním lůžkem je 12 

m
2
, se dvěma lůžky 17 m

2
.  

 Obývací pokoj je nejdůležitější místností v bytě. U malých bytů to bývá místnost 

sdružující všechny funkce kromě hygieny. Minimální podlahová plocha je v takovém 

případě 20m
2
.   

 Okna by měla mít nižší výšku parapetu, jelikož senioři tráví většinu času vsedě 

nebo vleže v posteli. Snížením parapetu dojde ke zvětšení zorného úhlu a tím i ke zlepšení 

kontaktu s okolím. 

Vhodné je také umístění sprchového koutu namísto vany v koupelně, který je daleko 

přístupnější, zejména pokud je vybaven nízkou vaničkou nebo zcela bez vaničky.  

U klozetových míst se doporučuje zvýšená výška mísy, což umožňuje snadnější vstávání. 

Důležitým prvkem v hygienických místnostech seniorů jsou úchytná madla, zvyšující pocit  

bezpečí a jistoty. 

Kombinací těchto požadavků a využitím komunikačních a informačních technologií 

vzniká chráněné a podpůrné bydlení zlepšující kvalitu bydlení seniorů. Bydlení by mělo 

být včleňující, neizolované a bezproblémově dostupné. [1][4] 

 

 

2.3 Bydlení pro seniory v zahraničí 

 

V zahraničí se seniorům nabízí daleko více možností, jak řešit svou bytovou situaci. 

V západní Evropě existuje model seniorských rezidencí a domů v soukromém vlastnictví, 

které nabízí dlouhodobé chráněné bydlení v samostatných bytových jednotkách, které jsou 

přizpůsobené potřebám starších osob. Velkým pozitivem těchto rezidencí je, že nabízejí 

široké spektrum služeb, které odpovídají individuálním potřebám seniorů.  

Rozdíl mezi českým a západoevropským modelem bydlení pro seniory spočívá 

především v tom, že do západoevropských rezidencí přicházejí senioři ještě v době, kdy 

jsou zcela soběstační a aktivní. A především není tento typ bydlení vnímán jako poslední 

možnost. Senioři vždy zde najdou to, co budou potřebovat vzhledem k měnicímu se 
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zdravotnímu stavu. Podobná zařízení v České republice již existují, ale pouze 

v minimálním počtu a fungují jako určitý experiment. [4].    

 

 

2.4 Domy s pečovatelskou službou 

 

Byty v domech s pečovatelskou službou a bezbariérové byty spadají do kategorie bytů 

zvláštního určení. Domy s pečovatelskou službou (DPS) jsou určeny pro starší občany, 

případně zdravotně postižené osoby, kteří potřebují vzhledem ke svému věku nebo 

zdravotnímu stavu pomoc nebo péči jiné osoby. 

Do DPS jsou přijímaní občané, jejichž zdravotní stav a věk umožňuje vést relativně 

samostatný život, vyjma občanů, kteří vyžadují dlouhodobou nebo trvalou ošetřovatelskou 

péči.  

Cílem domů s pečovatelskou službou je umožnit seniorům co nejdelší setrvání 

v přirozeném prostředí, zachovat jejich autonomii a spokojenost související 

s poskytovanými službami. Rozsah služeb pečovatelské služby je individuální dle potřeb 

obyvatel, s důrazem na posilování jejich autonomie a soběstačnosti.  

 

 

2.4.1 Vývoj domů s pečovatelskou službou 

Domy s pečovatelskou službou byly zpočátku nejčastěji rekonstruovány z již 

nevyužívaných objektů. Často byly pro tyto rekonstrukce využívány bývalé školy a jesle. 

Výhodou těchto objektů byla poloha v obci a dostupnost občanské vybavenosti.  

 Výstavba domů s pečovatelskou službou a v domovech-penzionech v letech 1997 – 

2001 stagnovala. V roce 2002 byl zaznamenán, více než dvojnásobný nárůst. 

V předchozích letech reagovala výstavba těchto objektů pro starší občany na poptávku, 

která zejména v domech – penzionech klesala z důvodů vysokých nákladů na bydlení, 

v roce 2002 se naopak výrazně prosadila výstavba cenově mnohem dostupnějších domů 

s pečovatelskou službou, která se jeví vzhledem ke stárnutí obyvatelstva jako velice 

potřebná.  
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 Domy s pečovatelskou službou se uplatňují nejčastěji v obcích se 2 – 10 tis. 

obyvateli. To je výsledkem toho, že pro starší občany je více výhodné bydlení v klidnějším 

prostředí, kde mají však zabezpečeny všechny základní služby. [2] [11] 

 

 

Tab.1 Vývoj výstavby bytů v domech s pečovatelskou službou 

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Počet dokončených bytů 613 811 651 687 708 1725 1729 1638 

 

 

2.4.2 Legislativa 

Při přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou se vychází ze zákona č. 128/2000 

Sb. o obcích. Byty a domy zvláštního určení jsou definovány v zákoně č. 102/1992 Sb. 

 ve znění pozdějších předpisů. 

 Rozsah úkonů pečovatelských služeb v DPS se řídí ustanovením § 40 zákona  

č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 

 

 

2.4.3 Financování 

V roce 1991 byla zavedena forma podpory na výstavbu nájemních malometrážních bytů se 

zvláštním režimem – domy s pečovatelskou službou, a to pro všechny okresy ČR. Od roku 

1998 zařadilo Ministerstvo pro místní rozvoj tuto státní investiční dotaci do „Programu 

podpory výstavby domů s pečovatelskou službou“. Příjemce podpory je obec, která dále 

doplňuje potřebné finanční zdroje na výstavbu ze svých vlastních prostředků. [5] 

 

 

2.4.4 Příklady úspěšné domácí realizace 

 Dům s pečovatelskou službou Strakonice – Jezárka 

Obytný soubor Jezárka je tvořen sestavou individualizovaných středně podlažních 

bytových sekcí. Objekt domu s pečovatelskou službou zahrnuje společenské prostory  

a obytnou zahradu, celkový počet bytů je 54, z toho 9 bytů je bezbariérových. Byty  
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i společné prostory jsou vybaveny balkóny, lodžiemi a terasami, které jsou orientované ke 

slunečným světovým stranám.  

Poskytované služby: jednoduché ošetřovatelské úkony, osobní hygiena, stravování, 

praní a žehlení prádla, masáže, pedikúra, různorodá zájmová a kulturní činnost.  

 

 

Obr.1 Dům s pečovatelskou službou Jezárka 

 

 

 Dům s pečovatelskou službou Ostrava – Poruba 

Unikátní areál domu s pečovatelskou službou je v podstatě malé satelitní městečko. 

Městečko je situované v přírodním prostředí na okraji města, je dostupné z hlediska 

občanské vybavenosti a dopravy. Komplex je tvořen menšími domky s jednotlivými byty. 

Areál tvoří celkem 80 bytů v pěti dvojdomech a správní budova. Byty jsou velikosti 1+0, 

2+0, 2+1 o rozloze 28 – 62 m
2
.  

V areálu jsou situovány i služby, které může využívat širší veřejnost, jako například 

kadeřník, pedikúra, manikúra, rehabilitační centrum, zubní ordinace.  Komplex je řešen 

v moderním stylu, uprostřed areálu je umístěno „náměstí“ s prostorným dřevěným altánem. 

DPS Průběžná je neobvyklá varianta dosud zavedených domů s pečovatelskou službou  

a nabízí moderní možnost bydlení 21. století pro člověka ve druhé etapě jeho života. 
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Obr.2 Dům s pečovatelskou službou Poruba, Průběžná 

 

 

2.4.5 Prostorové členění domů s pečovatelskou službou 

 Obytná část 

o Obytná místnost - Minimální velikost obytné místnosti je 16 m
2
, místnosti 

jsou vybaveny vlastním nábytkem klientů. 

o Kuchyň nebo kuchyňský kout – Minimální výměra 7 m
2
, kuchyň je 

vybavena kuchyňskou linkou, spíží, elektrickým zařízením k vaření, lednicí. 

o Hygienické zařízení – Koupelna – minimální výměra 5 m
2
 při kombinaci 

WC a koupelny.   

 

 Ostatní prostory 

o Společenská část – společenský sál, klubovny, knihovna a čítárny, místnosti 

pro zájmové aktivity apod. 

o Stravovací část – jídelna, přípravna jídel. 

o Hospodářsko správní část – administrativní úsek, denní místnost pro 

zaměstnance apod. [18] 
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2.5 Požadavky na bezbariérové bydlení 

 

Dispoziční řešení bytů musí odpovídat manévrovacím možnostem vozíku a musí dále 

zajišťovat bezkolizní průjezd všemi místnostmi a prostory bytu.  

