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1. Úvod 
 

Jak se společnost chová k seniorům a handicapovaným občanům, je úkazem, jak hodně 

nebo naopak jak málo je společnost vyspělá. 

Navrhované objekty DPS nebo domovů pro seniory, by neměli mít pouze ekonomické 

hlediska. Důležitějšími faktory, v těchto objektech by se měly stát zajišťování komplexní 

služby sociální péče starým občanům. 

 

1.1 Cíl diplomové práce 
 

Cílem řešení diplomové práce je vypracovat návrh domova pro seniory, která řeší 

zejména typologickou problematiku, jak v objektu, tak i mimo něj. Ve venkovním prostředí je 

cílem navrhnout komunikace, zeleň a mobiliář pro bezbariérové užívání seniorů. Součástí 

práce bude propočet nákladů navrženého řešení. 

 

 

1.2 Předmět diplomové práce 
 

Předmětem řešení diplomové práce je vypracovat návrh domova pro seniory 

v Moravské Ostravě. Řešená lokalita je vymezená ulicemi Poděbradova, Harantova  

a Soukenická. Bude zapotřebí asanace bývalé blokové zástavby, najít nové užití výměníkové 

stanice a AT stanice, která se v současné době nachází na území. Návaznosti pěších 

komunikací, parkovacích stání a zeleně na Regulační plán dané lokality. Výpočet kapacity 

statické dopravy pro potřeby celého objektu. Návaznosti na nejbližší okolí bude řešeno 

bezbariérově. Celý návrh bude pojat koncepčně s možným výhledem do budoucnosti včetně 

celkového začlenění do urbanistické kompozice okolí. Zpracování studie bude ve dvou 

variantách s detailním dopracováním jedné z nich.  
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1.3 Rozvaha o studii 
 

Projektování ošetřovatelského ústavu klade zvláštní nároky. Musí se hlídat fyzické  

a psychické potřeby obyvatel personálu a zároveň udržet náklady, jak na výstavbu, tak  

na pozdější provoz celého objektu či areálu. 

Lidé, kteří nejčastěji v důsledku vysokého věku ztrácejí pohyblivost a nedokáží se  

o sebe postarat bez pomoci jiné fyzické osoby. V takových to případech se přemísťují  

do sociálních zařízení, ve kterých o ně pečují odborný zdravotnický personál. Dalšími důvody 

je sdružování obyvatel stejné věkové kategorie, což může mít pozitivní přínos 

v zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

Cílem je vytvořit funkční a příjemné prostředí pro obyvatele i personál, aby se 

člověk v nich cítil přirozeně.  

 

1.4 Podklady 
 

− výřez z Územního plánu města Ostravy 

− Regulační plán dané lokality 

− Katastrální mapa dané lokality (digitální), výpis z katastru nemovitostí jednotlivých parcel 

− RWE Distribuční služby, s.r.o. 

� vyjádření k existenci sítí, výkres stávajících sítí ( M 1:1000 ) 

− Ostravské vodovody a kanalizace a.s. 

� vyjádření k existenci sítí, výkres vodovodní a kanalizační sítě (M 1:1000) 

− Čez ICT Services a.s. 

� vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti, výkres stávajících sítí  

( M 1:1000 ) 

− Telefonica O2 – Czech Republic a.s. 

� vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací, výřezy účelové mapy  

( M 1:1000 ) 

− DALKIA Česká republika a.s. 

� výkres stávajících sítí (M 1:500) 
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− Ostravské komunikace a.s. 

� vyjádření o existenci veřejného osvětlení, výkres paspartu VO ( M 1:1000 ) 

− mapy ze serveru www.mapy.cz 

− fotodokumentace řešeného území 
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2. Základní pojmy 
 

2.1 Názvosloví 
 
Podlaží 

Část budovy vymezená dvěma po sobě následujícími dělícími rovinami. Nadzemní podlaží 

1.NP, 2.NP atd. Podzemní podlaží 1.PP, 2.PP atd. [3] 

Schodiště 

Slouží ke spojení různých výškových úrovní. Musí být pohodlná, dostatečně široká, 

ohnivzdorná, přímo osvětlená, dobře větraná a bezpečná pro výstup i sestup. [3] 

Schodišťový prostor   

Je celý komunikační prostor, ve kterém je umístěno schodiště. [3] 

Stání 

Plocha sloužící k odstavení nebo parkování vozidla. [5] 

Bezbariérové řešení 

Je to prostředí ve kterém se snadněji orientují a pohybují osoby se sníženou schopností pohybu  

a orientace. Bezbariérové prostředí uvítají i lidé, kteří mají dočasnou pohybovou indispozici 

(člověk se zlomenou nohou, těhotné ženy atd.). [6] 

Manipulační prostor 

Manipulační prostor tělesně postižených osob je o něco větší než prostor potřebný ostatních 

lidí. Pro otočení o 360° na vozíku, je potřeba manipulační plochy 1500x1500m. [6] 

Vodící linie 

Je spojnice hmatných orientačních bodů umístěných v pochozích plochách a na vnitřních  

a vnějších komunikacích. [6] 

Signální pás 

Zvláštní forma umělé vodící linie. Určuje nevidomému přesný směr chůze. Signální pás musí 

být vždy ukončen přirozené nebo umělé vodící linie pro zrakově postižené. Musí mít výrazně 

odlišnou strukturu a charakter povrchu, vnímatelný slepeckou holí a nášlapem, při dodržení 

kontrastu vůči okolí, vyjma řešení památkových zónách a rezervacích. [6] 
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Orientační znak 

Doplňující hmatová, sluchová i čichová trvalá informace vedoucí k vytvoření správné 

představy zrakově postiženého o prostředí či prostoru. [6] 

 

2.2 Demografie v Ostravě 
 

2.2.1 Sociodemografické charakteristiky 

Zatímco do roku 1991 počet obyvatel Ostravy stoupal – od sčítání lidu ke 3.3.1991  

do posledního sčítání lidu, bytů a domácností k 1.3.2001 ubylo obyvatelstva v Ostravě  

o 8 078, tj. – 2,5%. Úbytek obyvatelstva v současné době je ovlivněn vystěhováním z města,  

ve srovnání s ČR se Ostrava vyznačuje migrací mladých lidí do ekonomicky atraktivnějších 

částí ČR (zejména vzdělané části této populace) a naopak migrací především 

nekvalifikovaných lidí a přistěhovalců z chudších zemí do Ostravy. 

Současná nejpočetnější věková kategorie ze 70. let 20. století zůstává až do roku 

2020 v produktivním věku. Problémem je ovšem jejich uplatnění na trhu práce v Ostravě 

(důsledky hospodářské a ekonomické restrukturalizace). V současné době je v Ostravě pouze 

40,1 % ekonomicky aktivního obyvatelstva. 

Změny věkové struktury obyvatel Ostravy se projeví ve změně poměrů četností 

neproduktivních skupin, přičemž počet dětí do 14 let bude výrazně převýšen počtem obyvatel 

starších 60 let. [10] 

 

2.2.2 Stárnutí obyvatel 

 Česká republika se zařadila mezi populačně nejstarší evropské země s nízkým 

podílem dětské složky. Ve srovnání se zeměmi Evropské Unie, které jsou omlazovány 

přílivem imigrantů, je perspektiva populačního stárnutí v ČR (a tedy i v Ostravě) výraznější. 

V roce 2000 činila postproduktivní složka obyvatel Ostravy 18,2 % celkové 

populace, v roce 2020 by měla tato složka populace dosahovat až 27,7 % celkové populace 

obyvatel Ostravy. 
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Velmi početnou skupinou obyvatel budou kolem roku 2010 šedesátiletí a kolem roku 

2020 sedmdesátiletí občané. V období po roce 2020 a zejména pak 2030 vyvrcholí populační 

stárnutí obyvatel města Ostravy (i ČR) a nastane situace dosud v jiných vyspělých zemích 

neznámá, neboť počet starých lidí bude tvořit více než polovinu obyvatelstva. Vytvoří se nové 

sociální prostředí, v němž věk 60, ale ani 65 let již nebude možno považovat za hranici 

ukončení ekonomické aktivity. S očekávaným prodlužováním naděje dožití bude narůstat  

i četnost nejstarší věkové skupiny obyvatelstva – 80 let a starší. Pokud by tuto situaci měla 

tlumit imigrace, musela by být masová. [10] 

 

2.2.3 Rozložení věkové struktury obyvatel Ostravy v roce 2010 

V roce 2010 se nejpočetnější věková kategorie posouvá na 35 až 39 let – celkem  

26 209 osob. Na druhém místě je kategorie 30 až 34 let - celkem 25 320 osob a na třetím místě 

je kategorie 45 až 49 let - celkem 23 463 osob. Stárnutí ostravské populace dokumentují silné 

kategorie 55 až 59 let a 60 až 64 let. Dále se rozevírají nůžky mezi počtem mužů a žen  

na konci produktivního a v postproduktivním věku. 

Zatímco kategorie žen nad 60 let je z hlediska početnosti zastoupení na čtvrtém místě, u mužů 

tato kategorie zaujímá místo jedenácté. [10] 
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Pro jekce obyvatelstva v O strav ě  d le v ěkových  kategorií v r. 2010
(výpo čet bez m igrace)
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Obr.1 Strom života - rozložení věkové struktury obyvatel Ostravy v roce 2010 [10] 

2.2.4 Rozložení věkové struktury obyvatel Ostravy v roce 2015 

V roce 2015 by mělo nejvíce lidí v Ostravě být ve věkové kategorii 40 až 44 let -  

25 920 osob. Druhou nejpočetnější věkovou kategorii by měli tvořit lidé ve věku 35 až 39 let - 

25 141 osob a třetí lidé ve věku 50 až 54 let - 22 757 osob. Největší rozdíly v četnosti 

zastoupení mužů a žen se objevují v populaci nad 60 let. [10] 

 

2.3 Rozdělení sociálních služeb, typy závislostí 
 

2.3.1 Sociální služby – způsoby pomoci 

Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťovaná pomoc při péči o vlastní osobu, 

zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování pomoc 

s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

psych- a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů. [11] 
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Stavby pro sociální služby dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách 

− Stavby pro bydlení 

� Dlouhodobé bydlení nahrazující domov 

� Chráněné bydlení 

� Zařízení pěstounské péče 

� Domovy a penziony 

� Komplexní zařízení 

� Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

� Přechodné bydlení nenahrazující domov 

� Domovy napůl cesty 

� Režimové pobytové zařízení nenahrazující domov 

� Azylové domy 

� Terapeutické komunity 

− Hospice 

− Terapeutická centra 

� Denní stacionář 

� Chráněné dílny 

− Kontaktní centra 

− Centra kontaktního a jednorázového poradenství  

− Logistická centra 

−  

2.3.2 Typy závislosti dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 

Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve: 

- stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 

potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než úkonech péče o vlastní osobu  

a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 5 úkonech péče o vlastní 

osobu a soběstačnosti. 

- stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 18 úkonech 
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péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než  

10 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti 

- stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 24 úkonech péče o vlastní 

osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 15 úkonech péče  

o vlastní osobu a soběstačnosti 

- stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 30 úkonech péče o vlastní 

osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 20 úkonech péče  

o vlastní osobu a soběstačnosti. 

 

2.4 Stavební požadavky pro objekty pro seniory 
 

2.4.1 Stavební program 

Vstupní část 

Obytná část  

- Obytné jednotky na odd. typu I – obytná místnost, příslušenství 

- Obytné jednotky na odd. II a III  

- Společně užívané prostory – koupelna, WC, čajová kuchyňka, prádelna obyvatel, denní 

místnost, kuřárna, ošetřovna, pomocná kuchyně, úklidová místnost, prádelna oddělení, 

sklad použitého prádla, sklad rezervního prádla, sklad pomocného materiálu, 

odpočinková místnost ošetřovatelského personálu 

Společenská část – společenský víceúčelový sál, promítárna filmů, předsálí společenského 

sálu, bufet, místnost pro účinkující, kuřárna, klubovny, knihovna a čítárna, místnosti  

pro zájmové aktivity 

Stravovací část  

- Zařízení sloužící strávníkům – jídelna pro mobilní obyvatele, hala jídelny, jídelny 

zaměstnanců a mimoústavních strávníků 

- Zařízení pro přípravu a distribuci jídel 

Zdravotně ošetřovatelská část 
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- Vyšetřovna – ordinace 

- Pracovna ambulantní sestry 

- Pracovna vrchní sestry 

- Pracovna lékaře 

- Rehabilitační úsek – místnost pro fyzikální terapii, místnost na kondiční cvičení, 

místnost pro provádění léčebné tělesné výchovy, vodoléčba 

- Oddělení karantény – karanténní pokoj, příslušenství karanténního pokoje 

- Místnost pro přechodné umístění zemřelých 

Hospodářsko správní část 

- Administrativní úsek – kanceláře administrativy a sociálních pracovnic, archiv 

- Zařízení pro pracovníky – šatny a umývárny, denní místnosti pro zaměstnance, 

zasedací místnost 

- Zařízení hospodářského provozu – hospodářské sklady, údržbářské dílny, garáže, 

prádelenský provoz 

 

2.4.2 Základní kapacitní a prostorové nároky 

- Velikost ústavu nesmí překročit kapacitu 200 míst. Výjimečně lze počet míst 

v ústavu překročit, odpovídají-li jinak stávající obytné jednotky minimálním 

standardům a jsou umístěny ve více budovách s dostatečně velkou přilehlou parkovou 

plochou. 

- Nejméně 60 % celkové lůžkové kapacity v domově důchodců musí tvořit obytné 

jednotky pro jednu osobu a maximálně 20 % mohou být obytné jednotky pro 4 osoby. 

Obytné jednotky pro více než 4 osoby nejsou povoleny. 

- Obytná jednotka se sestává z příslušenství, které tvoří předsíň, WC a koupelna nebo 

sprchový kout a kombinace obývací místnosti s ložnicí. 

- Minimální podlahová plocha obytné jednotky bez zápočtu plochy lodžií, balkonů  

a příslušenství činí pro jednu osobu 16 m2, přípustná je odchylka 2 m2. 

