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Objemová studie domu s pečovatelskou službou v lokalitě „Za 
nemocnicí“ v k.ú. Frýdek ve Frýdku - Místku 

Úkolem DP je zpracování objemové studie domu s pečovatelskou službou v lokalitě „ Za nemocnicí“ ve 
Frýdku včetně přilehlého pozemku určeného k zázemí objektu, parkování vozidel a rekreaci klientů  
 
Návrh bude řešit:  
• Návrh funkčního uspořádání celé lokality včetně venkovních prostorů  
• Návrh stavby DPS o výši maximálně 4 nadzemní podlaží  a obytného podkroví, odpovídající výškou 
hlavní římsy 5 nadzemním podlažím Respektování stanovených objemových regulativů platících pro 
okolní zástavbu 
• Návrh uspořádání pozemku (stanovený koeficient zastavění dle ÚP je 0,5), dále příjezdu, parkování a 
dalšího nezbytného technického zázemí objektu 
• funkční uspořádání zeleně v daném prostoru, zhodnocení stávající zeleně, rámcové řešení probírek a 
dosadeb, včetně případných drobných staveb, mobiliáře, dalších rekreačních aktivit a hlavních druhů dřevin
• při zpracování návrhu nutno zohlednit potřebné limity využití území - ochranná pásma inženýrských sítí, 
ochranné pásmo hlukové, požadavky orgánů životního prostředí, oslunění, vítr a další aspekty 
• cenový odhad navržených opatření a jejich ekonomické vyhodnocení 
 
Návrh bude zpracován ve dvou variantách s tím, že jedna z nich bude dopracována do podoby územní 
studie. 
Výchozími podklady pro řešení bude platná územně plánovací dokumentace města, případně další 
zpracované projektové dokumentace a záměry pro dané území  
 
Diplomovou práci zpracujte v následujícím rozsahu: 
1. Rešerše a rekapitulace teoretických východisek k problematice výstavby domů s pečovatelskou službou 
jejich vývoje, využití, podob, potřebného vybavení, provozu a jejich jednotlivých funkčních částí včetně 
příslušných finančních nástrojů a legislativy a příkladů úspěšných domácích, případně zahraničních 
realizací 
2. Souhrn základních poznatků o řešeném území s průzkumem a rozborem současného stavu na základě 
vlastního terénního šetření (včetně orientační neformální ankety mezi potenciálními obyvateli objektu o 
názorech a představách podoby a vybavení budoucího objektu), průzkumu již pořízených dokumentů (tj. 
stávající územně plánovací dokumentace, územně analytické a další existující podklady k danému prostoru, 
širší vztahy, limity využití území) 
3. Souhrnná zpráva na úrovni územní architektonické studie v členění na průvodní a technickou zprávu se 
zohledněním vyhlášek ke Stavebnímu zákonu. Součástí DP bude vyhodnocení předpokládaných finančních 
nákladů pro navrhované řešení (náklady vlastní stavby, komunikace, parkování, technická infrastruktura, 
zeleň, mobiliář,). Ve zprávě bude obsažena etapizace prací 
4. Grafická část diplomové práce:  
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Volume study of home care service in the locality „Za nemocnicí“ in 
Frýdek - Místek 

Zásady pro vypracování: 



 

- Situace širších vztahů (územní plán) 
- Celková situace území s vyznačením a popisem hlavních problémů a střetů (1 : 1 000) 
- Komplexní návrh (1 :  500 nebo 1 : 200) 
- Návrh dopravní a technické infrastruktury včetně parkování (1 : 500 nebo 1 : 200) 
- Doplňující výkresy, architektonické a urbanistické detaily dle potřeby a domluvy 
- Fotodokumentace 
 
Rozsah grafických prací:  
rozsah, náplň a měřítka jednotlivých výkresů bude upřesněn v průběhu zpracování DP 
 
Rozsah textové části:  
min. 45 stran textu dle Směrnice děkana č.2/2009 „Zásady pro vypracování diplomové práce a interních 
předpisů Katedry městského inženýrství 
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Formální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových 
stránkách fakulty. 
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