 Vstupní dveře bytu, vnitřní dveře a průchody musí mít minimální šířku 900 mm. 

Všechny dveře v bytě mimo vstupních dveří musí být bez prahů. Na obou stranách dveří 

musí být dostatečný prostor pro manipulaci s vozíkem. 

 Obytné i pobytové místnosti, předsíně, chodby a hygienické místnosti bytu musí při 

předpokládaném rozmístění nábytku nebo zařizovací předmětů umožňovat otáčení vozíku 

o 360°, tomu odpovídá kruhová plocha o průměru 1500 mm. 
2)

 V bytech, které jsou určeny 

pro více jak dva obyvatele, musí být dostatek prostoru pro pohyb dvou invalidních vozíků.  

 Lodžie, balkony a terasy musí mít minimální hloubku 1500 mm s maximálním 

sklonem podlahy 2% a musí mít úroveň podlahy s výškovým rozdílem nejvýše 20 mm. 

Neprůhledná část zábradlí smí mít výšku max. 600 mm nad podlahou.  

 Sprchové kouty musí mít minimální půdorysné rozměry 900 x 900 mm. Vedle 

sprchového koutu musí být prostor pro umístění vozíku. Maximální výškový rozdíl dna 

sprchové koutu nebo boxu a podlahy hygienického zařízení může být nejvýše 20 mm. 

Sprchové kouty nebo boxy musí být vybaveny sprchovým sedátkem o minimálních 

rozměrech 450 x 450 mm. Stěna kolmá k sedátku musí být opatřena ruční sprchou 

s pákovou baterií. Místo umístění ruční sprchy musí byt opatřeno vodorovným a svislým 

pevným madlem. Doporučuje se i osazení sklopného madla v místech mezi sedátkem 

 a prostorem pro invalidní vozík. 

 Záchodová kabina musí mít minimální rozměry 1800 x 2150 mm. Dveře kabiny 

musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem. Prostor okolo záchodové mísy 

musí umožňovat čelní, diagonální nebo boční přístup. Po obou stranách záchodové mísy 

musí být umístěna madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm.  

                                                

 

2) Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb 
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 Umyvadlo musí umožňovat podjezd osob na vozíku. V záchodových kabinách 

minimálních rozměrů je nutno použít malé umývátko. Vedle umyvadla musí být umístěno 

alespoň jedno svislé madlo o minimální délce 500 mm. [2] [7] 

 

 

Tab.2 Doporučené min. plochy obytných místností 

Funkční využití obytné 

místnosti 

Nejmenší plocha 

[m
2
] 

Charakteristika bytu 

Obývací pokoj bez stolování 20 
U bytů s 1 a 2 obytnými 

místnostmi 

Obývací pokoj se stolováním 20 
U bytů s 1 a 2 obytnými 

místnostmi 

Obývací pokoj bez stolování 

s 1 lůžkem 
20 

U bytů s 1 a 2 obytnými 

místnostmi 

Obývací pokoj se stolováním 

s 1 lůžkem 
22 

U bytů s 1 a 2 obytnými 

místnostmi 

Ložnice s 1 lůžkem 12  

Ložnice se 2 lůžky 17  

 

 

Tab.3 Doporučené nejmenší plochy kuchyní 

Druh kuchyně 
Nejmenší plocha 

[m
2
] 

Charakteristika bytu 

Obytná kuchyně nahrazující 

obývací pokoj 
22 U bytů s 1 obytnou místností 

Obytná kuchyně nahrazující 

obývací pokoj 
24 U bytů se 2 obytnými 

místnostmi 

Obytná kuchyň s 1 lůžkem, 

nahrazující obývací pokoj 
24 U bytů s 1 obytnou místností 
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3. Základní poznatky o řešeném území 

 

3.1 Historie města 

 

Nejstarší písemné prameny dokládají existence obce Friedeberg, později Místek již kolem 

poloviny 13.století. Roku 1267 se Místek objevuje v závěti olomouckého biskupa Bruna ze 

Schauenburgu. Místek zde charakterizuje jako trhovou ves se čtyřiceti lány. Smlouvou 

mezi českým králem Přemyslem Otakarem II. a opolským knížetem Vladislavem byla 

stanovena hranice mezi Moravou a piastovským opolským knížectvím podél toku 

Ostravice. Přesné datum založení Frýdku není známo. Pravděpodobně to bylo v období let 

1327 – 1335. 

 Moravská část regionu trpěla vnitřními zápasy, které probíhaly po smrti Václava 

III. V domácích bojích byl Friedeberg na konci 14. století zničen. Bylo založeno městečko 

pod názven Newenstetil – Nové Něstko nebo Místko. Roku 1402 byl Místek připojen spolu 

s celým panstvím k Těšínsku. Situace byla vyřešena v roce 1581, kdy biskup Pavlovský 

koupil Místecko i Frýdecko od Jiřího z Lohova. Následně v roce 1584 biskup Pavlovský 

prodal frýdecké panství Bartoloměji Bruntálskému z Vrbna a Místecko připojil 

k hukvaldskému panství, jehož byly součástí až do roku 1850.  

 Frýdecko-místecké panství bylo tvořeno kolem roku 1580 celkem 22 obcemi s 681 

usedlostmi. Frýdek byl sídlem Bertoloměje Bruntálského. Místek měl více zemědělský ráz. 

Obě města postihly ničivé požáry, morové epidemie i válečné útrapy. Obyvatelstvo trpělo 

rostoucími robotními povinnostmi. Protifeudální odpor vedl ke zbojnictví. Neposlušný syn 

janovického fojta Ondráš se stal legendární postavou zdejšího regionu, která je spjatá 

s lidovým odporem proti Pražmům. Po nich patřilo Frýdecko až do doby vzniku republiky 

Habsburkům. 

 V roce 1943 byla města mocí nacistických úředníků sloučena pod společný název 

Frýdek. Diskuze občanů i úředních orgánů ohledně pojmenování města byla ukončena 

roku 1945 a ministerstvo vnitra stanovilo úřední název města na Frýdek-Místek s platností 

od roku 1955. 
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 V 19. století byly založeny ve Frýdku-Místku textilní továrny. Roku 1833 zde byla 

založena Karlova Huť v Lískovci, nynější Válcovny plechu Frýdek-Místek. Textilní  

a železárenský průmysl zde zaujal stěžejní postavení v celém regionu. Až do roku 1990 tito 

největší zaměstnavatelé zaměstnávali okolo 8 000 zaměstnanců, kteří sem přijížděli  

ze širokého okolí města. V minulosti byly významnými zaměstnavateli také okolní doly. 

Rozvoj hornictví přinesl i nárůst počtu obyvatel. Poslední sčítání v roce 2001 zaznamenalo, 

že má město Frýdek-Místek včetně okrajových částí 61 400 obyvatel. [13] 

 

 

Obr.1 Znak města Frýdek-Místek 

 

 

3.2 Širší vztahy 

 

Řešené území se nachází v Moravskoslezském kraji ve městě Frýdek-Místek, 15 km jižně 

od krajského města Ostrava. Plocha k řešení je umístěna v městské části Frýdek, která se 

nachází na severním cípu města. Lokalita je vymezena na severu ulicí Na Bažinách a na 

východě ulicí U Nemocnice. Na severu a západě navazuje na zastavěné plochy obytného 

území. Území je mírně svažité, nezastavěné a je tvořeno především ornou půdou a ostatní 

plochou. V současné době je území nevyužito.  

 Hranice řešeného území je graficky vyznačena ve výkresu č. 01 – Širší vztahy. 

Veškerá občanská vybavenost je v dosahu (lékař, lékárna, obchodní střediska, pošta, 

služby). V bezprostředním dosahu se nachází nemocnice. 
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3.3 Rozbor dopravních vztahů 

 

Lokalita je relativně dobře dopravně dostupná. Stávající komunikace, které by sloužily pro 

příjezd k objektu, jsou současně nevyhovující, především proto, že jsou již delší dobu 

neudržované. Proto bude součástí studie i nově navržena příjezdová komunikace k objektu. 

Na východ od řešené plochy prochází silnice II. třídy č. 473. 