- Příslušenství obytné jednotky může sloužit maximálně pro 4 osoby, nebo být 

přičleněno maximálně ke dvěma obytným pokojům. 

- Pokud v současných domovech nejsou z naléhavých stavebně technických důvodů 

standardy uvedené v předcházejících bodech splnitelné, je po dobu trvání těchto 
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překážek přípustné, aby minimální výměra na jednu osobu činila 12 m2. Ze stejných 

důvodů nemusí být výjimečně součástí příslušenství pokoje WC, koupelna a sprcha. 

V takovém případě však musí domov zajistit v rozsahu uvedeném v příloze č. 1. 

dostatečné množství těchto zařízení v jiných a dostupných částech objektu. 

 

2.4.3 Obytné jednotky na oddělení typu I 

- Mohou být maximálně pro dva ubytované a skládají se z obytné místnosti  

a příslušenství. 

- Obytná místnost 

o Minimální standard 

Minimální výměra: 16 m2 na jednoho ubytovaného (bez plochy vestavěných 

skříní, balkónů a lodžií) 

Minimální vybavení na jednoho obyvatele: lůžko, šatní skříň a prádelník nebo 

skříňka na lůžkoviny, noční stolek, křeslo nebo židle s opěradlem  

a s područkou, nízká stolička pod nohy, stůl se dvěma židlemi  

(u dvoulůžkových místností třemi židlemi, vestavěná skříň, není-li součástí 

předsíně, signalizační zařízení). Tento standard se nevyžaduje, pokud ústav 

umožňuje obyvatelům vybavit si obytnou jednotku vlastním nábytkem. 

Obytné jednotky nesmí být průchozí. 

o Doporučený standard 

Doporučené vybavení: vybavení rozhlasovým přijímačem, domácím telefonem, 

stolkem pod televizor, zásuvkou pro připojení televizního přijímače  

na společnou anténu. Obytné místnosti v obytných jednotkách pro dva 

ubytované je možno vybavit dvěma způsoby: buď jako dvě stejně zařízené 

obytné místnosti, nebo jako společná ložnice a obývací místnost pro manželský 

pár. 

 

2.4.4 Obytné jednotky na oddělení typu II. a III. 

- Obytné jednotky na odd. II a III musí splňovat minimální standard obytných jednotek 

na oddělení I. a s těmito rozdíly: 
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o Na odd. III musí být obytné pokoje vybaveny nemocničním polohovacím 

lůžkem přístupným ze 3 stran (z toho ze dvou podélných) 

o Jsou-li nemocničními lůžky vybaveny i oddělení II, pak se nepožaduje přístup 

ze tří stran. 

o V obytných jednotkách vybavených nemocničními postelemi není nutným 

standardem vybavení skříňkou na lůžkoviny. 

o Obytné jednotky s trvale upoutanými na lůžko musí být vybaveny přísuvným 

stolkem na podávání jídla. 

o Povinným vybavením na odd. III je vybavení zásuvkou pro připojení 

televizního přijímače a rádia a signalizační zařízení. 

o Na odd. III nelze vybavovat pokoje vlastním nábytkem obyvatel. 

o Příslušenství obytných jednotek na odděleních III musí být vybaveno 

prostorem pro pojízdné křeslo WC a sprcha musí být vybavena madly  

pro usnadnění vstávání nebo přidržení. Předsíň není povinná. 
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3. Poznatky o řešeném území 
 

3.1 Širší vztahy 
 

Ostrava je statutární město na rozhraní Slezska a Moravy na severovýchodě České 

republiky, poblíž hranice s Polskem. Ostrava leží na soutoku Lučiny, Odry, Opavy  

a Ostravice. 

Ostrava se nachází v nadmořské výšce 227 m n. m. Geografická poloha středu města 

je N 49° 48' 50.689 délky a E 18° 14' 46.315 výšky.  

Ostrava je složena z 23 městských obvodů a to z Hošťálkovic, Hrabové, Krásného 

pole, Lhotky, Mariánských hor a Hulváků, Martinova, Michálkovic, Moravské Ostravy  

a Přívozu, Nové Bělé, Nové Vsi, Ostravy - Jihu, Petřkovic, Plesné, Polanky nad Odrou, 

Poruby, Proskovic, Radvanic a Bartovic, Slezké Ostravy, Staré Bělé, Svinova, Třebovic  

a Vítkovic. [12] 

Hlavní směry z města jsou na Bohumín severovýchodní směr, dále pak na Frýdek 

Místek jižním směrem a na Opavu západním směrem. 

Docházková vzdálenost od řešeného území do centra města je cca 15minut.  

Na severní straně od řešeného území se nachází vlaková stanice Ostrava hlavní 

nádraží. Dojezdová vzdálenost tramvajovou dopravou je 12 minut. Na jihozápadní straně  

od řešeného území se nachází vlaková stanice Ostrava střed. Dojezdová vzdálenost 

tramvajovou linkou je 15 minut. Nedaleko tohoto vlakového nádraží se nachází ústřední 

autobusové nádraží.  

Vzdálenost od řešeného území k nejbližší městské tramvajové zastávce je cca.  

200 m. a k autobusové zastávce cca. 100 m. Místo je velmi dobře obslouženo častou frekvencí 

těchto spojů.  

 

3.2 Správci technické infrastruktury 
 

Na území obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je správce vodovodních sítí společnost 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. se sídlem v Ostravě na ulici Nádražní. 
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Dodávky plynu na území Moravské Ostravy a Přívozu obstarává společnost RWE 

Distribuční služby, s.r.o. 

Energetické zařízení na území Moravské Ostravy a Přívozu spravuje společnost Čez 

ICT Services a.s. 

Tepelné sítě na území Moravské Ostravy a Přívozu má na starosti společnost Dalkia 

Česká republika, a.s. 

Elektronické komunikace na území Moravské Ostravy a Přívozu spravuje společnost 

Telefonica O2 – Czech Republic a.s. 

Veřejné osvětlení na území Moravské Ostravy a Přívozu má na starosti společnost 

Ostravské komunikace a.s. 

 

3.3 Územní plán 
 

V územním plánu je místo řešeného území vyznačeno červenou barvou, která 

představuje dle legendy bydlení hromadné. V současné době se projednává změna územního 

plánu města Ostravy. 

 

Bydlení hromadné 

Slouží: Bydlení v nájemných domech v městské zástavbě. 

 Nejvyšší přípustné hladiny venkovního hluku: 55/45 dB (A) den/noc 

Funkční využití: 

1) Vhodné 

- Různé typy nájemných domů (většinou nad 3. N.P.) převážně bez vestavěné 

vybavenosti. 

- Vybavenost, sloužící danému území: zařízení obchodu, služeb, předškolní, 

zdravotnická a stravovací zařízení převážně formou vestavění do bytových domů. 

- Příslušné komunikace motorové, cyklistické, pěší, parkoviště. 

- Zeleň veřejná a obytná, dětská hřiště, hřiště pro mládež a dospělé. 

2) Přípustné 

- Vybavenosti, sloužící širšímu území: zařízení obchodu, služeb, sociální, ubytovací, 

administrativní. 
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- Příslušné hromadné podzemní a nadzemní garáže, vestavěné garáže. 

- Nezbytná technická vybavenost. 

3) Výjimečně přípustné 

- Hotely, administrativní budovy. 

- Nerušící drobná výroba a služby. 

 

3.4 Vyjádření správců sítí 
 

Kompletní vyjádření od níže uvedených správců inženýrských sítí jsou uvedeny 

v přílohách. 

− RWE Distribuční služby, s.r.o. 

− Ostravské vodovody a kanalizace a.s. 

− Čez ICT Services a.s. 

− Telefonica O2 – Czech Republic a.s. 

− DALKIA Česká republika a.s. 

− Ostravské komunikace a.s. 

 

3.5 Současný stav území 
 

Řešené území je ohraničeno ze severovýchodní strany ulicí Poděbradova,  

ze severozápadní strany ul. Harantova a z jihozápadní strany ulicí Soukenická. Na řešeném 

území se v současné době nacházejí: 

- torza bývalé blokové zástavby 

- výměníková stanice a AT ( automatická tlaková ) stanice 

- Přiléhavé dopravní komunikace, jejichž povrch je v neuspokojivém stavu 

- Některé pěší komunikace, které nejsou v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. 

- Nezpevněné plochy na místech budoucích pěších komunikací 

- Nadzemní vedení sekundárního teplovodu 

- Vzrostá zeleň 

- Podélné parkovací plochy na ulici Harantova 
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- Nevzhledné oplocení celého bloku 

 

3.5.1 Fotodokumentace stávajícího stavu 

Na místě byla pořízena fotodokumentace řešeného území. 

 
Obr.2 Stávající stav - Východní pohled na ulici  Obr.3 Stávající stav - Jihovýchodní  

Harantova      pohled z ulice Poděbradova 

 

 
Obr.4 Stávající stav - Západní pohled    Obr.5 Stávající stav – jižní pohled               

z ulice Soukenická      
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4. Návrh variant 
 

U každé z variant je provedena jasná organizační struktura => patrné prostorové, 

provozní a organizační nároky na objekt. 

 

4.1 Základní nároky na organizační strukturu 
 

Společná východiska jednotlivých částí, pro řešení variant na základě organizační 

struktury ústavu. 

 

4.1.1 Obytná část 

Základním prostorovým prvkem se stala obytná jednotka o rozměru 8,2m. x 4,5m. 

Obytná jednotky se skládá z obytné místnosti, balkonu v 2.NP a 3.NP a terasy v 1.NP, zádveří 

hygienického prostoru.  

Celý blok obytných částí je řešen jako trojtakt. V levém a pravém traktu jsou 

umístěny obytné jednotky či jiné místnosti potřebné k soběstačnému chodu oddělení.  

 

4.1.2 Stravovací část  

Prostorová část je řešena dle kapacity obytné části a počtu personálu. Návrh kuchyně 

je pouze pro ohřev teplých a přípravu studených jídel. Návrhem je, že teplá jídla budou 

dovážena v blízké jídelny, se kterou se vedení ústavu dohodne.  

 

4.1.3 Zdravotně ošetřovatelská část 

V té je uvažováno o prostoru vhodného pro vodoléčbu, masáže, aktivní odpočinek  

a relaxaci obyvatel domova.  
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4.2 Zjednodušený popis varianty I 
 

Varianta I. je graficky řešena jako výkres půdorys provozních vztahů v měřítku 1:500 

a je uvedena v příloze diplomové práce.  

 

4.2.1 1.NP  

Vstup do objektu je z jižní strany Poděbradovy ulice. Ve vstupní části se nachází  

po levé straně recepce s vrátným a prostor pro umístění schránek, dále se v této části ještě 

nachází bufet, šatna pro návštěvy, vyšetřovna pro nové pacienty a karanténní pokoj 

s hygienickým zařízením. A vstup do atria vytvořeného mezi obytnými částmi.  

V návaznostmi na hlavní komunikační prostor je umístěn schodišťový prostor 

s výtahem a vstup do obytných částí “A“ a “B“. Vlevo od komunikačního prostoru obytné 

části “B“ se nachází chodba, po které lidé mohou dostat do stravovací i do zdravotně 

ošetřovatelské části. 

Z ulice Harantova je navržen vedlejší vstup zejména pro personál objektu. Tento 

vchod je trvale uzavřen, aby nedocházelo k samostatnému a nekontrolovatelnému odchodů 

pacientů z objektu. Na této straně je navržena hospodářsko správní část a komunikace, která 

spojuje schodišťové prostory obytné části “A“,“B“ a navazuje na vstup do atria. Po pravé 

straně se chodba napojuje na zdravotně ošetřovatelskou a stravovací část. Na západní straně 

stravovací části je navržen vstup pro zásobování. Výkres 1.NP je přiložen v příloze. 

  

4.2.2 2.NP  

V druhém nadzemní podlaží byly navrženy obytné části “C“ a “D“. V každém 

oddělení je 17 obytných jednotek. Ve středu dispozice je navržena místnost pro sestry, která je 

předsazena do chodby tak, aby zdravotně ošetřující personál měl přehled o pohybu pacientů  

na oddělení. Dále je umístěno bezbariérové WC zvlášť pro muže a ženy. Naproti přes chodbu 

se nachází společenská místnost s návazností na kuchyňku. Společná komunikace je šířky 

2100 mm. Na jižní straně 2.NP je umístěna terasa, na kterou bude přístupna pacientům daného 

oddělení. Na severní straně je umístěna centrální koupelna, čistící místnost, ošetřovna, sklad  

a kuřárna. 
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4.2.3 3.NP  

Nejvyšší patro téměř koresponduje s 2.NP. S rozdílem, že jsou zde navržené obytné 

části “E“,“F“ a na jižní straně 3.NP se nachází balkon. 

 

4.3 Zjednodušený popis varianty II  
 

4.3.1 1.NP  

Vstup do objektu jeze severní strany z ulice Harantova. Ve vstupní části se nachází 

po pravé straně recepce s vrátným, hygienické prostory a šatna pro návštěvy, prostor po levé 

straně je navržen pro umístění schránek, vyšetřovna pro nové pacienty. V této části se nachází 

hospodářsko správní úsek kde, po levé straně se nachází kancelářské prostory vedení ústavu 

s hygienickým zařízením a knihovna. Po pravé straně se nachází karanténní pokoj 

s hygienickým zařízením, technická místnost a hospodářské místnosti. Naproti vstupní haly 

vede chodba, po které je možné dojít do stravovací části a zdravotně ošetřovatelské části. 

V návaznostmi na hlavní komunikační prostor je umístěn schodišťový prostor 

s výtahem a vstup do obytných částí “A“ a “B“. 

Z tohoto komunikačního prostoru lze vyjít 2x vedlejšími vstupy do zahrady.  

U hlavního schodišťového prostoru jsou umístěny únikové východy. 

Každá obytná část “A“ a “B“ má kapacitu 14 obytných jednotek a bude podrobněji popsaná  

v bodě 4.5 

 

4.3.2 2.NP 

V tomto podlaží se nachází obytná část “C“ a “D“, dále pak veřejná část. Ve veřejné 

části jsou k dispozici bytové jednotky určené pro návštěvy pacientů, byt pro správce objektu,  

a terasa, která je přístupná ze společného komunikačního prostoru. 