Území je dobře dostupné také z hlediska hromadné dopravy, ve vzdálenosti cca 200 

m je umístěna autobusová zastávka městské hromadné dopravy. 

Řešenou oblastí neprochází žádné dopravní koridory. Dle územního plánu je 

vymezena plocha dopravního koridoru DK 8, který se nachází v blízkosti řešené plochy. 

Viz. výkres č. 02. 

Stávající kapacita parkovacích ploch je pro účely domu s pečovatelskou službou 

nedostatečná. Součásti návrhu objektu je i zajištění dostatečného počtu parkovacích stání.  

 

 

3.4 Vazby na technickou infrastrukturu 

 

V řešeném území se veškeré hlavní řády inženýrských sítí nacházejí podél jeho 

obvodu. Zásobování technické infrastruktury bude napojeno v případě vodovodu, 

kanalizace, plynu a elektrické energie ze stávajících sítí. 

 

 

3.5 Limity využití území 

 

Lokalita určená pro řešení se nalézá mimo přírodní chráněná území, nenachází se zde 

žádná kulturní ani přírodní památka. 

 Územím prochází při jeho severním okraji ochranné pásmo VTL plynovodu. Podél 

jižního okraje prochází ochranné pásmo nadzemního vedení vysokého napětí. Limity 

území jsou patrné ve výkresu č. 04 – Limity území. 
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3.6 Požadavky vyplývající z územního plánu 

 

Navržený objekt domu s pečovatelskou službou respektuje urbanistickou koncepci 

územního plánu, plocha je určena dle ÚP pro občanské vybavení veřejné infrastruktury.  

Dle územního plánu je přípustné využití stavby pro sociální péči. 

Požadavky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

 maximální podlažnost 4 NP a obytné podkroví 

 respektování maximální výšky hlavní římsy odpovídající 5 NP 

 maximální koeficient zastavění pozemku 0,5 

 

 

3.7 Fotodokumentace řešeného území 

 

 

Obr.2 Pohled z ulice Na Bažinách 

 

 

 



26 

 

 

Obr.3 Východní pohled 

 

 

Obr.4 Příjezdová komunikace 
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4. Průvodní a souhrnná technická zpráva 

 

Průvodní a technická zpráva je zpracovaná dle přílohy č. 4 k vyhlášce č.503/2006 Sb.,  

o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. 

 

 

4.1 Úvodní údaje 

 

4.1.1 Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace 

Objednatel:  

 Magistrát města Frýdek-Místek 

 Radniční 1148 

 738 01 Frýdek-Místek 

 

Zpracovatel: 

 Bc. Lucie Ulčáková 

 Mjr. Nováka 1328/22 

 700 30 Ostrava 

 

Stupeň: Dokumentace pro územní řízení (DUR) 

 

 

4.1.2 Označení stavby a pozemku 

Název stavby:  Dům s pečovatelskou službou 

Charakter stavby: Novostavba 

Místo stavby:  Frýdek-Místek 

Katastrální území: Frýdek 

Parc. čísla stavby: 5486, 5490/1, 5490/5, 5490/6, 5490/7, 5494/1, 5494/2, 5494/3, 

5494/4, 5494/5, 5494/6, 5497/5 

 

 

 

 



28 

 

5. Průvodní zpráva 

 

5.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

 

5.1.1 Poloha v obci 

Objekt domu s pečovatelskou službou se bude nacházet na severovýchodním okraji města 

v zastavěné části.  

 

 

5.1.2 Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci 

Na dotčeném území je schválen územní plán vydaný a schválený zastupitelstvem města 

Frýdku-Místku s účinností od 1.1.2009. 

 

 

5.1.3 Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

Záměr stavby je v souladu s územně plánovací dokumentací, protože pro danou lokalitu je 

stanoveno funkční využití plochy občanského vybavení technické infrastruktury. 

 

 

5.1.4 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Dokomentace splňuje požadavky dotčených orgánů a organizací, jedná se zejména  

o Magistrát města Frýdku-Místku, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ČEZ Distribuce, 

a.s., SmVaK – regionální správa Frýdek-Místek, RWE – Severomoravská plynárenská a.s. 

 

 

5.1.5 Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Pozemek určený pro výstavbu bude napojen na stávající komunikaci II.třídy.  

 El. energie 

Objekt bude napojen prostřednictvím elektro přípojky na stávající trafostanici.  

 Voda 

Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řád. Přípojka bude zavedena do 

vodoměrné šachty a ukončena vodoměrnou sestavou.  
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 Splašková kanalizace 

Objekt bude napojen na stávající jednotnou kanalizaci DN 300 UR2.  

 Plyn 

Přípojka plynu bude provedena napojením na stávající nízkotlaký plynovod NTL DN 500, 

vedoucí na ulici I.J. Pešiny.  

 Elektronické komunikace 

Objekt bude napojen na stávající komunikační síť 

 

 

5.1.6 Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 

Na stavbu nemají zásadní vliv stávající inženýrsko-geologické poměry. Území se 

nenachází na poddolovaném území. 

 

 

5.1.7 Poloha vůči záplavovému území 

Dotčené území se nachází mimo záplavová území. 

 

 

5.1.8 Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

Řešené území je součástí katastrální území: Frýdek 634956  

Tab.4 Výpis z katastru nemovitostí 

Parcelní 

číslo 
Výměra 

Druh 

pozemku 
Vlastnické právo 

Způsob 

ochrany 

nemovitosti 

5486 7416 orná půda Česká republika ZPF 

5490/1 4848 orná půda 
Statutární město Frýdek-

Místek 
ZPF 

5490/5 1247 orná půda 
Statutární město Frýdek-

Místek 
ZPF 

5490/6 4000 orná půda 
Statutární město Frýdek-

Místek 
ZPF 

5490/7 387 orná půda 
Statutární město Frýdek-

Místek 
ZPF 

5494/1 1469 
ostatní 

plocha 

Statutární město Frýdek-

Místek 
- 

5494/2 2776 
ostatní 

plocha 

Statutární město Frýdek-

Místek 
- 
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5494/3 17 
ostatní 

plocha 

Statutární město Frýdek-

Místek 
- 

5494/4 217 
ostatní 

plocha 

Statutární město Frýdek-

Místek 
- 

5494/5 127 
ostatní 

plocha 

Statutární město Frýdek-

Místek 
- 

5494/6 370 
ostatní 

plocha 

Statutární město Frýdek-

Místek 
- 

5497/5 2312 orná půda 
Statutární město Frýdek-

Místek 
ZPF 

 

Celková výměra pozemku: 2,52 ha [14] 

 

 

5.2 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 

5.2.1 Účel užívání stavby 

Objekt domu s pečovatelskou službou je určen pro bydlení seniorů, jejichž situace 

vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. V objektu budou umístěny, mino jiné služby, jako je 

kadeřník, manikúra, lékař apod. Služby budou moci využívat i lidé z okolí. 

 

 

5.2.2 Etapizace výstavby 

Stavba předpokládá členění do třech etap. 

 1.etapa – zahrnuje vybudování přípojek – vodovodní, kanalizační, přípojka NN, 

plynovodní, přípojka elektronických komunikačních sítí, instalace vsakovacích 

bloků, oplocení pozemku 

 2.etapa – zřízení komunikace, parkovacích stání, výstavba domu s pečovatelskou 

službou 

 3.etapa – provedení terénních úprav, vybudování komunikace pro pěší, výsadba 

nové zeleně, instalace mobiliáře 

Předpokládaná délka výstavby je 12 měsíců. 
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5.3 Orientační údaje stavby 

 

5.3.1 Základní údaje o kapacitě stavby 

Varianta A 

 Počet bytů 

o 1.NP: Byty 1+KK:   16 

   Byty 2+KK:   2 

o 2.NP: Byty 1+KK:   17 

   Byty 2+KK:   2 

o 3.NP: Byty 1+KK:   17 

   Byty 2+KK:   2 

   

Celkový počet bytů:      56 

 

Zastavěná plocha:     1 750 m
2
   

Zpevněné plochy: pěší komunikace  1 400 m
2 

   asfaltové komunikace  750 m
2 

 

Varianta B 

V objektu domu s pečovatelskou službou se nachází kromě bytů pro seniory, také služby 

určené i pro širokou veřejnost, ty jsou situované v 1. a 2. NP. Ve vstupním podlaží se 

nachází přípravna jídel s jídelnou, recepce, kavárna, prádelna, prostory pro zaměstnance. 

V druhém podlaží je situován úsek řízení, pracoviště praktického lékaře a sestry, manikúra, 

pedikúra, kadeřník, knihovna. V budově se nachází dostatek prostorů pro zájmovou činnost 

seniorů. 

 Počet bytů 

o 1.NP: Byty 1+KK:   8 

   Byty 2+KK:   2 

   Byty 1+KK bezbariérové: 2 

o 2.NP: Byty 1+KK:   10 

   Byty 2+KK:   2 

   Byty 1+KK bezbariérové: 2 

o 3.NP: Byty 1+KK:   11 
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   Byty 2+KK:   3 

   Byty 1+KK bezbariérové: 2 

   Byty 2+KK bezbariérové: 1 

 

o 4.NP: Byty 1+KK:   10 

   Byty 2+KK:   4 

   Byty 1+KK bezbariérové: 2 

   Byty 2+KK bezbariérové: 1 

Celkový počet bytů:      60 

 

Zastavěná plocha:     1 850 m
2
   

Obestavěný prostor:     18 870 m
3 

Zpevněné plochy: pěší komunikace  1 500 m
2 

   asfaltové komunikace  940 m
2 

 

 

5.3.2 Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

Zdrojem tepla bude plynová kotelna, která bude současně sloužit pro vytápění objektu  

a přípravu TUV. 

 

Výpočet potřeby plynu pro objekt dle ČSN EN 1775 Zásobování plynem  

(ČSN 38 6441)  

Maximální hodinová potřeba plynu: 





n

i

iihih kPqQ
1

.max    

qhi … příkon daného druhu spotřebiče 

Pi … počet spotřebičů 

ki … koeficient současnosti daného účelu 

 

Vaření: 

   
 

         
 

 

         
       

qh1= 1,2 m
3
/hod 
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                          m3
/h 

 

Příprava TUV: 

   
 

         
 

 

         
       

qh2= 2,1 m
3
/hod 

                          m3
/h 

 

Topení: 

   
 

    
  

 

    
      

qh3= 2,5 m
3
/hod 

                         m3
/h 

 

Qmax,h = 1,60 +1,45+ 4,65 = 7,70  m
3
/h 

 

Dimenzování plynovodní sítě: 

     
       

  
    

 

    
     

   K … konstanta (13,8 pro zemní plyn) 

   L … délka příslušného úseku plynovodu (46 m) 

   Pz … absolutní tlak v počátečním uzlu úseku (250 kPa) 

   Pk … absolutní tlak v koncovém bodě úseku (200 kPa) 

 

 

     
       

  
    

 

    
       

              

         

    

    mm => návrh DN 50 

 

 

Roční potřeba zemního plynu: 





n

i

ibirb PqQ
1  

   qbi … specifická potřeba zemního plynu na účelovou jednotku za rok 

   Pi … počet účelových jednotek 
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Vaření: 

qb1 = 190 m
3
/r 

Qrb,1= 190. 4= 760 m
3
/r 

 

Topení včetně  TUV: 

qb2 = 3000 m
3
/rok 

Qrb,2= 3000.2= 6 000 m
3
/rok 

Qrb= 760 + 6000= 6 760 m
3
/rok 

 

 

Výpočet potřeby tepla pro vytápění a přípravu TUV dle ČSN 06 0210 Výpočet tepelných 

ztrát budov při ústředním vytápění [8] 

Výpočet potřeby tepla pro vytápění: 

Hodinová potřeba tepla: 

                 

V … obestavěný prostor (18 200 m
3
) 

qo … tepelná charakteristika budovy (0,46 W/m
3
K) 

tv … vnitřní teplota vzduchu (18°C) 

tz … výpočtová nejnižší teplota v oblasti (-15°C) 

 

                                            

 

Roční potřeba tepla: 

                         
   

n … počet topných dní v roce (219 dní) 

tzp … průměrná vnější teplota v topném období dle lokality (3,6°C) 

                         
                                  

Gor = 633,6 MWh/r 
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Výpočet potřeby tepla pro přípravu TUV: 

Průměrný tepelný příkon pro přípravu TUV: 

          
               

     
     

Kd … součinitel denní  nerovnoměrnosti potřeby tepla (1,2) 

b … počet obyvatel odebírajících TUV (93 osob) 

c … specifická spotřeba TUV pro OV (20 l/os.den) 

tTUV … 60°C 

tszv … nejnižší teplota STV (5 °C) 

cvo … měrné teplo vody (4,187 kJ) 

 

          
               

     
         

            

     
           kW 

 

Maximální tepelný příkon TUV: 

                   

Kh … součinitel hodinové nerovnoměrnosti (1,8) 

                                      

 

 

Roční tepelný příkon TUV: 

       
                

  

  
 

                

   
            

 

 

5.3.3 Celková spotřeba vody 

Výpočet potřeby vody dle směrnice MVLH č.9/73  

Průměrná denní potřeba vody: 





n

i

iid PqQ
1  
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Tab.5 Specifická potřeba vody 

Druh spotřeby Počet účelových jednotek Pi Specifická potřeba vody qi 

Obyvatelé 73 500 l/ lůžko.den 

Zaměstnanci 20 60 l/os.den 

Jídelna (výroba jídel) 150 25 l/1 jídlo 

Sauna 6 200 l/návštěvník 

                             = 42 650 l/d 

 

Maximální denní potřeba vody: 

              

kd … součinitel denní nerovnoměrnosti  

   kd = 1,25 

            = 42 650 . 1,25= 53 313 l/d 

 

Maximální hodinová potřeba vody: 

       
 

  
           

kh … součinitel hodinové nerovnoměrnosti 

kh = 1,8 

       
 

  
           

 

  
                   

 

 
            m

3
/s 

 

Průměrná roční potřeba vody: 

         
 
      

qi … směrné číslo roční potřeby 

   Pi … počet účelových jednotek 

Qr= 56. 93= 5 208 m
3
/rok 

 

Rovnice objemového průtoku: 

Q= S .v  

v … průtočná rychlost (1 m/s) 
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        m= 37,6 mm => návrh DN 80  

 

 

5.3.4 Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod 

Výpočet množství splaškových a dešťových odpadních dle ČSN 75 6101 Stokové sítě  

a kanalizační přípojky [9] 

 

Výpočet množství splaškových odpadních vod: 

Průměrný denní průtok 

Qp= 42 650 l/d  

Maximální hodinový průtok: 

       
  

  
       

kmax … koeficient nerovnoměrnosti  

       
  

  
      

     

  
                1,086 l/s  => návrh DN 250 

 

Výpočet množství dešťových odpadních vod: 

Tab.6 Stanovení ploch a součinitelů odtoků 

Úsek Plocha úseku Ss [ha] Součinitel odtoku  

Střecha 0,186 0,9 

Asfaltová komunikace 0,094 0,8 

Komunikace pro pěší 0,15 0,6 
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Maximální odtok dešťových vod: 

                   

qs … intenzita směrodatného deště 

    qs = 130 l/s.ha 

       0,9.130.0,186 + 0,8.130.0,094 + 0,6.130.0,15= 43,24 l/s => návrh DN 250 

 

Výpočet velikosti vsakovací nádrže: [16] 

Návrh rozměrů vsakovací nádrže:14,6 x 6 x 0,42 m. 

Potřebný počet vsakovacích bloků: 130 
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6. Souhrnná technická zpráva 

 

6.1 Popis stavby 

 

6.1.1 Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Pozemek pro výstavbu objektu tohoto druhu je vhodný, především díky dobré dopravní 

dostupnosti a snadno dosažitelné občanské vybavenosti. Místo stavby je snadno 

dosažitelné jak hromadnou dopravou, tak individuální automobilovou dopravou. 

Plánovanou stavbou nedojde k zastínění sousedního objektu či pozemku. 

 

 

6.1.2 Zhodnocení staveniště 

Staveniště je mírně svažité směrem k západu. Ze západní strany je obklopeno 

nezastavěným územím, ze strany severní a východní je území obklopené zástavbou 

rodinných i bytových domů. Pozemek se nachází v těsném sousedství městské nemocnice. 

 Staveniště je dobře přístupné a umožňuje vybudování zařízení staveniště. 

 

 

6.1.3 Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

Hlavním cílem bylo navrhnout komplexní areál domu s pečovatelskou službou, který by 

zahrnoval kromě bydlení také širokou škálu služeb a nabízel by dostatek prostoru pro 

trávení volného času seniorů v příjemném prostředí, doplněném kvalitní zelení a vhodným 

mobiliářem. V obou variantních řešeních je objekt DPS umístěn ve východní části 

pozemku a zbývající část tvoří zahrada. 