Každá obytná část “C“ a “D“ má kapacitu 14 obytných jednotek a bude podrobněji popsaná  

v bodě 5.2 
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4.3.3 3.NP 

V tomto podlaží se nachází obytná část “E“ a “F“. Každá obytná část “E“ a “F“ má 

kapacitu 14 obytných jednotek a bude podrobněji popsaná v bodě 4.5 

 

4.4 Výběr varianty a zdůvodnění 
 

Na detailnější vypracování byla vybrána varianta II. z důvodů: 

- lepší orientace obytných jednotek ke světovým stranám 

- umístění zdravotně ošetřovatelské a stravovací části ve středu dispozice objektu 

- větší plocha pro venkovní odpočinkovou část – orientována na jižní stranu 

- 2.NP je navržena veřejná část pro ubytování návštěv pacientů 

- účelnější rozmístění jednotlivých místností v obytné části 

- architektonické hledisko budovy  

- větší množství zachování rozrostlých stromů, možnost pokračování výsadby stromů 

v aleji dle regulačního plánu 
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5. Detailní popis vybrané varianty 
 

Varianta II. je řešena formou půdorysů studie a provozních vztahů jednotlivých 

podlaží ve výkrese provozních vztahů, ze kterých je patrný zjednodušený popis. Celkové 

grafické zpracování varianty II. je uvedeno ve výkresové části. 

 

5.1 Provozně organizační a dispoziční členění ústavu vybrané varianty 
 

Podrobný popis jednotlivých částí ústavu, členění podle funkcí organizační struktury 

varianty II.  

 

5.1.1 Vstupní část 

Šířka vstupních dveří do objektu je 1350 mm, jedná se o dvoukřídlé posuvné dveře 

s plně automatickým otevíráním. 

V návaznosti na vstupní část: 

- Recepce s vrátným ten zajišťuje, aby se nedostal nikdo nepovolaný do objektu.  

Na recepci navazuje odpočinková místnost pro vrátného s vlastním hygienickým 

prostorem. 

- Schránky pro obyvatele objektu, jejich rozmístění je ve výškovém rozmezí  

600 - 1400 mm nad podlahou.  

- Dva Hygienické prostory pro návštěvy, z nichž jeden je řešen bezbariérově 

- Šatna a čekárna pro návštěvy 

- Ošetřovna pro přijímaní nových obyvatel domova 

- Bufet 

 

5.1.2 Hospodářsko správní část 

Je rozdělena na: vedení ústavu + ekonomický úsek a provozní úsek 

Vedení ústavu – zde jsou navrženy kanceláře pro ředitele ústavu a vrchní sestru. 
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Ekonomický úsek – Kancelář ekonoma, který zajišťuje ekonomickou agendu 

financování provozu ústavu 

Provozní úsek – Zajišťuje údržbu a provoz objektu a jeho částí. Jsou to místnosti pro 

technicko-hospodářské pracovníky, ostatní dělníky, úklid a prádelnu. K těmto 

prostorům je navržen vlastní hygienický prostor. 

Technický prostor-technická místnost – Má samostatný technický vnější vstup  

a příjezdovou komunikaci ke dveřím místnosti. 

 

5.1.3 Zdravotně ošetřovatelská část 

Do této části je přístup ze společné komunikačního prostoru. Vstup do šaten je 

oddělen podle pohlaví. 

Zabezpečuje ošetřovatelskou a zdravotní péči. 

V této části se dále nachází: 

Místnost pro hydroterapii  – ta se skládá z prostoru pro bazén a relaxaci. Bazén je  

o rozměrech 4,8 x 2,1 m je navržen tak, aby dno bazénu bylo ve stejné výškové 

úrovni s podlahou. Výška bazénu je 1050 mm a je z větší části prosklená, což 

umožňuje ošetřovateli okamžitý kontakt a snadnou kontrolu pohybů obyvatele. 

Nechodící obyvatel může být do bazénu spuštěn v sedě nebo leže, dle stupně 

imobility. Chodící obyvatel může použít schody. Relaxační prostor slouží  

pro obyvatele, kteří jsou před nebo po hydroterapii. Je vybaven stolem s možností 

přijetí s vozíkem, židlemi a relaxačními křesly. Je zde také kladen důraz na příjemné  

a klidné prostředí, které napomáhá k relaxaci, např. květiny, závěsy v oknech, 

možnost výhledu z oken do venkovních prostorů, příjemné pastelové barvy stěn  

a obkladů.  

Rehabilitační místnost – slouží pro rehabilitaci obyvatel. Možnost využití sauny se 

sprchou. Vybavení místnosti – lednice, masážní/rehabilitační stůl, skříně pro čisté 

prostěradla, ručníky apod., police pro odkládání osobních věcí obyvatel.  

Šatny – od chodby jsou šatní prostory odděleny závěsy. Vybavení místnosti – 

skříňky pro uložení věcí jsou zavěšeny tak, že spodní hrana je 600 mm nad podlahou. 

Lavice na převlečení má horní hranu sedáku ve výšce 480 mm nad podlahou, která 

má v dosahové vzdálenosti vodorovné madlo ve výšce 800 mm nad podlahou. 



 23 

Zároveň je dodržen manipulační prostor 1500 mm mezi zařizovacími předměty 

v šatně. Na šatnu navazují hygienické prostory.  

Kanceláře pro terapeuta a rehabilitační pracovníky s vlastním hygienickým 

prostorem.  

Místnost pro aktivní odpočinek – je navržena pro zdravotně orientovaný tělesný 

pohyb. 

 

5.1.4 Stravovací část 

Je navržena pro celodenní stravování obyvatel s kapacitou 44 míst k sezení. Místnost 

je zároveň navržena pro kulturní a společenské akce. 

Kuchyně je navržena pouze pro ohřev teplých a přípravu studených jídel. Návrhem je, že teplá 

jídla budou dovážena v blízké jídelny, se kterou se vedení ústavu dohodne. 

Příslušenství kuchyně: kuchyň pro přípravu jídel, sklady, hygienický prostor, šatna  

pro zaměstnance a vstup pro zásobování. 

 

5.1.5 Veřejná část 

Nachází se v 2.NP, orientace bytových jednotek je na jižní stranu. 

Obytná jednotka typu 6 a 7 - Pokoje pro návštěvy – Je k dispozici 7 dvojlůžkových 

pokojů s vlastními hygienickými prostory. 

Obytná jednotka typu 5 - Pokoje pro návštěvy – Jeden pokoj je řešen jako 

bezbariérový jednolůžkový pokoj s vlastním hygienickým prostorem. 

Společenská místnost – tato místnost je navržena pro návštěvy obyvatel domova. 

Příslušenství: kuchyňský kout, lednička, televize, jídelní stůl a sedací souprava. 

Terasa – Navržen jako společný prostor pro veřejnou část, přístup z chodby. 

Obytná jednotka typu 8 – navržena pro správce objektu – Velikost bytu je 2+kk  

o podlahové ploše 53,71 m2. Jedná se  o tyto místnosti: Obývací pokoj s kuchyňským 

koutem, ložnice s přístupem na balkon, hygienický prostor, šatnu a předsíň. 
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5.1.6 Klidová část 

Je orientovaná na jižní stranu. Klidová část bude sloužit především v letních měsících 

pro zajištění alespoň minimálního pohybu obyvatel na čerstvém vzduchu v bezpečí ústavu. 

Dále pak i pro odpočinek a relaxaci. Z objektu je přístupná z hlavního komunikačního 

prostoru číslo místnosti 1.25 přes posuvné dvoukřídlé dveře šířky 1 250 mm, aby bylo možné 

vyvézt obyvatele, kteří jsou dlouhodobě upoutání na lůžku. Venkovní komunikační prostory 

jsou navrženy ze zámkové dlažby. Šířka chodníku je 1,5m. Výška obrubníku je vyvýšená tak, 

aby mohla zároveň plnit funkci vidící linie. Jako mobiliář jsou navrženy lavičky, odpadkové 

koše a dva kryté altánky. Celá klidová část je doplněna o nově navrženou zeleň, která zároveň 

vytváří stín v letních měsících a zároveň tlumí dopravní hluk městské části. 

Souběžně s ulicí Poděbradova a Soukenická je navržena zeleň v návaznosti dle 

regulačního plánu dané lokality. 

 

5.2 Popis obytných částí 
 

Jedná se o podélný trojtrakt, kde prostřední trakt je navržen jako chodba. Pravý trakt 

je situován na jihozápadní a levý trakt je situován na východní stranu. Krajní trakty jsou 

navržen pro umístění místností. Na severní straně se nachází hlavní komunikační prostor 

s výtahem. Na jižní straně se nachází schodiště, které je navrženo jako únikové. V každé 

obytné části je navrženo 14 jednolůžkových obytných jednotek. Ve středu dispozice se 

nachází místnost pro sestry, která je předsazena do komunikace tak, aby zdravotně 

ošetřovatelský personál měl přehled o dění na oddělení. Naproti místnosti pro sestry je 

navržena denní místnost a kuchyňka. V každé obytné části jsou místnosti, které jsou důležité 

pro plynulý chod oddělení. Jedná se o tyto místnosti: centrální koupelna, čistící místnost, 

sklady prádla, ošetřovna, bezbariérový hygienický prostor přístupný z chodby a kuřárna.  

Každé obytná část bude jinak barevně pojednána, z důvodů snadnější orientace 

obyvatel domova. Nášlapná vrstva podlahy komunikací je navržena z marmolea. To umožňuje 

navržení jakéhokoliv orientačního znaku do podlahy.  
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5.2.1 Obytná část “A“ 

Nachází se v 1.NP v pravém bloku budovy. Tato obytná část je pojednána červenou 

barvou nášlapné vrstvy podlahy. Návrh pro umístěni obyvatel s III. stupněm závislosti  

tzn. těžká závislost. 

 

5.2.2 Obytná část “B 

Nachází se v 1.NP v levém bloku budovy. Tato obytná část je pojednána světle 

modrou barvou nášlapné vrstvy podlahy. Návrh pro umístěni obyvatel s III. stupněm závislosti 

tzn. těžká závislost. 

 

5.2.3 Obytná část “C“ 

Nachází se v 2.NP v pravém bloku budovy. Tato obytná část je pojednána růžovou 

barvou nášlapné vrstvy podlahy. Návrh pro umístěni obyvatel s II. nebo III. stupněm závislosti 

tzn. středně těžká / těžká závislost. 

 

5.2.4 Obytná část “D“ 

Nachází se v 2.NP v levém bloku budovy. Tato obytná část je pojednána zelenou 

barvou nášlapné vrstvy podlahy. Návrh pro umístěni obyvatel s II. nebo III. stupněm závislosti 

tzn. středně těžká / těžká závislost. 

 

5.2.5 Obytná část “E“ 

Nachází se v 3.NP v pravém bloku budovy. Tato obytná část je pojednána oranžovou 

barvou nášlapné vrstvy podlahy. Návrh pro umístěni obyvatel s II.. stupněm závislosti  

tzn. středně těžká. 

 



 26 

5.2.6 Obytná část “F“ 

Nachází se v 3.NP v levém bloku budovy. Tato obytná část je pojednána světle 

hnědou barvou nášlapné vrstvy podlahy. Návrh pro umístěni obyvatel s II. stupněm závislosti 

tzn. středně těžká. 

 

5.3 Detailní popis obytných jednotek 
 

Vstupní dveře do obytných jednotek je dvoukřídlými asymetrickými dveřmi, kde 

šířce dveřních křídel 900 mm a 350 mm. Naproti vstupním dveřím jsou umístěny dveře  

do bytné místnosti. 

V předsíni je zachován manipulační prostor 1500 mm pro otoční vozíku o 360°. 

Jsou zde 2 vestavěné skříně 1200 x 600 mm. Z předsíně je navržen vstup do obytní místnosti  

a hygienického prostoru. Rozměr místnosti je 2400 x 2200 mm. Plocha místnosti je 5,17 m2. 

Hygienické bezbariérové prostory - vstup do hygienických prostor je přes posuvné 

dveře šířky 1000 mm., na kterých je umístěné svislé madlo pro otevírání. Dveřní práh z lehce 

stlačitelné gumy výšky 15 mm. Viz výkres číslo 18 – Bezbariérová koupelna  

- záchodová mísa je osazena osově od boční stěny 450 mm 

- mezi zadní stěnou a čelem záchodové mísy je 700 mm 

- prostor umožňuje boční i čelní nástup na záchodovou mísu 

- horní hrana sedátka je 460 mm nad podlahou 

- splachovací zařízení je v dosahu osoby sedící na záchodové míse 

- po stranách záchodové mísy jsou umístěny madla v osové vzdálenosti 600 mm  

a výšce 800 mm nad podlahou 

- pevné madlo je předsazeno před čelo záchodové mísy o 150 mm a sklopné madlo  

o 100 mm 

- volný prostor šířky 800 mm pro najetí vozíku mezi sklopnými madly  

- v dosahu záchodové mísy je umístěn ovladač signalizačního systému nouzového 

volání, ve výšce 1050 mm a 100 mm nad podlahou 

- sklopné sprchové sedátko o rozměru 450 x 500 mm je vzdáleno od boční stěny 

 600 mm 
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- ve vzdálenosti 750 mm od zadní stěny je umístěna sprchová baterie ve výšce  

900 mm nad podlahou 

- v dosahové vzdálenosti z místa sprchového sedátka je navrženo vodorovné madlo 

délky 750 mm ve výšce 750 mm nad podlahou a ovladač signalizačního systému 

nouzového volání, ve výšce 1050 mm a 100 mm nad podlahou 

- podlaha hygienického prostoru je ve spádu k podlahové vpusti 

- sušák na ručníky je zároveň otopným tělesem místnosti 

- výškově nastavitelné umyvadlo šířky 600 mm, vzdálené 200 mm od boční stěny 

- držák na ručníky, zároveň vodorovné madlo délky 700 mm 

- je zachován manipulační prostor 1500 mm pro otoční vozíku o 360° 

Pro velké množství opakovatelnosti půdorysu koupelen, je vhodné uvažovat o využití 

modelových koupelen. Tímto způsobem lze dosáhnout větší přesnosti v provedení prací, 

úspoře peněz i času v průběhu výstavby.  