 Ve variantě A je hlavní dominantou mezi budovami DPS malé náměstíčko 

zahrnující posezení. Významným kompozičním prvek v areálu je menší vodní plocha, 

doplněna vhodnou zelení a dřevěný altán s krbem. Zeleň je navržena tak, aby vytvářela 

dostatek míst vhodných pro relaxaci a odpočinek. Pro aktivní trávení volného času slouží 

petanquové hřiště, zahradní šachy a ruské kuželky.  Parkoviště pro obyvatelé domu a hosty 

je umístěno na severní straně pozemku.  
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 Součástí varianty B je návrh venkovního posezení pro kavárnu. Areál je doplněn 

amfiteátrem určeným pro organizování společenských akcí, hřištěm na minigolf, 

zahradními šachy a kromě jiného i velkým zahradním altánem s krbem. V areálu je 

umístěno také hřiště pro seniory, které je novým trendem nejen v zahraničí, ale už i u nás. 

Hřiště slouží především pro protažení a posílení těla a udržení motorické schopnosti. Celý 

areál je pak doplněn vhodnou parkovou zelení a mobiliářem. 

 

 

6.1.4 Zásady dispozičního a technického řešení 

 Varianta A 

Objekt se skládá ze čtyř částí, které jsou vzájemně propojeny zastřešenými chodbami. 

Objekt je členěn na bytové jednotky a nebytové prostory. Ve vstupní kruhové části, je 

umístěna recepce, kavárna a prodejna drobného zboží, na ní navazuje jednopodlažní 

objekt, ve kterém jsou situovány služby, jako je kadeřník, manikúra, pedikúra a ordinace 

lékaře apod. Ve 2.NP kruhové části se nachází úsek vedení a knihovna. Zbývající části 

domu s pečovatelskou službou tvoří prostory, které slouží pouze jejich obyvatelům, 

nacházejí se zde bytové jednotky, společenské prostory, technické zázemí a prostory pro 

pečovatelskou službu. Celkový počet bytů v objektu je 50, z toho 6 bytů 2+kk a 44 bytů 

1+kk.  Byty mají balkóny. V obou objektech určených pro bydlení, je kromě schodiště 

umístěn i výtah.  

 

 Varianta B 

Objekt domu lze dispozičně rozdělit na 2 úseky, které jsou odděleny dveřmi. V hlavní 

budově se nachází jídelna s přípravnou a kavárna s venkovním posezením. Dominantou 

vstupní částí je otevřené schodiště. Ve 2.NP jsou umístěny služby, které mohou využívat  

i okolní obyvatelé, a kancelářské prostory. Ve 2.NP se nachází víceúčelový společenský 

sál s venkovní terasou. Objekt nabízí dostatek prostoru pro zájmovou činnost a relaxaci, je 

vybaven  PC učebnou, fyzioterapií, ergoterapií a tělocvičnou. 

  Druhá část objetu je čtyřpodlažní a nachází se zde převážně byty, klubovny  

a prostory pro zaměstnance. Důležitým prvkem je zajištění bezbariérové komunikace mezi 

všemi částmi objektu. Objekt je vybaven dvěma výtahy. 
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Stravovací část 

Kapacita kuchyně je 150 hlavních jídel. Stravovací služby jsou určeny i pro seniory 

z okolí. Zásobování kuchyně bude probíhat prostřednictvím ruční manipulační techniky 

chodbou do příslušných skladů, které jsou určeny pro jednotlivé druhy surovin. Skladovací 

prostory tvoří sklady na suché potraviny, sklady mraženého a chlazeného masa. Stravovací 

část zahrnuje prostory pro zaměstnance, sociální zařízení a úklidovou místnost. 

 Dům s pečovatelskou službou tvoří celkem 60 bytů o velikosti 1+kk a 2+kk, z toho 

je  10 bytů bezbariérových. Součástí bytů je i balkón. 

Provedení umožňuje v obou variantách řešení bezbariérové užívání. V obou 

variantách je objekt nepodsklepený. Základem dispozičního řešení obou objektů je 

oddělení ubytovací částí od části určené službám. Vstupy do obytných částí jsou řešeny 

dvěma vstupy ze zahrady. Na každém patře ubytovacích částí je místnost určena pro úklid.  

 Byty jsou tvořeny vstupní chodbou, která je opatřena vestavěnými skříněmi. 

Z chodby je řešen přístup do sociálního zařízení, vybaveného sprchovým koutem, 

umyvadlem a záchodem, a do obytné místnosti s kuchyňským koutem. Z obytné místnosti 

je vstup na balkón a u dvoupokojových bytů do ložnice. 

Dispozičně jsou varianty navrženy tak, aby co nejlépe odpovídaly potřebám  

a požadavkům seniorů na kvalitní bydlení.  

Zemní práce 

Zahrnují výkopy pro základové pásy a přípojky inženýrských sítí. Před započetím 

zemních prací bude provedena skrývka ornice, která bude dočasně uložena na staveništi  

a později bude použita pro terénní úpravy. 

Základové práce 

Objekt bude založen na železobetonových pásech z betonu C25/30 v šířce 600  

a 500 mm. Podkladní deska je vyztužena KARI sítí. Hloubka základové spáry bude min. 

800 mm pod upraveným terénem.  

Svislé konstrukce 

Svislé nosné konstrukce budou vyzděny z cihel Porotherm P+D tl.400 mm, vnitřní 

nosné stěny tl. 300 mm, příčky z cihel Porotherm tl. 150 mm. 
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Komínové zdivo je tvořeno komínovým systémem Schiedel. 

Vodorovné nosné konstrukce 

 Stropy budou tvořit předpjaté stropní panely Spiroll. 

Okenní a dveřní otvory 

 Okna jsou navržena plastová s izolačním dvojsklem, barva imitace dřeva. Vstupní 

dveře bytových jednotek budou dřevěné. Dveřní otvory ve skladech přípravny jídel budou 

hliníkové. 

Vnitřní úpravy povrchů 

Svislé konstrukce budou opatřeny vnitřní vápeno štukovou omítkou. V sociálních 

místnostech budou stěny obloženy keramickým obkladem. Keramický obklad bude použit 

v místě kuchyňských linek, v kuchyňské části přípravny jídel. V sauně a prádelně budou 

obklady do výšky 1800 mm. 

Vnější úprava povrchů 

 Fasáda předsazené části je navržena z lakovaných prken tropického dřeva 

kladených horizontálně s kontaktním zateplením.  

 Ostatní částí fasády budou provedeny ze strukturované fasádní omítky ve dvou 

barevných odstínech, v bílé v kombinaci s tmavě červenou barvou. 

Střecha 

 Střecha je navržena plochá jednoplášťová se sklonem 2%. Dešťová voda ze střechy 

je svedená do vsakovacích bloků. 

Zpevněné plochy 

Chodník bude tvořen betonovou zámkovou dlažbou kladenou do pískového lože, 

lemovanou betonovými obrubníky. Barva použité zámkové dlažby je navržena šedá 

a červená. 
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6.1.5 Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných 

požadavků na výstavbu 

Stavby byla navržena s ohledem na vyhlášku č.269/2009 Sb., o obecných požadavcích  

na využívání území a dále s ohledem na vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na výstavbu. 

 

 

6.2 Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 

 

6.2.1 Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické  

a hydrogeologické podmínky 

Pro dotčenou stavbu nebyl dosud proveden inženýrsko-geologický průzkum. Před 

zpracováním dalšího stupně projektové dokumentace musí být tento průzkum proveden. 

Morfologicky není povrch terénu nijak členitý, je pouze mírně svažitý, s nadmořskou 

výškou 340,0 m.n.m. výškového systému Balt po vyrovnání. 

  

 

6.2.2   Údaje o ochranných pásmech 

Dotčeným pozemkem prochází při jeho horním okraji ochranné a bezpečnostní pásmo 

VTL plynovodu a při jeho spodním okraji ochranné pásmo nadzemního vedení VN. Obě 

tyto ochranná pásma musí být dodržena. 

 

 

6.2.3 Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 

Z výše uvedených činností se bude provádět pouze kácení porostů.  