Obytná místnost – vybavení obytné místnosti: rozhlasový přijímač, domácí telefon, 

nábytková stěna s prostorem pro televizi, zásuvka pro připojení televizního přijímače  

na společnou anténu, noční stolek. Lůžko s rozměry 1000 x 2200 mm, světlá výška pod 

lůžkem 250 mm, výškově nastavitelné s třídílnou základnou a nastavitelnou oporou zad, 

přístup k lůžku ze tří stran.  

Obyvatel ležící na lůžku má možnost výhledu z oken, výška parapetu u okna je 400 mm. 

Rozměr místnosti je 5400 x 4200 mm a plocha je 26,34 m2. 

Balkon – je v 2.NP a 3. NP. u každé obytné jednotky o šířce 1500 mm. Zábradlí je ocelové 

tyčové, aby co nejméně zabraňovalo výhledu z okna.  

Terasa - je v 1. NP u každé obytné jednotky. 

 

5.4 Popis prostor – místností 
 

5.4.1 Centrální koupelna – 

Nabízí možnost aktivní i fyzické terapie. Je tvořena čtyřmi základními částmi a to 

vstupní, hygienickou, koupací a odpočinkovou.  
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Vstupní část – je tvořena asymetrickými dvoukřídlými dveřmi otevírané ven 

z místnosti o šířkách 900 mm a 350 mm. Součástí dveřního křídla je madlo ve výšce 850 mm 

nad podlahou. Práh je tvořen z lehce stlačitelné gumy výšky 15 mm tak, aby při přejetí hrany 

prahu se materiál zatlačil na úroveň podlahy. K vybavení této části dále slouží skříň s policemi 

a držáky s platovými pytlemi.  

Hygienická část – hlavními prvky této části je zavěšená toaletní mísa a umyvadlo. Celý 

prostor je řešen bezbariérově viz 5.3 hygienické bezbariérové prostory 

Koupací část – slouží pro pohodlnou relaxační koupel obyvatele. Hlavními prvky 

jsou výškově nastavitelný vanový systém plné délky – slouží pro mytí obyvatele v leže.  

Nad touto vanou je navržen infrazářič, který zabraňuje, aby koupaná osoba prochladla. 

Sprchová kabina Prelude s funkcí toalety a se sprchovým panelem. V podlaze je navržena 

podlahová vpusť. Příslušenství: vyhřívaný držák na ručníky, polička na drobné předměty  

a věšák.  

Odpočinková část – Slouží ke svlékání, oblékání, osušení nebo krátké relaxaci 

obyvatele po koupání. Příslušenství: lavička s madlem na svlékávání a oblékání, polohovací 

relaxační křeslo, okno a vhodně umístěná zeleň. Viz. výkres číslo 17. Centrální koupelna 

 

5.4.2 Čistící místnost 

Složí k uskladnění, čištění a dezinfekci podložních mís. Dveře místnosti mají 800 mm 

volný průchod. Místnost má okno pro nejsnadnější nejjednodušší větrání nepříjemných pachů. 

V podlaze je umístěna vpust. Vybavení čistící místnosti je na čistou a nečistou sekci. V nečisté 

sekci je doporučený materiál nerez a u čisté sekce může být použito i vybavení s laminátovým 

povrchem. Jsou navrženy dva držáky na plastové pytle, jeden je na odpad a druhý je  

na špinavé oděvy. 

 

5.4.3 Hlavní komunikace  

Výtah  

V objektu jsou navrženy dva hlavní uzavřené schodišťové prostory, které jsou 

zrcadlově symetrické. V hlavním schodišťovém prostoru se nachází schodiště a v jeho zrcadle 

navržen výtah. 
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Výtah má hlasový doprovod, ve kterém hlásí jednotlivá patra a stav dveří. Jedná se  

o výtahy s hydraulickým pohonem bez strojovny se samočinným vodorovnými posuvnými  

dveřmi o šířce 1 250 mm. Šířka kabiny výtahu je 1 650 mm, hloubka je 2 700 mm a výška 

klece 2 100 mm. Ovládací panel je umístěn ve výše 1 000 mm nad podlahou výtahu, dále je 

v kabině sklopné sedátko, které po sklopení má výšku 500 mm nad podlahou výtahu. 

Maximální rozdíl mezi podlahou kabiny a podlažím je 20 mm. Pro chodící obyvatele je 

navrženo madlo ve výšce 900 mm nad podlahou výtahu. Šířka manipulačního prostoru před 

kabinou výtahu je 1 950 mm.  

Schodiště 

Hlavní schodišťový komunikační prostor je uzavřen dveřmi, které se otevírají  

ve směru úniku. Schodiště prochází celou výškou budovy. Obě schodiště jsou dvou ramenné  

a přímo osvětlené. 

Obecně o obou schodištích: 

− Jsou dvou ramenné a přímo osvětleny 

− na schodištích jsou navržena okna, která jsou svojí plochou větší než je minimální 

hodnota 2 m2 a tím splňují požárně bezpečnostní předpisy 

− je dodržen sklon schodišťového ramene, který nepřesáhne 35° 

− šířka schodišťového ramene je u hlavního schodiště 1 700 mm. U vedlejšího 

schodiš1 600 mm . V tomto prostoru je umístěno zábradlí ve výšce 900 mm, madlo  

ve výšce 750 mm. s přesahem 150 mm přes první a poslední schodišťový stupeň  

− šířka vedlejší podesty je rovna šířce schodišťového ramene  

− šířka hlavní podesty je o 100 mm větší než šířka vedlejší podesty 

− V prostoru schodišťového ramene je umístěno zábradlí ve výšce 900 mm, madlo  

ve výšce 750 mm. s přesahem 150 mm přes první a poslední schodišťový stupeň  

Šířka schodišťového ramene je u hlavního schodiště 1 700 mm. U vedlejšího schodiště je šířka 

schodišťového ramene 1 600 mm a šířka zrcadla 200 mm.  

Nášlapná vrstva schodiště je opatřena protiskluzovou povrchovou úpravou a reflexně označen 

první a poslední schodišťový stupeň. Materiál zábradlí a madla je zhotoven ze dřeva.  

Na madlu je umístěn informační štítek pro nevidomé. 
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Chodba 

Šířka chodby ve vstupní části je 2400 mm, v ostatních případech je šířka 2100 mm. Je 

provedeno barevné zvýraznění v místě otevíraní dveří. Stěny jsou ve výšce 150-350 mm. nad 

podlahou opatřeny svodidly, které chrání stěnu proti mechanickému poškození. Pro chodící 

obyvatele domova je navrženo nárazové madlo ve výšce 900 mm nad podlahou. Navrženy je 

systém nástěnných ochranných prvků Acrovyn. Skladba prvků: Průběžný profil je odlehčený 

hliníkový profil s vysokou pevností a odolností. Kryt je tvořen z odolného plastu, který  

po deformaci opět obnovuje svůj tvar. Nástěnné prvky jsou barevně kontrastní s povrchem 

chodbové stěny. 

 

5.4.4 Karanténní jednotka 

Je umístěna ve vstupní části, slouží pro umístění obyvatel u kterých se projeví 

podezření na nakažlivou nemoc. Obytná jednotka karantény se skládá z obytné místnosti se 

standardním vybavením, bezbariérovým hygienickým prostorem a předsíně.  

 

5.5 Popis hlavních konstrukcí budovy 
 

5.5.1 Nosný konstrukční systém 

V obytných částech je návrh pro použití podélného stěnového systému s příčnám 

ztužením štítových stěn. Jedná se o trojtrakt. V ostatních případech je navržen obousměrný 

stěnový systém. 

 

5.5.2 Stropní konstrukce 

Je tvořena filigránovými stropními dílci o tloušťce 200 mm, které jsou vylehčeny 

dutinami. Spoje dílců jsou umístěny v místě nejmenšího ohybového momentu. 
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5.5.3 Obvodový plášť 

Je tvořen nosným zdivem Porotherm o tloušťce 250 mm a zateplovacím systémem  

o tloušťce 100 mm. 

5.5.4 Střešní konstrukce 

Je složena z nosné konstrukce, která je tvořena stropem nejvyššího podlaží. 

Střešní konstrukce 1.NP a 2.NP je navržena jako zelená střecha jednoplášťová 

nepochůzí s extenzivní zelení. Výška atiky od horní hrany stropní konstrukce nejvyššího 

podlaží je 900 mm. 

Střešní konstrukce 3.NP je navržena jako oblouková střešní konstrukce 

s příhradovým dřevěným nosným systémem s ocelovými styčníkovými deskami  

s prolisovanými trny. Navržena výška oblouku v nejvyšším místě je 3 m. 

 

5.6 Popis otvorů v objektu 
 

5.6.1 Vstupní dveře 

Šířka vstupních dveří do objektu je 1350 mm, jedná se o dvoukřídlé posuvné dveře 

s plně automatickým otevíráním. Jsou zasklené od výšky 400 mm., ve výšce 900 mm. a 1500 

mm jsou označeny kontrastními kruhy o průměru 50 mm. ve vzdálenostech 150 mm od sebe. 

 

5.6.2 Dveře do bytných jednotek 

Jsou navrženy jako asymetrické dvoukřídlé dveře otevírané do obytné jednotky  

o šířkách 900 mm a 350 mm. Součástí dveřního křídla je madlo, které je přeš celou šířku 

hlavního křídla ve výšce 850 mm.  

 

5.6.3 Okna 

V obytných a pobytových místnostech jsou navržena páková ovládání oken ve výšce 

1100 mm nad podlahou. Výška parapetu v obytných místnostech je 400 mm nad podlahou. 
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6. Průvodní zpráva 
 

6.1 Úvodní údaje 
 
Investor:   Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 

   Ostrava-Moravská Ostrava  

Zpracovatel:   Bc. Martin Halška 

    Podroužkova 6049/53 

    708 00 Ostrava – Poruba 

Označení stavby :  Dům pro seniory v Ostravě 

Pozemky :   katastrální území - Moravská Ostrava 

Parcelní čísla 1347/11, 1347/12, 1347/14, 1347/17, 1347/18, 

1400, 1401/1, 1401/2, 1402, 1403, 1404/1, 1404/2, 1405, 1406/1, 

1406/2, 1407, 1410/2, 1411/1, 1411/2, 1412, 1413, 1414/2, 

1414/3, 3556, 3557, 3559/1, 3560/1 

 

6.2 Charakteristika území a stavebního pozemku 
 

6.2.1 Poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce 

Stavební pozemek se nachází v zastavěné části obce Moravská Ostrava, 

v katastrálním. území Moravská Ostrava. Zástavba řeší využití plochy obytné oblasti. 

 

6.2.2 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 

Pro předmětné území probíhá změna územně plánovací dokumentace (Územní plán 

města Ostravy).V Územním plánu z roku 1996 je toto území vyznačeno jako bydlení 

hromadné, tomu také odpovídá Regulační plán řešeného území. Tento projekt spadá  

do kategorie přípustné funkční využití území. Pro Územní a Regulační plán by se mohla stát 

územní studie řešeného projektu.  
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6.2.3 Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

Navrhované řešení je v souladu s přípustným funkčním využitím s ÚPD. 

 

6.2.4 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  

Budou zapracovány do přílohy Diplomové práce. 

 

6.2.5 Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Objekt bude dopravně obsloužen z komunikací na parcelním čísle 3557 a 3556.  

Pro napojení na technickou infrastrukturu jsou k dispozici rozvody vody, kanalizace, 

elektrické energie, komunikačních kabelů, plynu a teplovodu. 

 

6.2.6 Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 

nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry  

a poddolovaných území 

Z hlediska uvedených faktorů je pozemek pro tyto účely vhodný. Podrobnosti budou 

doplněny v rámci dokumentace pro stavební povolení na základě geologického průzkumu.  

 

6.2.7  Poloha vůči záplavovému území 

Stavba se nachází mimo záplavové území. 

 

6.2.8 Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

Pozemky : Obec Ostrava, katastrální území Moravská Ostrava 

Parcelní číslo Druh pozemku Výměra ( m2 ) 

1347/8 ostatní plocha 564 

1347/9  ostatní plocha 609 

1347/10 ostatní plocha 81 
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1347/11 ostatní plocha 52 

1347/12 ostatní plocha 19 

1347/14 ostatní plocha 590 

1347/17 ostatní plocha 286 

1347/18 ostatní plocha 530 

1400 zastavěná plocha a nádvoří 392 

1401/1 zastavěná plocha a nádvoří 674 

1401/2 zahrada 258 

1402 zastavěná plocha a nádvoří 347 

1403 zastavěná plocha a nádvoří 366 

1404/1 zastavěná plocha a nádvoří 470 

1404/2 zastavěná plocha a nádvoří 129 

1405 zastavěná plocha a nádvoří 641 

1406/1 ostatní plocha 454 

1406/2 ostatní plocha 90 

1407 zastavěná plocha a nádvoří 463 

1410/2 zahrada 73 

1411/1 zastavěná plocha a nádvoří 145 

1411/2 zastavěná plocha a nádvoří 214 

1412 zastavěná plocha a nádvoří 1103 

1413 zastavěná plocha a nádvoří 250 

1414/2 zastavěná plocha a nádvoří 234 

1414/3 zahrada 168 

3556 ostatní plocha 3200 
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3557 ostatní plocha 1122 

3559/1 ostatní plocha 6484 

3560/1 ostatní plocha 3871 

Tab. 2 Výpis z katastru nemovitostí 

 

6.2.9 Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 

Doprava bude vedena po stávající místní komunikaci s parcelním číslem 3559/1 

s odbočením na komunikaci 3557. Stavební materiál bude navážen po místních komunikacích 

přes obec Ostrava. Podobně budou odváženy odpadní produkty vzniklé při realizaci stavby.  

 

6.2.10 Zajištění vody a energií po dobu výstavby 

Voda pro staveništní účely bude zajišťována smluvním odběrem s Ostravskými 

vodárnami a kanalizacemi přes vodoměrnou šachtu. Elektrická energie napojením na stávající 

síť. 

Napojení na telefon – bude využíváno mobilní telefonní sítě. 