 

 

6.2.4 Požadavky na zábory ZPF a pozemků určených k plnění funkce lesa 

U pozemků č.5486, 5490/1, 5490/5, 5490/6, 5490/7 a 5497/5 bude třeba požádat o vynětí 

ze zemědělského půdního fondu. Jedná se o zábory trvalé. 
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Tab.7 Pozemky určené k vynětí z ZPF 

Parcelní 

číslo 
Výměra 

Druh 

pozemku 
Vlastnické právo 

Způsob 

ochrany 

nemovitosti 

5486 7416 orná půda Česká republika ZPF 

5490/1 4848 orná půda 
Statutární město Frýdek-

Místek 
ZPF 

5490/5 1247 orná půda 
Statutární město Frýdek-

Místek 
ZPF 

5490/6 4000 orná půda 
Statutární město Frýdek-

Místek 
ZPF 

5490/7 387 orná půda 
Statutární město Frýdek-

Místek 
ZPF 

5497/5 2312 orná půda 
Statutární město Frýdek-

Místek 
ZPF 

 

 

6.2.5 Uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace 

výstavby 

Příjezd na stavební pozemek je řešen z ulice I.J. Pešiny. Přeložky inženýrských sítí nejsou 

nutné. Pro zařízení staveniště budou sloužit staveništní přípojky napojené na stávající 

inženýrské sítě.  Nově budou vybudovány přípojky NN, vody, plynu, komunikačních 

rozvodů a kanalizace. Dešťová voda ze střechy a komunikací bude odvedena  

do vsakovacích bloků.  

 

 

6.2.6 Údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací, požadavky na venkovní  

a sadové úpravy 

V průběhu výstavby domu s pečovatelskou službou nebude v okolí realizovaná jiná stavba. 

Všechna zemina vytěžená při zemních prací bude využita na stavbě při terénních úpravách.  

Vytěžená zemina bude ukládaná na mezideponii, která bude součástí staveniště. Výstavba 

objektu bude také zahrnovat sadové úpravy, a to výsadbu stromů a keřů. 
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6.3 Základní údaje o provozu 

 

6.3.1 Návrh řešení dopravy v klidu 

Pro dům s pečovatelskou službou je navrženo celkem 15 parkovacích stání o šířce 2,5 m, 

z toho 3 stání jsou krátkodobá pro návštěvníky DPS. Součástí parkovacích stání je jedno 

stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Stání je navrženo o šířce 3,5 m. 

Příjezd na parkoviště je umožněn pomocí nově vybudované komunikace. [6] [10] 

 

 

6.3.2 Řešení likvidace splaškových a odpadních vod 

V objektu se bude produkovat pouze tuhý komunální odpad. Nebude zde žádná výroba, 

která by mohla produkovat odpady zvláštního charakteru. V prostorech pro přípravu jídel 

bude umístěn mobilní lapák tuku. Komplexní činnost v oblasti komunálního odpadu bude 

zajišťovat specializovaná firma. Umístění popelnic je uvažováno v blízkosti vchodu pro 

zásobování přípravny jídel. 

 Splaškové vody budou svedeny prostřednictvím přípojky do splaškové kanalizace 

napojené na čistírnu odpadních vod.  Dešťové vody budou odváděny do vsakovacích 

bloků, umístěných na pozemku. 

 

 

6.3.3 Řešení ochrany ovzduší 

Provoz domu s pečovatelskou službou nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

Během provozu parkoviště se nepředpokládá větší emisní zátěž, parkovací stání jsou 

navržena pouze pro obyvatele objektu a návštěvníky. 

 Během plánované výstavby dojde ke zvýšení prašnosti. Prašnost ze stavební 

činnosti bude relativně snadno redukovaná včasným čištěním a kropením staveniště. 

 Instalovaná zařízení budou splňovat příslušné předpisy. 
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6.3.4 Řešení ochrany proti hluku 

Stavba není umístěna v pásmu zvýšené hlučnosti a není třeba řešit zvláštní ochranu před 

pronikáním hluku do místnosti. Ochranu před hlukem zajišťuje provedení konstrukcí  

a výplní otvorů, v souladu s požadavky příslušných ČSN. Pozornost byla věnována 

oddělením bytových prostor mezi sebou a dále bytových a nebytových prostor. 

 

 

6.3.5 Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 

Celý areál domu s pečovatelskou službou bude oplocen. Vstup do areálu bude umožněn 

pouze skrze hlavní vchod. 

 

 

6.4 Zásady zajištění požární ochrany stavby 

 

Vnitřní komunikace v objektu splňují požadavky požární ochrany na únikové cesty. Objekt 

je rozdělen do více požárních úseků. Jednotlivé požární úseky jsou od sebe odděleny 

prosklenými dveřmi. Z každého požárního úseků je umožněna min. jedna úniková cesta. 

Na dvou místech jsou v blízkosti budovy umístěny dva požární hydranty. 

 

 

6.5 Návrh řešení stavby pro užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

 

Nově vybudované plochy budou přizpůsobeny osobám s omezenou schopností pohybu 

 a orientace. Na parkovišti je navrženo jedno bezbariérové stání dle příslušné vyhlášky. Od 

vyhrazeného stání je zajištěn bezbariérový přístup na chodník a stání je umístěno co 

nejblíže vchodu. 

 Hlavní vstup do objektu i do jednotlivých prostor, stejně jako komunikační prostory 

umožňují pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace po budově.  

 Celkové řešení stavby splňuje vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
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6.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 

 

6.6.1 Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí 

Při dodržení bezpečnostních opatření, platných vyhlášek a norem nebude během 

stavebních prací výrazně narušeno životní prostředí. 

 K vytápění objektu budou sloužit dva plynové kotle, umístěné v technické 

místnosti. 

 

 

6.6.2 Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  

 Vzhledem k charakteru staveniště a k nízké rozmanitosti rostlinných i živočišných 

druhů bude vliv na tyto složky ekosystému zanedbatelný. 

 

 

6.6.3 Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované 

stavby 

Charakter stavby nevyžaduje návrh ochranných a bezpečnostních pásem. 
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7. Dotazník 

 

Cílem dotazníku bylo zjistit, jaké informace mají lidé o sociálních službách pro seniory. 

Zda znají dostupné služby a jak jsou s nimi spokojeni. Dále mě zajímalo, zda jim některé 

ze sociálních služeb zde chybí a které to jsou. Nejdůležitější informace, které jsem chtěla 

zjistit od obyvatel byly, zda by souhlasili s výstavbou domu s pečovatelskou službou,  

a které služby pokládají za nejdůležitější, jenž by měly být v domě vytvořeny. 

 Dotazník tvoří přílohu č. 2. 

 

 

7.1 Vyhodnocení  

 

Celkem bylo získáno a analyzováno 30 dotazníků. Odpovídalo 11 mužů a 19 žen ve 

věkovém rozpětí od 20 let do 60 let a více. Dotazovaní bydlí ve Frýdku-Místku nebo jemu 

blízkých městech či městských částech jako např. Třinec, Paskov, Sviadnov, Dobrá. 

Jednalo se o občany, kteří služby pro seniory využívají a jednak o občany, kteří služby 

v současné době nepotřebují. 

V dotazníku mohli respondenti uvést jakýkoliv počet odpovědí, které uznali za 

vhodné a pravdivé. 

 

Tab.8 Věková struktura respondentů 

Věková skupina Celkem % 

20 - 29 let 2 7 

30 - 44 let 9 30 

45 - 60 let 13 43 

60 a více let 6 20 

Celkem 30 100% 
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Tab.9 Struktura podle pohlaví a bydliště   

Pohl./Bydliště Frýdek Místek Jinde Celkem 

muž 55% 6 45% 5 0% 0 100% 11 

žena 32% 6 47% 9 21% 4 100% 19 

celkem 40% 12 47% 14 13% 4 100% 30 

 

 

Výsledky jednotlivých otázek, jsou součástí přílohy č.3. Z výsledků dotazníku 

vyplývá, že dotazování jsou si vědomi o existenci sociálních služeb, které město nabízí. 

Převážná část respondentů uvedla, že jsou služby ve městě dostačující, ale současně, že 

chybí služby typu „domovinky“, tj. celodenní pobyty pro seniory spojené s aktivizačními 

činnostmi. Všichni dotazovaní souhlasili s výstavbou domu s pečovatelskou službou. 

Nejčastější odpovědí na otázku, jaké služby a vybavení by rádi uvítali v DPS bylo 

rehabilitační centrum a služby péče o tělo (kadeřník, manikúra, pedikúra.) Na základě 

tohoto dotazníku jsem se snažila tyto služby zahrnout do svého návrhu. 
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8. Průzkum a návrh zeleně 

 

Před započetím diplomové práce byla provedena inventarizace dřevin.  

Pro správné posouzení dřevin a pro jejich další uplatnění bylo zjištěno následující: 

 Zaměření dřevin 

 Druhové určení:   

o strom listnatý, jehličnatý  

o keř listnatý, jehličnatý 

o dřevina nízká - půdopokryvná 

o dřevina popínavá 

 Stanovení sadovnické hodnoty: 

o 5 bodů - nejhodnotnější dřeviny 

o 4 body - velmi hodnotné dřeviny 

o 3 body - průměrné dřeviny 

o 2 body - dřeviny podprůměrné 

o 1 bod - dřeviny nevyhovující 

 

Na základě stanovení sadovnické hodnoty bylo rozhodnuto o odstranění případně 

ponechání dřevin.  

Vyhodnocení stavu zeleně bylo provedeno do inventarizační tabulky, která tvoří 

přílohu č.3.  

Zeleň tvoří v areálu domu s pečovatelskou službou významný kompoziční prvek. 

Prostor areálu částečně uzavírají nízké keře a plochy vysoké zeleně. Hlavní funkcí zeleně 

je vytvářet dostatek míst pro relaxaci a odpočinek seniorů. Vysoká a střední zeleň vytváří 

skupiny, tak aby bylo snadné udržovat travnaté plochy. V areálu převažují listnaté stromy  

a keře a jsou vhodně doplněny stromy jehličnatými. Jako nevhodnější se jeví menší solitéry 

listnatých stromů se zajímavým efektem v době kvetení. Celkovou koncepci zahrady 

dotváří výběr vhodného mobiliáře a vybavení. 
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9. Mobiliář 

Areál domu s pečovatelskou službou je doplněn potřebným mobiliářem a herními prvky.  

V areálu jsou umístěny hřiště na minigolf a zahradní šachy. Důležitým prvkem je hřiště, 

které slouží k aktivnímu odpočinku seniorů. Podél chodníků jsou navržena odpočinková 

místa s lavičkami a odpadkovými koši. Na každém odpočinkovém místě jsou umístěny  

2 lavičky. 

Osvětlení areálu tvoří vysoká svítidla, zbytek areálu je doplněn nízkými svítidly, 

která osvětlují herní prvky a venkovní posezení kavárny. 

Materiál použitého mobiliáře je nejčastěji dřevo v kombinaci s hliníkem.  

 

9.1 Navrhovaný mobiliář 

 

Parková lavička 

Lavička délky 1600 mm se skládá ze dvou krajních 

rámů hliníkových profilů a opěradla  

z impregnovaného dřeva. 

Rozměry: šířka 750 mm, výška opěradla 840 mm, 

výška sedadla 450 mm. 

                                                                     Obr.5    Parková lavička   

 

Parková lavička bez opěradla 

Lavička se skládá ze dvou krajních rámů 

z hliníkových obdélníkových profilů, do 

kterých jsou upevněny profily sedadla. 

Sedadlo je z impregnovaného dřeva 

mořeného do různých barevných odstínů. 

Rozměry: šířka 500 mm, délka 1600 mm, 

výška sedadla 420 mm 

       Obr. 6    Parková lavička bez opěradla 
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Parkový stůl 

Stůl se skládá ze dvou krajních rámů z hliníkových 

profilů, do kterých jsou upevněny nerez ocelovými 

šrouby profily z impregnovaného dřeva mořeného do 

různých barevných odstínů. Rozměry: šířka 800 mm, 

délka: 1600 mm, výška 800mm 

               Obr.7    Parkový stůl 

 

Odpadkový koš 

Odpadkový koš je vyroben z perforovaného hliníkového plechu  

 v různých barevných odstínech. Rám je z ohnuté hliníkové trubky. Koš je 

naklopitelný, vnitřní vyjímatelný koš je z ocelového plechu a opatřen 

držadlem, zastřešení koše je z hliníkového plechu.  

Rozměry: výška 1100 mm, šířka 440 mm, hloubka 390 mm 

 

 

         

                                                  Obr.8    Odpadkový koš 

Zahradní šachy 

Velikost hracího pole 1,6 x 1,6 m (pole 20 x 20 

cm). Materiál figurek: dřevo, výška 40 cm.  

 

 

 

 

 

Obr.9    Zahradní šachy 
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9.2 Hřiště pro seniory 

 

Cvičební prvky slouží k protahování, posilování všech důležitých svalových skupin  

a procvičení motorických schopností. 

 

 

9.2.1 Příklad použitých prvků 

Swingař 

Energeticky náročný přístroj, který posiluje převážně 

oběhový systém a rozproudí krev po celém těle. Současně 

uvolňuje páteř, boky, kyčle v rotačních pohybech a výrazně 

posiluje šikmé břišní svaly a tím dokonale formuje postavu  

v problémových partiích břicha, boků a hýždí. 

 

                       Obr.10    Swingař 

 

Lehátko 

Lavice k posílení břišního svalstva. Posiluje 

horní, dolní a šikmé břišní svaly. Cvičení je 

vysoce účinné, provádí se ze sedu do lehu 

 a obráceně. Dolní končetiny jsou fixovány 

zarážkami. 

                               Obr.11    Lehátko 

 

Lavička s pedály 

Součástí lavičky jsou dvoje pedály, které jsou pevně 

zabudované do země. Lavička slouží ke kompletnímu 

protažení a posílení dolních končetin, především 

kolenních kloubů. [17] 

 

       

                 Obr.12    Lavička s pedály 
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10. Ekonomické zhodnocení 

 

Orientační propočet nákladů vychází z cenových ukazatelů cen ve stavebnictví, 

průměrných cen dopravní a technické infrastruktury za rok 2010 a dle přílohy č.11 

cenového věstníku Ministerstva financí ze dne 29.1. 2010. Objekt domu s pečovatelskou 

službou je zařazen do kategorie 803 – Budovy pro bydlení.  

Pro výpočet ceny vsakovacích bloků a stanovení cen cvičebních prvků hřiště pro 

seniory byly použity katalogové ceny výrobce. [16] [17]. 

Tab.10 Celkové investiční náklady 

Název Výměra 
Měrná 

jednotka 

Jednotková 

cena 

Cena celkem 

bez DPH 

Objekty 

SO 01 

DPS 
18 870 m

3
 4808 90 726 960 

Inženýrské sítě 

SO 02  

Vodovodní přípojka 
125 m 1650 206 250 

SO 03  

Přípojka splaškové kanalizace 
76 m 4565 346 940 

SO 04  

Plynovodní přípojka 
46 m 2637 121 302 

SO 05 

Elektro přípojka 
120 m 733 87 960 

SO 05  

Veřejné osvětlení 
680 m 847 93 170 

SO 06  

Elektronické komunikace 
27 m 175 4 725 

SO 07 

Vsakovací bloky 
130 ks

 
1795 233 350 

Celkem 1 093 697 

Komunikace 

SO 08 

Komunikace pro pěší 
1500 m

2 
782 1 173 000 

SO 09 

Příjezdová komunikace 
730 m

2
 914 667 220 
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SO 09  

Parkovací stání 
210 m

2
 529 111 090 

Komunikace 1 951 310 

Zahradní úpravy 

Založení trávníku parkového 10 000 m
2
 54 540 000 

Výsadba stromu s balem do 

200 cm výšky 
30 ks 1 225 36 750 

Výsadba stromu s balem 250 

– 350 výšky se zapěstovanou 

korunou 

20 ks 2 925 58 500 

Výsadba keře do 50 cm 

výšky, bez balu 
150 ks 61 9 150 

Celkem 644 400 

Mobiliář 

Lavička 22 ks 7 500 165 000 

Odpadkový koš 6 ks 3 500 24 000 

Altán 144 m
2 

3 250 468 000 

Stůl zahradní 6 ks 2 300 13 800 

Lavice zahradní 12 ks 1 050 12 600 

Zahradní šachy 1 ks 18 000 18 000 

Minigolfové hřiště 12 ks 5 000 60 000 

Celkem 761 400 

Hřiště pro seniory 

Vybavení hřiště 8 ks  268 000 

Oplocení 

Drátěné pletivo, ocelové 

sloupky 
550 m 876 481 800 

 

CELKEM                  95 927 567  Kčbez DPH

                   97 000 000 Kč bez DPH 
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11.  Závěr 

 

Objemová studie domu s pečovatelskou službou byla vypracována ve dvou variantách 

řešení, přičemž jedna varianta, mnou vybraná byla zpracována podrobněji. Během práce na 

obou návrzích jsem se snažila využít všechny dostupné znalosti, podklady a informace, tak 

aby byly návrhy v souladu se všemi požadavky a předpisy.  