 

6.3 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 

6.3.1 Účel užívání stavby 

Základním účelem navrhovaných staveb jsou nové kapacity bydlení pro seniory. 

Jedná se o tyto objekty: 

001 - Domov pro seniory  

Inženýrské objekty nově navržené: 

002 - Kanalizační přípojky PVC KG DN 250 

003 - Vodovodní řad  

004 – Vodovodní přípojky DN 40 

005 – Teplovodní podzemní vedení  

006 – Kabelové vedení NN- 



 36 

007 – Kabelové vedení VN 

008 – Plynovod NTL LPE D63/63 

009 - Silový kabel VO 

010 – Komunikační kabel 

011 – Komunikace dopravní 

012 – Komunikace pro pěší 

013 – Výměníková stanice 

Inženýrské objekty ke zrušení: 

014 – Jednotná kanalizační stoka VJ 500x750 Bet. 

015 - Vodovodní řad DN 200 

016 – Teplovodní nadzemní vedení 

017 – Teplovodní podzemní vedení  

018 – Kabelové vedení NN 

019 – Kabelové vedení VN 

020 – Kabelové vedení v nadzemní trase NN 

021 – Plynovod NTL LPE D63/63 

022 – Silový kabel VO 

023 – Komunikační kabel 

024 – Komunikace dopravní 

025 – Komunikace pro pěší 

026 – Výměníková stanice 

Technologické soubory: 

Stavba neobsahuje. 

 

6.3.2 Trvalá nebo dočasná stavba 

Veškeré stavby budou trvalé.  

 

6.3.3 Novostavba nebo změna dokončené stavby 

Novostavba. 
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6.3.4 Etapizace výstavby 

Stavba bude etapizována dle finančních možností investora. 

 

6.4 Orientační údaje stavby 
 

6.4.1 Základní údaje o kapacitě stavby (počet účelových jednotek, jejich velikosti; užitkové 

plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy apod.) 

Popis objektu 
Půdorysná 

plocha m2 

Obestavěný 

prostor m3 

Zastavěná 

plocha m2 

Počet 

lůžek  

 001 Domov pro seniory 6 692,46 25 285,36 2 658,60 84 

 

Inženýrské objekty nově navržené 

Objekty Výměra ( mb ) 

002 - Kanalizační přípojky PVC KG DN 250 128  

003 - Vodovodní řad  DN 100 PVC 159 

004 – Vodovodní přípojky PVC DN 40 18 

005 – Teplovodní podzemní vedení 296 

006 – Kabelové vedení NN 84 

007 – Kabelové vedení VN 131  

008 – Plynovod NTL LPE D63/63 213 

009 – Silový kabel VO 134  

010 – Komunikační kabel 168 

011 – Komunikace dopravní 2 294 m2 

012 – Komunikace pro pěší 2 345 m2 

013 – Výměníková stanice 1440 m3 

Tab. 3 Inženýrské objekty nově navržené 
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Inženýrské objekty ke zrušení: 

Objekty Výměra ( mb ) 

014 – Jednotná kanalizační stoka VJ 500x750 Bet 139 

015 - Vodovodní řad DN 200 301 

016 – Teplovodní nadzemní vedení 104 

017 – Teplovodní podzemní vedení  24 

018 – Kabelové vedení NN 164 

019 – Kabelové vedení VN 103 

020 – Kabelové vedení v nadzemní trase NN 136 

021 – Plynovod NTL LPE D63/63 213 

022 – Silový kabel VO 256 

023 – Komunikační kabel 385 

024 – Komunikace dopravní 1685 

025 – Komunikace pro pěší 4180 

026 – Výměníková stanice 1440 m3 

Tab. 4 Inženýrské objekty ke zrušení 

 

6.4.2 Celková bilance nároků všech druhů energií a tepla  

Výpočet potřeby tepla pro vytápění: 

Tepelný příkon budovy: 

)( zvooh ttqVG −⋅⋅=  [ W]  

Goh = 25 285,36*0,63*(18+15) = 525 682,6 W = 525,7 kW 

V … obestavěný prostor budovy (m3) 

qo … tepelná charakteristika budovy (W/m3K)  

tv … průměrná vnitřní teplota vzduchu (18°C) 

tz … nejnižší výpočtová vnější teplota dané oblasti (°C)  
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Roční odběr tepla: 

61024)( −⋅⋅⋅−⋅⋅= nttqVG zpvoor [ MWh/r ] 

Gor = 25 285,36*0,63* (18-3,6 )*24*219= 1 205,7 MWh/r 

tzp … průměrná vnitřní teplota vzduchu v otopném období (°C) 

n … počet dní otopného období (den) 

 

Výpočet potřeby tepla pro přípravu TUV:  

Průměrný tepelný příkon pro přípravu TUV: 

vo
szvTUV

doTUV c
ttcb

KG ⋅
−⋅⋅

⋅=
86400

)(
.   [ W ] 

=⋅−⋅⋅⋅= 4187
86400

)660(40130
2,1.oTUVG 13 189 W = 13,2 kW 

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

b … počet připojených obyvatel na systém TUV (ks)  

c … odhadovaná specifická potřeba TUV pro občanskou vybavenost (40 l/os.den) 

tTUV … teplota TUV (60°C) 

tszv. … nejnižší teplota studené vody (6°C) 

cvo … měrné teplo (4187 J/kg.K) 

 

Maximální tepelný příkon TUV: 

oTUVhTUV GKG .max. ⋅=  [ W ] 

oTUVhTUV GKG .max. ⋅= = 1,7*13 189 = 22 421,4 W = 22,42 kW 

Kh … součinitel hodinové nerovnoměrnosti (1,7) 

 

Roční tepelný příkon TUV: 

doTUVrTUV KGG /1036524 6
..

−⋅⋅⋅=  [ MWh/r ] 

rMWhG rTUV /3,962,1/103652413189 6
. =⋅⋅⋅= −  
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Obestavěný prostor (1000 m3) 
stavba 

poloha 

budovy 2 5 10 15 20 >25 

chráněná 0,70 0,58 0,49 0,47 0,45 0,44 

nechráněná 0,81 0,67 0,56 0,54 0,52 0,51 
cihelná 

velmi 

nepříznivá 
0,91 0,75 0,64 0,61 0,59 0,57 

chráněná - 0,70 0,65 0,62 0,60 0,58 

nechráněná - 0,76 0,70 0,67 0,65 0,63 
panelová 

velmi 

nepříznivá 
- 0,81 0,75 0,71 0,69 0,67 

Tab. 5 Tepelné charakteristiky budov (W/m3K) 

 

Lokalita m.n.m. tz (°C) tzp (°C) n (dní) 

Brno 227 -12 3,6 222 

České Budějovice 384 -15 3,4 232 

Hradec Králové 244 -12 3,4 229 

Ostrava 217 -15 3,6 219 

Plzeň 311 -12 3,3 233 

Praha 181 -12 4,0 216 

Ústí nad Labem 145 -12 3,6 221 

Tab. 6 Údaje podle lokality v ČR 

 

Zásobování elektrickou energií 

Pb= b* 0,6 [ kW ] 

Pb= 130* 0,6 = 78 kW 

b … počet připojených obyvatel na systém TUV (ks)  
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6.4.3 Celková spotřeba pitné vody pro objekt, splaškové a dešťové vody 

Skupina a druh spotřeby Rozměr 
Množství 

(qs) 

Počet 

jednotek (pi) 

Ústav sociální péče 1/lůžko.den 500 85 

Administrativa 1/os.den 60 43 

Bazén 4,8x2,8x1,0=13,44m3 200 1 

Sauna 1/návštěvník 200 10 

Bytová jednotka 1/pokoj.den 60 9 

Závodní jídelna 1/ jídlo 25 120 

  Tab. 7 specifické spotřeby vody 

 

Výpočet potřeby pitné vody Qpv 

Qpv = ∑pi*qsi = 500*85+60*17+200*1+200*10+60*9+25*120 = 50 624 l/d = 0,586 l/s 

QPv ……průměrná potřeba vody pro obyvatele 

qsi ………..specifická potřeba vody pro obyvatele 

pi………….počet účelových jednotek  

 

Maximální potřeba vody: 

Maximální denní potřeba vody  

Qm = QPv * kd = 50 624*1,25 = 63 280 l/d =0,732 l/s 

Maximální hodinová potřeba vody pro obyvatele, ve 14 hodině 

Qh(14) = 1/24Qm = 1/24*63 280 = 2637 l/h = 0,732 l/s 

Maximální hodinová potřeba vody pro obyvatele, ve 14 hodině 

Qh(20) = 1/24Qm * kh = 1/24*63 280*2,1= 5 537 l/h = 1,538 l/s  

kd ………..součinitel denní nerovnoměrnosti potřeb vody 

kh ………..součinitel hodinové nerovnoměrnosti potřeb vody 

Návrh vodovodní přípojky k objektu 

Qm = v*S  => v= 1 m/s  => Qm = 1*S  => S= π*d2 /4 => Qm = 1*π*d2 /4 => 

405,300305,0
10*732,0*410* 33

DNm
Q

d m
⇒⇒===

−−

ππ  

v……………..průřezová průtočná rychlost 
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Návrh vodovodní přípojky k objektu PE DN 40 

Výpočet množství splaškových vod QmaxS 

QmaxS = (Qp/24)* kmax = (30 374/24)*2,2= 2784,28 l/h = 0,773l/s 

Výpočet množství dešťových vod QmaxD 

Střechy Obloukové-    2x ( 20,2*52,5 ) = 2 121 m2 

  Plochá střecha -   21,5*24,7 + 9,55*46,6 = 977 m2 

     Ss =2 121+977= 3098 m2 = 0,3098 ha 

QmaxD = ψ*qS*SS = 0,9*130*0,3098 = 36,25 l/s 

Ψ………součinitel odtoku 

q……….intenzita směrodatného deště 

Výpočet množství dešťových a splaškových vod: 

QmaxS + QmaxD = 0,773+36,25= 37,02 l/s 

Návrh jednotné kanalizační přípojky k objektu odečtením z nomogramu DN 250. 

( obrázek nomogramu viz. příloha číslo 12 ) 

 

6.4.4 Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě 

Nebudou řešeny. 

 

6.4.5 Požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační 

sítě 

Nejsou požadovány. 

 

6.4.6 Předpokládané zahájení výstavby 

Není požadováno. 

 

6.4.7 Předpokládaná lhůta výstavby 

Dle finančních možností investora.  
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7. Souhrnná technická zpráva 
 

7.1 Úvodní údaje 
 

Investor:   Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 

   Ostrava-Moravská Ostrava  

Zpracovatel:   Bc. Martin Halška 

    Podroužkova 6049/53 

    708 00 Ostrava – Poruba 

Označení stavby :  Dům pro seniory v Ostravě 

Pozemky :   katastrální území - Moravská Ostrava 

Parcelní čísla 1347/11, 1347/12, 1347/14, 1347/17, 1347/18, 

1400, 1401/1, 1401/2, 1402, 1403, 1404/1, 1404/2, 1405, 1406/1, 

1406/2, 1407, 1410/2, 1411/1, 1411/2, 1412, 1413, 1414/2, 

1414/3, 3556, 3557, 3559/1, 3560/1 

 

7.2 Popis stavby 
 

7.2.1 Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Výběr stavebního pozemku určil investor Magistrát města Ostravy, který je současně 

většinovým vlastníkem parcel( viz. výkres číslo 2). Ostatní pozemky investor hodlá vykoupit 

od soukromých vlastníků a hodlá je zhodnotit výstavbou domova pro seniory.  

 

7.2.2 Zhodnocení staveniště 

Staveniště je rovinné a pro výstavbu vhodné.  
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7.2.3 Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

Urbanistické řešení 

Natočení objektu odpovídá stavební čáře, která bude rovnoběžná s ulicí Harantova, tedy  

na severozápad. Vzdáleností 7 m je dodržen minimální odstup průčelí budovy a komunikace. 

Architektonické a výtvarné řešení 

Z pohledu průčelí, krajní bloky budovy budou o 3.NP a budou ukončeny obloukovou střešní 

konstrukcí. Mezi nimi je blok o 2.NP, který oba bloky spojuje a je ukončen plochou střešní 

konstrukcí. 

 

7.2.4 Zásady technického řešení (řešení dispozičního, stavebního, technologického  

a provozního) 

Dispoziční řešení: 

Objekt se člení na 4 bloky. První blok má 2.NP. V 1.NP se nachází vstupní a hospodářsko 

správní část a v 2.NP je umístěna veřejná část. Druhý blok tvoří 1:NP, kde je umístěna 

zdravotně ošetřovatelská a stravovací část. Třetí blok má 3.NP. V 1.NP je obytná část “A“, 

v 2:NP je obytná část “C“ a v 3.NP je obytná část “E“. Čtvrtý blok má 3.NP. V 1.NP je obytná 

část “B“, v 2:NP je obytná část “D“ a v 3.NP je obytná část “F“. 

Stavební řešení: 

Objekt je navřen jako panelová stavba, kde první a druhý blok je ukončen plochou 

jednoplášťovou zelenou střechou a třetí a čtvrtý blok je ukončen obloukovou střechou. 

Provozní a technologické řešení: 

Objekty neobsahují žádná technologická vybavení.  

 

7.2.5 Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných 

požadavků na výstavbu 

Při projektování stavby budou v plné míře respektovány vyhlášky: 

501/2006 Sb. Vyhláška o požadavcích na využívání území 

503/2006 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy  

a územního opatření 

268/2006 Sb. o technických požadavcích na stavby 
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398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb 

 

7.2.6 U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně 

technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o novostavbu. 

 

7.3 Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 
 

7.3.1 Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické  

a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku 

V rámci DSP je nutno provést radonový průzkum. 