Při řešení koncepce areálu jsem vycházela z příkladů nejnovějších světových trendů 

v péči o seniory, kde se senior nachází v příjemném domácím prostředí, je nablízku svým 

vrstevníkům a současně má na dosah ruky všechny potřebné sociální služby.  

Domov s pečovatelskou službou jsem se snažila navrhnout tak, aby poskytoval  

a nabídl seniorům příjemné prostředí obklopené zelení. Obyvatelé domu mají dostatek 

prostoru pro aktivní trávení volného času, klubovou činnost a konání kulturních  

a společenských akcí. Dům s pečovatelskou službou umožňuje prožít důchodový věk 

aktivně a důstojně. Objekt domu působí svou dispozicí a volbou materiálu moderním 

dojmem a zapadá do okolní krajiny. 

Stavby tohoto typu jsou a v následující době ještě budou hodně frekventované, ať 

už z hlediska zvyšujícího se počtu seniorů, tak z hlediska dlouhých čekacích lhůt pro přijetí 

do těchto zařízení. 

 Během zpracování diplomové práce, jsem si prohloubila znalosti z oblasti bydlení 

seniorů, proto již nyní vím, jak jsou tyto domy s pečovatelskou službou a zařízení 

podobného typu důležité. Proto doufám, že tyto poznatky využiju i ve své budoucí praxi. 

Na závěr diplomové práce jsem provedla stručné ekonomické zhodnocení. 
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PŘÍLOHA 3�
 

 

Poř. číslo Druh dřeviny Český název 
Sadovnická 

hodnota 

1 Listnatý strom Lípa zelená 4 

2 Listnatý strom Olše lepkavá 4 

3 Listnatý strom Bříza bělokorá 2 

4 Listnatý strom Bříza bělokorá 3 

5 Listnatý strom Bříza bělokorá 2 

6 Jehličnatý strom Smrk ztepilý 2 

7 Listnatý strom Bříza bělokorá 3 

8 Listnatý keř  1 

9 Listnatý strom Bříza bělokorá 2 

10 Listnatý strom Bříza bělokorá 2 

11 Listnatý strom Dub letní 3 

12 Listnatý strom Olše lepkavá 3 

13 Listnatý strom Bříza bělokorá 2 

14 Listnatý keř  2 

15 Listnatý keř  2 

16 Listnatý keř  1 

17 Jehličnatý strom Smrk ztepilý 3 

18 Jehličnatý strom Smrk pichlavý 4 

19 Jehličnatý strom Smrk ztepilý 3 

20 Listnatý keř  1 

 





PŘÍLOHA 2 
 

O kterých sociálních službách lidé vědí, nebo se alespoň domnívají, že lze ve městě 
využívat. 

Věk / 
Služby 

Domov 
pro 

seniory 
DPS Hospic 

Ošetřovatelská 
sl. 

Klub 
důchodců

Dovoz 
obědů 

Celkem

20-29 2 0 0 2 0 0 4 

30-44 9 0 1 7 2 6 25 

45-60 12 1 0 2 5 1 21 

60 a více 6 0 3 6 2 0 17 

celkem 29 0 0 30 6 7 67 

 
Od 30 dotazovaných jsem na tuto otázku získala 67 odpovědí, dotazovaní označili průměrně  

2 odpovědi z nabízených variant. Nejvíce označována odpověď byla ošetřovatelská služba, 

jako další nejčastěji uváděné odpovědi byly domov pro seniory a dovoz obědů. 

 

 

Chybí některé sociální služby pro seniory ve městě? 

Nedos
tatek 
služeb
/věk 

20-29 30-44 45-60 60 a více Celkem 

Ano 50 % 1 34 % 3 38 % 5 0% 17 33 % 10 

Ne 50 % 1 66 % 6 62 % 8 100% 83 64 % 20 

Celke
m 

100 % 2 100 % 9 100 % 13 100% 6 100 % 30 

 
64 % respondentů je spokojeno nebo si myslí, že služby ve městě jsou dostačující. Ale 33 % 

s tímto rozhodnutí nesouhlasí a uvádějí, že chybí služby typu „domovinky“. Tj. celodenní 

pobyty pro seniory spojené s aktivizačními činnostmi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PŘÍLOHA 2 
 

Souhlas či nesouhlas s výstavbou domu s pečovatelskou službou ve městě. 
 

Souhlas s 
DPS/ Pohlaví 

Muži Ženy Celkem 

Ano 100% 11 100% 19 100% 30 

Ne 0% 0 0% 0 0% 0 

Jiný názor 0% 0 0% 0 0% 0 

Celkem 100% 11 100% 19 100% 30 

 
Všichni dotazovaní souhlasí s výstavbou domu s pečovatelskou službou v lokalitě "Za 
nemocnicí". 
 
 
Jaké by volili vybavení a služby v domově s pečovatelkou službou. 
 

Vybavení DPS/Pohl Muži Ženy Celkem 

Rehabilitační centrum 7 17 24 

Lékař 11 6 17 

kadeřník, pedikúra, manikúra 1 17 18 

Dovoz jídla 2 2 4 

Prodejna s potravinami, noviny 4 6 10 

Jiné 8 9 17 

Celkem 33 57 90 

 
V této otázce mohli respondenti vybrat max. 3 odpovědi. Nejčastější odpovědí bylo, aby 

součástí ve vybavení a službách domu s pečovatelskou službou nechybělo rehabilitační 

centrum, služby péče o osobu jako kadeřník, pedikúra a manikúra. A jako 3 nejčastější 

odpověď napsali respondenti, že v domě s pečovatelskou službou by neměla chybět vlastní 

jídelna a vývařovna. 

 
 
 
 
 



PŘÍLOHA 2 
 

DOTAZNÍK 
 

Dobrý den, 
jsem studentkou VŠB – TU Ostrava, Fakulty stavební, oboru Městské inženýrství a stavitelství. Tento dotazník 
slouží k zjištění názoru na výstavbu domu s pečovatelskou službou v lokalitě „Za nemocnicí“. Dotazník bude 
sloužit jako příloha k diplomové práci. 
Dotazník je anonymní. 
Instrukce: Prosím zaškrtněte odpověď, která se nabízí nejblíže té vaši, pokud budete vyzvání pro vaši odpověď, 
prosím vepište. 
 
Děkuji za spolupráci a přeji hezký den. 

 
 

Základní identifikační údaje 

Pohlaví   muž 
   žena 
 
Věk   20 – 29 let 
   30 – 44 let 
   45 – 60 let 
   60 a více let 
 
Stav   pracující 
   nezaměstnaný 
   důchodce 
   student 
   jiný  
 
Ve které části města bydlíte? 
 
   ve Frýdku 
   v Místku 
   jinde 

   
 
Uveďte, které ze sociálních služeb lze ve městě využívat? 
 
  domov pro seniory 
  domov s pečovatelskou službou 
  hospic 
  ošetřovatelská péče 
  klub důchodců 
  dovoz obědů 

  
Jste uživateli některých z předchozích uvedených služeb? 
  
  ano, a které .............................................................................................................................................. 
  ne 
 

 



PŘÍLOHA 2 
 

Jak hodnotíte úroveň vámi využívaných sociálních služeb? 
 
  velmi spokojen 
  spokojen 
  spíše nespokojen 
  velmi nespokojen 
  nevyužívám 

  
Domníváte se, že ve městě chybí některé sociální služby? 
 

  ano, uveďte které .................................................................................................................................... 

      ................................................................................................................................................................. 
  ne 

 
Souhlasíte s výstavbou domu s pečovatelskou službou v lokalitě „Za nemocnicí“ ? 
 
  ano 
  ne 
  jiný názor - vypište ................................................................................................................................. 

      .................................................................................................................................................................. 
 
Jaké vybavení a služby by měly být součástí domu s pečovatelskou službou? 
 
  rehabilitační centrum 
  lékař 
  kadeřník 
  pedikúra, manikúra 
  dovoz jídla 
  prodejna s potravinami, noviny 
  jiné – vypište ........................................................................................................................................... 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PŘÍLOHA 1 
 

Obr. 1    Příjezd k pozemku 

 

 

Obr. 2    Pohled na řešené území 
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