 

7.3.2 Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se 

zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou 

kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách 

a s uvedením způsobu jejich ochrany 

Ochranné pásmo je nějaké ohraničené území, v němž je zakázaná jiná činnost než ta, 

pro kterou bylo toto území vymezeno. [13] 

U vodovodu a kanalizace: 

Ochranná pásma řadů od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu jsou: 

- u vodovodu a kanalizace do průměru  500 mm – 1,5 m 

- u vodovodu a kanalizace nad průměru  500 mm – 2,5 m 

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 

uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenost  

od vnějšího líce zvyšují o 1,0m 

U vedení nadzemní trasy elektrické energie: 

Je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení od krajních vodičů: 
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- nad 1kV do 35 kV - 7m 

V ochranném pásmu venkovního vedení je zakázáno zřizovat stavby, umisťovat konstrukce, 

uskladňovat hořlavé a výbušné látky, vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad 3 m 

U podzemních elektrických vedení: 

Je vymezeno ochranné pásmo svislou rovinou po obou stranách krajního kabelu  

ve vzdálenosti: 

- do 110 kV - 1 m  

- nad 110 kV - 3 m 

U plynovodů a plynárenských zařízení: 

Se ochranným pásmem rozumí prostor ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského 

zařízení, měřeno kolmo na jeho obrys. 

Ochranná pásma činí: 

- NTL a STL plynovodů a přípojek v zastavěném území obce - 1 m 

U komunikačních kabelů: 

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5m po stranách krajního 

vodiče. 

U teplovodních zařízení, 

je ochranné pásmo 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. 

Staveniště není součástí chráněných částí území a nenacházejí se zde žádné kulturní památky. 

 

7.3.3 Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 

Na území se nacházejí torza bývalé blokové zástavby. Je potřeba tyto budovy 

strhnout, zastavěná plocha těchto objektů činí 2 200m2. Vzniklá stavební suť z demoličních 

prací bude odvezena na příslušnou skládku. Bude potřeba pokácet dva stromy. První strom je 

Bříza se sadovnickou hodnotou 3 a druhý je Javor se sadovnickou hodnotou 2.  

 

7.3.4 Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění 

funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo 

trvalé 

V rámci navrhované stavby nedojde k záboru zemědělské půdy.  
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7.3.5 Uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace 

výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek 

inženýrských sítí, napojení stavebního pozemku na zdroje vody a energií a odvodnění 

stavebního pozemku 

Příjezd na staveniště bude možné z ulice Poděbradova. Vzhledem k velikosti objektu 

bude pro DSP vypracován časový harmonogram postupu prací. 

Odběr el. energie a vody pro účely výstavby bude proveden ze stávajících zdrojů nalézajících 

se na stavebním pozemku. Odvodnění stavebního pozemku bude do provizorních vsakovacích 

jímek, které při větším množství srážkových vod budou přečerpány do jednotné kanalizační 

stoky. 

 

7.3.6 Údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících 

požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy 

Z parcel v místě budoucí stavby bude shrnuta ornice, která bude uložena na parcelu 

číslo 1347/18 a později využita při dokončovacích pracích.  

Návrhem je Navrhovaným místem na přesun výměníkové stanice z čísla parcely 1407  

na parcelu číslo 1347/1, by mohlo dojít zároveň i k modernizaci tohoto objektu. 

 

7.4 Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a 

technologii 

 

7.4.1 Popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu 

Jedná se o stavbu nevýrobního charakteru. Objekt bude rozdělen na 4 bloky. Třetí  

a čtvrtý blok bude určen výhradně pro ubytování a základní každodenní potřeby pacientů. 

V objektu budou umístěni senioři nad 65 let, s II. a III. stupněm závislosti. V nejnižším 

podlaží budou umístěni pacienti s nejvyšším stupněm závislosti, naopak v nejvyšším podlaží 

budou umístěni pacienti s nejnižším stupněm postižení. Celý objekt je rozměrově přizpůsoben 

IV. Stupni závislosti, který zajišťuje pohodlnou manipulaci s pacienty. 

Rozdělení v blocích na oddělení je uvedeno již v odstavci 3.1.3. 
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7.4.2 Předpokládané kapacity provozu a výroby 

Jedná se o stavbu nevýrobního charakteru. Objekt má kapacitu max. 64 seniorů,  

a jedna karanténní místnost. Pro potřebný provoz je zapotřebí minimálního množství 

personálu. Viz. tabulka.  

Personální zajištění na 100 obyvatel 

 

 Počet zaměstnanců 

SZP (orientačně) 1  

Rehabilitační pracovník 1 

Ústavní lékař  Externí pracovník 

Ošetřovatelský personál ranní směna + stan. sestra 8+2 

Ošetřovatelský personál odpolední směna 6 

Ošetřovatelský personál noční směna 4 

Vrchní sestra 1 

Terapeut 1 

Sociální pracovník 1 

Dietní sestra Externí pracovník 

Pracovníci stravovacího provozu  5 

THP 3 

Úklid a pomocnice 4 

Prádelny ( včetně oprav ) 1 

Ostatní dělníci 3 

Ředitel 1 

Ekonom 1 

Celkem zaměstnanců 43 

Tab. 8 Celkový počet zaměstnanců 
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7.4.3 Popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, 

vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů 

Jedná se o tradiční stavební práce. Přístup s materiálem a jeho manipulace bude 

přímo na staveništi včetně jeho skladování. Doprava materiálu – viz odst. 2.1.9 

 

7.4.4 Návrh řešení dopravy v klidu 

Návrh předpokládá řešení odstavných a parkovacích stání pro Domov pro seniory 

výpočtem dle normy ČSN 736110 Projektování místních komunikací viz. níže 

 

N = Oo * ka + Po* ka* kb  

Oo základní počet odstavných stání ( dlouhodobé ) 

Po základní počet parkovacích stání ( krátkodobé ) 

ka součinitel stupně automobilizace ( 1:2,5 ) => ka=0,84 

kb součinitel redukce počtu stání ( skupina C, 3 ) => kb=0,25 

 

Odstavná stání 

z počtu stání 

účelová jednotka 

  

  

počet 

účelových 

jednotek na  

1 stání 

krátko-

dobých v % 

dlouho-

dobých v % 

počet 

jednotek 

  

  

domov důchodců 5 - 100 84 

Tab. 9 Odstavná stání 
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Parkovací stání 

z počtu stání účelová jednotka 

  

  

  

počet 

účelových 

jednotek na  

1 stání 

krátko-

dobých v % 

dlouho-

dobých v % 

počet 

jednotek 

  

  

zdravotnický léčebný ústav - 

personál 3 - 100 17 

zdravotnický léčebný ústav - lůžko 3 100 - 84 

ubytovna   3 - 100 8 

Tab. 10 Parkovací stání 

 

Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu (minimální): 

N = Oo * ka + P o* ka* kb  

N = ( 84/5 )*0,84 + ( (84+17+8)/3 )*0,84*0,25 =  14,1 + 7,28 =cca. 22 ( stání ) 

Celkový počet stání pro hendicapované (minimální)  : 

20 až 30 stání    2 vyhrazené stání 

Návrh kapacity parkoviště je 35 stání + 2 stání pro hendicapované občany.Umístění 

navrhovaných parkovacích a odstavných stání je v souladu s Regulačním plánem dané 

lokality. 

 

7.4.5 Odhad potřeby materiálů, surovin 

Jedná se o stavbu nevýrobního charakteru. 

 

7.4.6 Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace 

splaškových a dešťových vod 

Jedná se o stavbu nevýrobního charakteru, po dokončení stavby budou produkovány 

pouze komunální odpady, které budou likvidovány dle nynějších zvyklostí a v souladu 

s platným zákonem o odpadech. V průběhu stavební činnosti odpovídá za likvidaci veškerého 

odpadu prováděcí stavební firma, ta bude mít tuto povinnost v podmínkách smlouvy o dílo. 

Způsob likvidace odpadu předloží stavebnímu úřadu při povolení stavby k trvalému užívání. 
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Dešťové vody budou po dobu výstavby likvidovány do provizorních vsakovacích jímek. 

Splaškové vody po dobu výstavby nebudou vznikat, na staveništi budou zřízeny mobilní WC.  

Odpady při provozu investora:  

Po zahájení provozu realizovaného díla budou vznikat následné odpady, které byly 

rozlišeny v souladu s kategorizací a Katalogem odpadů ve smyslu vyhlášky č. 381/2001 Sb. 

Likvidaci veškerých odpadů vzniklých provozem stavby (investora) si zajistí 

původce odpadu v souladu se zákonem č. 106/2005 Sb. o odpadech. Předpokládá se, že 

likvidaci provede oprávněná osoba (má oprávnění i k likvidaci nebezpečného odpadu).  

Při řízení o povolení užívání stavby předloží stavebník stavebnímu úřadu smlouvy uzavřené 

s oprávněnými osobami na odvoz komunálního, případně nebezpečného odpadu. 

 

7.4.7 Odhad potřeby vody a energií pro výrobu 

Stavba nevyžaduje vodu a energii pro výrobní cíle. 

 

7.4.8 Řešení ochrany ovzduší 

Stavba vyžaduje řešení ochrany ovzduší pouze při realizaci zemních prací v období 

sucha bude nutné zkrápění vozovek. 

 

7.4.9 Řešení ochrany proti hluku 

Stavba vyžaduje ochranu vůči hluku zejména při samotné realizaci stavby, veškeré 

práce budou prováděny pouze v denní době od 7 do 18 hod. Předpokládá se, že největší míru 

hluku bude tvořena automobilovou dopravou na komunikaci Poděbradova. 

Ochrana proti tomuto hluku bude řešena izolačními plastovými skly ve vnějších  okenních  

a dveřních otvorech, dále pak vhodně umístěnou zelení, která bude částečně pohlcovat či 

odrážet nepříznivý hluk.  
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7.4.10 Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 

Při vstupu hlavním vchodem je v hale umístěna vrátnice, která zamezí vstoupení 

nepovolané osoby do objektu a zároveň, aby nemohlo docházet k svévolnému opouštění 

objektu. 

 

7.5 Zásady zajištění požární ochrany stavby 

 

Viz samostatná zpráva požárního specialisty. 

 

7.6 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 

 
Stavba bude navržena v souladu s níže uvedenými vyhláškami: 

501/2006 Sb. Vyhláška o požadavcích na využívání území 

268/2006 Sb. o technických požadavcích na stavby 

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

staveb 

 

7.7 Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace  

 

7.7.1 Vnější prostředí 

Parkovací stání 

Je navrženo dostatečný počet parkovacích míst pro handicapované občany. Jedná se o dvě 

příčná stání o rozměru 2,5 x 5 m. Mezi těmito stáními je manipulační plocha šířky 1,5 m., 

která má sklon 2% a umožní plynulé najetí na pěší komunikaci. 

Pěší komunikace 

Mezi dopravní a pěší komunikací je maximální výškový rozdíl 20 mm. Použití varovných  

a signálních pásů s návazností na vodící linie dle vyhlášky 398/2009 Sb. 
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7.7.2 Přístup do budovy 

Rozdíl výškových úrovní mezi venkovním a vnitřním prostředím je méně než 20 mm. 

Vstupní dveře jsou navrženy jako automatické posuvné dvojkřídlé dveře šířky 1350 mm. 

Výškový rozdíl mezi podlahou výtahu a podlahou jednotlivých podlaží nepřesahuje 20 mm. 

 

7.7.3 Vnitřní prostory 

Komunikační prostory jsou navrženy dostatečně široké ( 2100 mm ), a přehledné. 

V dosahových vzdálenostech jsou umístěny schránky, tlačítka výtahu a další zařízení 

podobného typu.  

Bezbariérové hygienické prostory mají hlavní manipulační prostor 1500 mm. Bezproblémový 

boční nástup zajišťuje dostatečný manipulační prostor vedle záchodové mísy. 

 

7.8 Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 

 

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

popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků 

Vzhledem k tomu,že stavba je nevýrobního charakteru, nebude mít nepříznivý dopad 

na prostředí s ohledem na exhalace, vypouštění vod apod. 

 

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

Stavbou nejsou dotčeny přírodní nebo krajinné významné lokality,vodní zdroje  

a léčebné prameny. 

 

7.8.3 Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované 

stavby 

Realizací stavby nevzniknou nová ochranná pásma.  
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7.9 Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

 

7.9.1 Povodně 

Místo stavby nepatří mezi záplavové území. 

 

7.9.2 Sesuvy půdy 

V lokalitě nehrozí nebezpečí sesuvu půdy. 

 

7.9.3 Poddolování 

Staveniště se nachází v místě, kde bude nutný předběžný geologický průzkum. 

 

7.9.4 Seizmicita 

Staveniště se nachází v místě, kde není vyžadována zvláštní ochrana proti účinkům 

seizmicity. 

 

7.9.5 Radon 

Radonový průzkum bude proveden v rámci DSP. 

 

7.9.6 Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby 

Ve venkovním prostoru bude umístěna zeleň tak, aby alespoň částečně byl odstíněn 

okolní hluk. 
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7.10 Civilní ochrana 

 

7.10.1 Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně 

obyvatelstva 

Není řešeno. 

 

7.10.2 Řešení zásad prevence závažných havárií 

Není řešeno. 

 

7.10.3 Zóny havarijního plánování 

Na stavbu nejsou kladeny požadavky z hlediska CO. 

 

Popis jednotlivých objektů TV - nově navržených: 
 

Inženýrské objekty nově navržené 

Objekty Výměra ( mb ) 

002 - Kanalizační přípojky PVC KG DN 250 128  

003 - Vodovodní řad  DN 100 PVC 159 

004 – Vodovodní přípojky PVC DN 40 18 

005 – Teplovodní podzemní vedení 296 

006 – Kabelové vedení NN 84 

007 – Kabelové vedení VN 131  

008 – Plynovod NTL PE D63/63 213 

009 – Silový kabel VO 134  

010 – Komunikační kabel 168 

011 – Komunikace dopravní 2 294 m2 
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012 – Komunikace pro pěší 2 345 m2 

013 – Výměníková stanice 370 

Tab. 3 Inženýrské objekty nově navržené 

 

Objekt 002 - Kanalizační přípojky PVC KG DN 250 

Splaškové i dešťové vody budou napojeny na jednotnou kanalizaci, která je umístěna 

v komunikaci na parcelním čísle 3556. Výška napojovacího bodu je v -2,400 m = 222,600 

m.n.m. Na pozemku s parcelním číslem 1400, je navržena kanalizační šachta ve výšce -1,800 

m. = 223,200m. n. m. Materiál připojovacího potrubí je PVC KG DN 250 a v komunikaci je 

vedeno v chráničce o DN 300. 

Lomové a revizní šachty na navržené kanalizaci budou prefabrikované – dna i vstupy – profilu 

1000 mm. Kyvety budou vyloženy kameninovou výstelkou. 

003 - Vodovodní řad  DN 100 PVC 

Je provedena přeložka stávajícího vodovodního řadu v chráničce DN 120, do komunikace  

na parcelním čísle 3557. Na konci tohoto vodovodního řadu je navržen hydrant DN 50. 

004 – Vodovodní přípojky PVC DN 40 

Vodovodní přípojka PVC DN 40 se spádem 1% směrem k objektu, je napojena na vodovodní 

řad, který se nachází v komunikaci na parcelním čísle 3556. Vedení v komunikace je opatřeno 

chráničkou DN 60. Napojení na vodovod je přes kruhovou vodoměrnou tubusovou šachtu, se 

nacházející se cca 1500 mm pod hranicí vozovky.  

005 – Teplovodní podzemní vedení 

Teplovodní primární i sekundární vedení je ovlivněno změnou návrhu stávající polohy 

výměníkové stanice. Směrem do nového místa výměníkové stanice vede sekundární i primární 

vedení, směrem z výměníkové stanice vede již sekundární teplovodní vedení. Vedení je 

navrženo v komunikacích pro pěší a pod nezpevněným povrchem a to na parcelách 1348, 

1349/3, 1350/4, 1347/15, 1347/16, 1347/9, 1347/18, 1406/2, 1411/21411/1, až do objektu, 

místnosti 1.11, ve kterém je umístěna malá výměníková stanice. Roční tepelný příkon pro celý 

objekt vychází 96,3 MWh/r. 

Poté je teplovod veden přes komunikaci na parcelním čísle 3556 v chráničce a za komunikací 

se napojí na stávající vedení. 
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006 – Kabelové vedení NN 

Pro zásobování objektu el. energií bude nutné provést úpravu zařízení distribuční soustavy. 

Povede souběžně ve vzdálenosti od teplovodního podzemního vedení ve vzdálenosti 1 m. 

007 – Kabelové vedení VN 

Pro zásobování objektu el. energií bude nutné provést úpravu zařízení distribuční soustavy. 

Povede souběžně ve vzdálenosti od kabelového vedené NN ve vzdálenosti 0,2 m. 

008 – Plynovod NTL PE D63/63 

Napojení objektu na plynovod se nepředpokládá. Provedení přeložky na parcelním čísle 3556 

je navrženo do nově navržené komunikace pro pěší. Druhý návrh přeložení je na parcelním 

čísle 3557. Plynovodní řad bude proveden z materiálu PE 100 D63 – SDR11 a bude uložen 

min. v hloubce 1,0 m pod komunikaci 

009 – Silový kabel VO 

Propojení dvou nově navržených těles VO na parcelách číslo 3557, 1349/2 se stávajícími 

rozvody VO a rozváděčem, který je přemístěn v nově navržené výměníkové stanici. Silový 

kabel bude v minimální hloubce 0,4 m. nad upraveným povrchem. 

010 – Komunikační kabel 

Na parcele číslo 3559/1 dojde k přeložce a uložení komunikačního kabelu do hloubky 0,5 m 

nad chodníkem. Nově navržené vedení kabelu je také v chodníku na parcelním čísle 3557, kde 

je návrh na propojení objektu a pobočkovou telekomunikační ústřednou. 

011 – Komunikace dopravní 

Návrh na úpravu svrchní části komunikace na parcele číslo 3556. Součástí návrhu je změna 

stávajícího podélného stání na kolmé stání o rozměrech 2,5x5,0 m o kapacitě 34 parkovacích 

stáních. Na ulici Poděbradova na parcelním čísle 35591/1 je navrhnuto 8 podélných 

parkovacích stání o rozměrech 2,5 x 5,5m. Na parcele číslo 3557 je navrhnuta úprava svrchní 

části komunikace a rozšíření na konci této komunikace na 11 m, z důvodů otáčení vozidel. 

012 – Komunikace pro pěší 

V souladu s regulačním plánem dané lokality je návrh komunikace pro pěší šířky 3,0 m.  

na parcelním čísle 3559/1. Povrch je navržen ze zámkové dlažby. 
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013 – Výměníková stanice 

Návrh na přesunutí výměníkové stanice, která je zároveň i automatická tlaková stanice ( dále 

jen AT ) na parcelní čísla 1347/1 a 1349/2. Ochranné pásmo je 1,0 m. K této stanici je přístup  

z dopravní komunikace na parcele číslo 3557. 
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8. Propočet stavby 
 

Pro výpočet orientační ceny stavby byly použity tyto zdroje: 

- ÚRS Praha a.s. Ukazatele průměrné orientační ceny na měrnou účelovou jednotu, 

ostatní položky převzaty z ceníků dodavatelů a výrobců. 

- vyhláška Ministerstva financí č 540/202 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změněn některých zákonů (zákon  

o oceňování majetku), ve znění zákona č 121/2000 Sb. 

 

0. DEMOLI ČNÍ PRÁCE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 

Likvidace a odpojení inženýrských sítí, které jsou navrženy ke zrušení bude 

provedeno, dle standardních metod odpojeno likvidace inženýrských sítí. V rámci výkopových 

prací budou inženýrské sítě odstraněny a zlikvidovány. 

 Demolice budov – cena odvozu na skládku je 450 za 1t ( pozn. 0,55t/ m3 ) 

 

Množství [m3]   Cena za MJ  [Kč] Celkem [Kč] 

Zděná budova   4500    600   2 700 000,- 

Monolitická   1440    700   1 008 000,- 

Odvoz na skládku  3276 t    450   1 475 000,- 

Cena celkem bez DPH        5 183 000,- 

 

ΙΙΙΙ. DOMOV PRO SENIORY SO 001 

Množství [m3]   cena za MJ  [Kč] Celkem [Kč] 

Objekt SO 001  25 285    4500,-            113 783 000,- 

Cena celkem bez DPH                 113 783 000 ,- 
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ΙΙΙΙΙΙΙΙ. KOMUNIKACE  

Množství [m2]   Cena za MJ  [Kč] Celkem [Kč] 

Odstranění povrchu 

SO 024 Vozovka 

Dlažba z kostek  500   170    85 000,- 

 Beton    1 185   735   870 975,- 

SO 024 Chodník 

 Asfalt    1 330   650   864 500,- 

Obnovení povrchu 

Zámková dlažba  2850   440   1 254 000,- 

SO 012 Nový povrch 

 Zámková dlažba   2 345   850   1 993 250,- 

Cena celkem ΙΙΙΙΙΙΙΙ bez DPH        5 067 800,- 

 

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ. VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA 

 

Zásobování elektrickou energií 

Množství [mb] Cena za MJ [Kč] Celkem [Kč] 

SO 006 Kabelové vedení NN 

4x 50 až 70     84,0   1448,-  121 632,- 

SO 007 Kabelové vedení VN 

3x 95 až 150     131,0   4520,-  592 120,- 

VO  

SO 009 Silový kabel VO   134,0   1 220,-  163 480,- 

Sloup do 8 m     2 ks   25 480,-  50 960,- 

Cena celkem bez DPH        928 200,- 

 

Kanalizace 

Množství [mb] Cena za MJ [Kč] Celkem [Kč] 

SO 002 Přípojka PVC KG DN 250  128,0   3 866,-  494 848,- 

Šachta       4 ks   19 010,- 76 040 
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Cena celkem bez DPH        570 900,- 

 

Vodovod 

Množství [mb] Cena za MJ [Kč] Celkem [Kč] 

SO 003 Vodovodní řad  

DN 100 PVC DN 63x8,6   159,0   6 460,-  1 027 140,- 

SO 004 Vodovodní přípojky 

PVC DN 40     18,0   3 536,-  63 648,- 

Vodoměrná šachta plastová   1 ks   20 000,- 20 000,- 

Cena celkem bez DPH        1 110 800,- 

 

Plynovod 

Množství [mb]  Cena za MJ [Kč] Celkem [Kč] 

SO 008 Připojení do NTL 

LPE D63/63    213,0   3 468,-   738 684,- 

Cena celkem bez DPH        738 700,- 

 

Teplovodní podzemní vedení 

Množství [mb] Cena za MJ [Kč] Celkem [Kč] 

SO 004 Ocelové v PE chráničce  2960,  3 928,-   1 162 700,- 

Cena celkem bez DPH        1 162 700,- 

 

Komunikační kabel 

Množství [mb] Cena za MJ [Kč] Celkem [Kč] 

SO 010 metalický kabel   168,0   175,-  28 875,- 

Připojovací skříňka    1 ks   12 000,- 12 000,- 

Cena celkem bez DPH        40 875,- 

 

Cena celkem ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ bez DPH        4 553 000,- 
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IV. ÚPRAVA OKOLÍ, ZELEN Ě A ODPOČINKOVÉ ZÓNY 

 

Množství Cena za MJ [Kč] Celkem [Kč] 

Příprava půdy pro výsadbu  4 850 m2  141,-  683 850,- 

Založení parkového trávníku  4 850 m2  141,-  683 850,- 

Odstranění stromů ø 300mm  2 ks   3 426,-  6 848,- 

Výsadba keřů do 50 cm  20 ks   563,-  11 260,- 

Výsadba stromů   22 ks   5316  117 000,- 

Lavičky    27 ks   3 000,-  81 000,- 

Odpadkový koš   4 ks   1 000,-  4 000,- 

Altánek     2 ks   65 000,- 130 000,- 

 

Cena celkem ΙΙΙΙV bez DPH       1 718 000,- 

 

V. CELKOVÁ CENA STAVEBNÍCH OBJEKT Ů 

Celkem bez DPH                                                                      130 305 000,- 
 

VI. PROJEKTOVÉ A PR ŮZKUMNÉ PRÁCE 
 1,5 % z celkové ceny 

 celková cena 130 305 000,- 

náklady na projektové a průzkumné práce:                                        1 954 600,- 

 

VII. NÁKLADY NA UMÍST ĚNÍ STAVBY 

- 4 % z celkové ceny 

- celková cena 130 305 000,- 

náklady na umístění stavby:                                                             5 212 200,- 

 

VIII. PROVOZNÍ SOUBORY  

-není 
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IX. STROJE, ZAŘÍZENÍ, INVENTÁ Ř 

Hydraulický lůžkový výtah 

Množství [ks]  Cena za MJ [Kč] Celkem [Kč] 

Hydraulický lůžkový výtah  2   3 250 000,-  6 500 000,- 

náklady na umístění stavby:                                                                        6 500 000,- 

 

X. UMĚLECKÁ DÍLA 

-není 

 
XI. JINÉ INVESTICE 
Cena za m2 je vzata z cenové mapy pozemků ze zdroje [16] 

  

Množství[m2]  Cena za MJ [Kč] Celkem [Kč] 

cena pozemku    7 080   950,-   6 726 000, 

náklady na jiné investice :                                                              6 726 000,- 

 

XII. REZERVA 
 
- 6 % z celkové ceny 

- celková cena 130 305 000,- 

náklady na rezervu:                                                                                              7 818 300,- 
 

XIV.   CELKOVÁ CENA STAVEBNÍHO DÍLA 
 
CELKOVÁ CENA BEZ DPH                                                158 517 000,- 



 64 

9. Závěr 
 

Předmětem diplomové práce byl vypracovat návrh domova pro seniory v Moravské 

Ostravě. Řešená lokalita je vymezená ulicemi Poděbradova, Harantova a Soukenická. Před 

samotným řešení návrhu bylo potřeba asanovat torza bývalé blokové zástavby, najít nové užití 

výměníkové stanice a AT stanice, která se v  době před návrhem nacházela na území. Navázat 

pěší komunikace, parkovacích stání a zeleně na stávající Regulační plán dané lokality. 

Vypočítat kapacitu statické dopravy pro potřeby celého objektu. Návaznosti na nejbližší okolí 

byly řešeny bezbariérově. Celý návrh byl pojat koncepčně s možným výhledem do 

budoucnosti včetně celkového začlenění do urbanistické kompozice okolí. 

Objekt domova důchodců je navržen pro osoby, které v důsledku vysokého věku 

ztrácejí pohyblivost a nedokáží se o sebe postarat bez pomoci jiné fyzické osoby. 

 Vstupní i ostatní prostory objektu jsou řešeny bezbariérově. Kapacita domova je 

navržena pro 84 seniorů. Objekt má dvě obytné části o 3.NP. V každém podlaží je umístěno 

14. jednolůžkových obytných jednotek, z nichž každá tato obytná jednotka se skládá z obytné 

místnosti, bezbariérového hygienického zařízení, předsíně a balkonu nebo terasy. V 1.NP jsou 

obytné jednotky řešeny pro obyvatele domova s III. stupněm závislosti. V 2.NP jsou obytné 

jednotky řešeny pro obyvatele domova s II. nebo  III. stupněm závislosti. V 3.NP jsou obytné 

jednotky řešeny pro obyvatele domova s II. stupněm závislosti. Cílem navržených částí 

domova je co největší podpora zachování fyzické a psychické soběstačnosti obyvatele. 

V jižní části řešeného území je situována klidová zóna, která slouží pro odpočinek 

 a relaxaci obyvatel domova. Na severní a východní straně řešené lokality jsou odstavné 

 a parkovací stání pro potřeby celého objektu. Provedení bezbariérové návaznosti nově 

navržených komunikací na stávající okolní komunikace.  

V závěru práce byl proveden propočet nákladů, který se může stát jedním 

z důležitých měřítek při možném posouzení návrhu studie. 

Diplomová práce by mohla sloužit jako podklad pro odborné útvary Magistrátu města 

Ostravy. 
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10. Seznam použitých parametrů 
 

Knihy:  

[1] HASÍK, O.: Stavby vodovodů a kanalizací, VŠB Ostrava, 2007 

 

Normy a zákony: 

[2] Vyhláška č.183/2006 Sb. zákon o územním plánování a stavebním řádu 

[3] ČSN 73 4301 Obytné budovy 

[4] Zákon číslo 108/2006 Sb. O sociálních službách 

[5] ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel  

[6] ČSN 73 6110, Projektování místních komunikací  

[7] Vyhláška č. 137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 

[8] Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících  

 užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. 

 

Studijní podklady z předmětů: 

[9] Typologie bytových a občanských staveb I 

 

www stránky: 

[10] STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, poslední revize 25.11. 2010, 

  Dostupné z:<http://www.ostrava.cz> 

[11] MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÍLNÍCH VĚCÍ, poslední revize 25.11. 2010, 

  Dostupné z:<http://www.mpsv.cz> 

[13] DNK-STAVEBNI, poslední revize 25.11. 2010, 

 Dostupné z:<http://www.dnk-stavebni.com/ochrannapasma.htm > 

[14] MAPY.CZ, poslední revize 25.11. 2010 

  Dostupné z:<http://www.mapy.cz> 

[15] MPSV.CZ, poslední revize 25.11. 2010 

  Dostupné z:<http://www.mpsv.cz> 
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[16] MPSV.CZ, poslední revize 25.11. 2010 

  Dostupné z:<http://gisova.ostrava.cz/webmaps/mapacena/viewer.htm> 
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11. Seznam obrázků a příloh 
 

Seznam obrázků: 

Obr. 1 Strom života – rozložení věkové struktury obyvatel Ostravy v roce 2010 

Obr. 2 Stávající stav – Východní pohled na ulici Harantova 

Obr. 3 Stávající stav – Jihozápadní pohled z ulice Poděbradova 

Obr. 4 Stávající stav – Západní pohled z ulice Soukenická 

Obr. 5 Stávající stav – Jižní  pohled z ulice Soukenická 

 

Seznam příloh: 
 
Příloha č.1 Územního plán města Ostravy 

Příloha č.2 Regulační lán dané lokality 

Příloha č.3 Katastrální mapa 

Příloha č.4 Vyjádření k existenci inženýrských sítí, Ostravské vodovody a kanalizace a.s. 

Příloha č.5 Vyjádření k existenci inženýrských sítí, Čez ICT Services a.s. 

Příloha č.6  Vyjádření k existenci inženýrských sítí, RWE Distribuční služby, s.r.o. 

Příloha č.7 Vyjádření k existenci inženýrských sítí, Telefonica O2 – Czech Republic a.s. 

Příloha č.8 Vyjádření k existenci inženýrských sítí, DALKIA Česká republika a.s. 

Příloha č.9 Vyjádření k existenci inženýrských sítí, Ostravské komunikace a.s. 

Příloha č.10 Fotodokumentace území 

Příloha č.11 Nomogram  

Příloha č.12 Půdorys provozních vztahů Varianty II. 1.NP 

Příloha č.13 Půdorys provozních vztahů Varianty II. 2.NP 

Příloha č.14 Půdorys provozních vztahů Varianty II. 3.NP 

 

 

 

 



 68 

12. Seznam výkresové části 
 

Číslo 

výkresu 
Název výkresu  Měřítko 

1 Širší vztahy - 

2 Majetkové vztahy 1:1000 

3 Výkres asanace 1:1000 

4 Koordinační situace 1:500 

5 Půdorys 1.NP – provozní vztahy 1:500 

6 Půdorys 2.NP – provozní vztahy 1:500 

7 Půdorys 3.NP – provozní vztahy 1:500 

8 Celkové provozní vztahy 1:500 

9 Půdorys 1.NP – studie 1:200 

10 Půdorys 2.NP – studie 1:200 

11 Půdorys 3.NP – studie 1:200 

12 Řezy objektem 1:150 

13 Pohledy 1:200 

14 Urbanisticko-Architektonická studie 1:500 

15 Zakreslení do katastrální mapy 1:1000 

16 Čistící místnost 1:50 

17 Centrální koupelna 1:50 

18 Bezbariérová koupelna 1:50 

19 Chodba obytné části 1:150 

20 Detail chodby 1:25 

21 Vizualizace - 
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VYJÁD�ENÍ O EXISTENCI SÍT� ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 
spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., (dále jen „Vyjád�ení“)

vydané podle § 101 zákona �. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� (zákon o
elektronických komunikacích), ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a § 161 zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu

(stavební zákon) �i dle dalších p�íslušných právních p�edpis�

�ís. jednací: 36711/10/MOV/MM0 �ís. žádosti je: 0110 353 985

D�vod vydání Vyjád�ení: Stavební �ízení
Platnost tohoto Vyjád�ení kon�í dne: 7. 4. 2012.

Žadatel Martin Halška,  , ,  
Stavebník Martin Halška,  , ,  
Název akce Diplomová práce - domov pro seniory

Zájmové území

Okres Ostrava-m�sto
Obec Ostrava
Kat. území/�. parcely Moravská Ostrava
Up�esn�ní místa viz zám�r

Akcí dot�ené mapové listy dokumentace 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

OSTRAVA: 8-0/41

Žadatel shora ozna�enou žádostí ur�il a vyzna�il zájmové území, jakož i stanovil d�vod pro vydání Vyjád�ení. Na 
základ� ur�ení a vyzna�ení zájmového území Žadatelem a na základ� stanovení d�vodu pro vydání Vyjád�ení vydává 
spole�nost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., o síti elektronických komunikací (dále jen SEK)  následující Vyjád�ení:

dojde ke st�etu
se sítí elektronických komunikací spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jejíž existence a poloha je zakreslena 
v p�iloženém vý�ezu/vý�ezech z ú�elové mapy sít� elektronických komunikací spole�nosti Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s., p�ípadn� je up�esn�na v textu tohoto Vyjád�ení . Žadatel je srozum�n s tím, že nadzemní vedení SEK 
požívá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení SEK a dojde – li ke st�etu stavby s nadzemním vedením SEK, je 
Žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zam�stnancem spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 
pov��eného ochranou sít� (dále jen „POS“).

Specifikace p�edaných vý�ez� ú�elové mapy SEK:
Specifikace vý�ez�:
1:500 Vý�ez z digitální dokumentace SEK

V p�ípad� požadavku na vyty�ení podzemního vedení SEK m�žete kontaktovat subjekty uvedené v p�íloze.

Poznámka: Z d�vodu zachovaní p�ístupu k telekomunika�ním kabel�m, není možné nad jejich trasou 
budovat další objekty. 
V p�ípad� nutnosti  �ešení st�et�  s podzemním vedením Telefónica O2 Czech Republic, a.s. , 
kontaktujte pracovníka POS - pan Bc. Radim Ko�a� 596 682 978,602 438 599. 
P�ed záhozem nutná kontrola obnažených kabel� zástupcem Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
Bc. Radim Ko�a� 596 682 978,602 438 599. 
V lokakalit� se nachází i zrušený kabel ,p�i jeho p�erušení kontaktujte Ing.Romana Vlacha 602 
749 598.

Podmínky pro provád�ní stavebních prací v blízkosti vedení Sít� elektronických komunikací 
spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále SEK)

P�i provád�ní stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pov��ený subjekt povinen u�init nezbytné
opat�ení, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK, a je srozum�n s tím, že:
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www.cz.o2.com/dokumentace
Adresa pro písemný styk: Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Ostrava, Za Brumlovkou 266/2, 140 
22, Praha 4 - Michle

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., I� 60193336, DI� CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – 
Michle, zapsaná v Obchodním rejst�íku vedeném M�stským soudem v Praze, sp.zn.: oddíl B, vložka 2322



�ís. jednací: 36711/10/MOV/MM0
a) Sít� elektronických komunikací spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou sou�ástí ve�ejné
komunika�ní sít�, jsou zajiš�ovány ve ve�ejném zájmu, a jsou chrán�ny právními p�edpisy. Ochranné pásmo
podzemního komunika�ního vedení �iní  1,5 m po stranách krajního vedení.

b) P�i �innostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sít�
elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sít� elektronických komunikací (dále NVSEK)
tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení p�ístupu k vedení. P�i k�ížení, nebo soub�hu zemních prací s
PVSEK dodrží �SN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném zn�ní, �SN 33 21 60
"P�edpisy pro ochranu sd�lovacích vedení a za�ízení p�ed nebezpe�nými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a
ZVN" a �SN 33 2000-5-54 "Uzemn�ní a ochranné vodi�e".
c) P�ed zapo�etím zemních prací zajistí vyzna�ení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné
dokumentace. S vyzna�enou trasou PVSEK prokazateln� seznámí pracovníky, kte�í budou stavební práce
provád�t (Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích, §
3 bod b.1., p�íloha �. 3, kap.II. �l.1.,4. a 5.).
d) V p�ípad� provád�ní prací v objektu je povinen provést pr�zkum technické infrastruktury - vn�jších i
vnit�ních vedení sít� elektronických komunikací na omítce i pod ní (Na�ízení vlády �.591/2006 Sb., požadavky
na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích, § 3 bod b.5., p�íloha �. 3 kap.XII. �l.1.).

e) Upozorní pracovníky, kte�í budou provád�t zemní práce na staveništi, aby v p�ípad� pot�eby zjistili
hloubkové uložení PVSEK p�í�nými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skute�ným
uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejmén�
1,5 m od krajních vedení vyzna�ené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechaniza�ních prost�edk� nebo
nevhodného ná�adí, a aby p�i provád�ní prací v t�chto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

f) P�i zjišt�ní zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skute�ností zastaví práce a v�c oznámí
zam�stnanci spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pov��eného ochranou sít�  Radim Ko�a� (tel.: 596
682 978, 602 438 599), (dále jen "POS"). V provád�ných pracech je oprávn�n pokra�ovat až po projednání a
schválení dalšího postupu, stanoveného POS.
g) P�i provád�ní zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke zm�n� hloubky uložení nebo
prostorového uspo�ádání komunika�ní sít�. Odkryté vedení je povinen zabezpe�it proti poškození, odcizení a
prov�šení.
h) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze zem� do budovy, rozvád��e, na sloup apod. je povinen vykonávat
zemní práce velmi opatrn� kv�li ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloup� NVSEK je
povinen provád�t v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Na�ízení vlády �.591/2006 Sb., §
3 bod b.1., p�íloha �. 3 kap.IV. �l.3.a 4.).
i) Dojde-li p�i provád�ní zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedení p�ed
zakrytím. Až po následné kontrole je oprávn�n provést zához.

j) Pomocná za�ízení (patníky, kontrolní m��icí objekty, ozna�níky, nadložní lana, uzem�ovací soustavy,
podp�ry, stožáry, st�ešníky, konzoly apod.), které jsou sou�ástí vedení, není oprávn�n ani do�asn� využívat k
jiným ú�el�m, a taková za�ízení nesmí být dot�ena ani p�emíst�na.

k) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávn�n p�ejížd�t vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude
vedení zabezpe�eno proti mechanickému poškození. Zp�sob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen
projednat s POS. P�i p�eprav� vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat
výšku vedení nad zemí.
l) Na trase PVSEK (v�etn� ochranného pásma) není oprávn�n m�nit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty
ani m�nit rozsah a konstrukci zpevn�ných ploch (nap�. komunikací, parkoviš�, vjezd� aj.).

m) Manipula�ní a skladové plochy je povinen z�izovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se p�i výkonu prací
v t�chto prostorách nemohly osoby ani mechanizace p�iblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (�l. 275,
�SN 34 2100).
n) Je povinen obrátit se na POS v pr�b�hu stavby, a to ve všech p�ípadech, kdyby i nad rámec t�chto podmínek
ochrany mohlo dojít ke st�etu stavby se SEK.
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�ís. jednací: 36711/10/MOV/MM0
o) Je povinen každé zjišt�né, nebo zp�sobené poškození, p�ípadn� odcizení vedení SEK neprodlen� oznámit
Poruchové služb� spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní �íslo 800 184 084.

Vyjád�ení je platné pouze pro zájmové území ur�ené a vyzna�ené Žadatelem, jakož i pro d�vod k Vyjád�ení stanovený 
Žadatelem.
V p�ípad�, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjád�ení, nelze toto Vyjád�ení použít 
jako podklad pro vyty�ení a je t�eba požádat o vydání nového Vyjád�ení.
Vyjád�ení pozbývá platnosti:

� Uplynutím vyzna�ené doby platnosti Vyjád�ení
� Zm�nou rozsahu zájmového území
� Zm�nou d�vodu k Vyjád�ení uvedeného v Žádosti

P�ílohy:
vý�ezy ú�elové mapy: 1 list
ostatní p�ílohy: 1 kus
celkem: 2

Žadatel se p�evzetím tohoto Vyjád�ení zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k ú�elu, pro který 
mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávn�n� rozmnožovat, rozši�ovat, pronajímat, p�j�ovat �i jinak využívat 
bez souhlasu poskytovatele a je si v�dom své odpov�dnosti vyplývající z obecn� závazných právních p�edpis� p�i 
porušení t�chto povinností.

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., prohlašuje, že Žadateli byly pro jím ur�ené a vyzna�ené zájmové území
poskytnuty veškeré dostupné informace o síti elektronických komunikací spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic,
a.s.

Vyjád�ení vydala spole�nost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dne: 7. 4. 2010 v Ostrav� 
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�ís. jednací: 36711/10/MOV/MM0

Vážená paní, vážený pane,
v p�ípad� Vašeho požadavku na vyty�ení podzemního vedení sít� elektronických komunikací
spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se prosím obracejte na spole�nosti uvedené
níže.

ALPROTEL GROUP, s.r.o.
se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PS� 739 51
I�:                25863037                                                         DI�: CZ25863037
Kontakt: Libor Kašperlík 602783894 kasperlik@alprotel.cz

GIS-STAVINVEX,a.s.
se sídlem: Bu�inská 1733, 735 41  Pet�vald
I�:                25163558                                                         DI�: CZ25163558
Kontakt: Mgr. Petr Holešinský, 739 372 083, tel/fax. 596 541 102, ostrava@gis-stavinvex.cz

KATES, spol. s r.o.
se sídlem: D�lní 889, 735 35  Horní Suchá

Kontakt: Stanislav Knebl, 736626762, 596426011, knebl.kates@seznam.cz

Milan Ko�vara
se sídlem: Osvoboditel� 1200, 742 21  Kop�ivnice

Kontakt: Milan Ko�vara, 602439837, vytyceni@seznam.cz

OPTOMONT, a.s.
se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00  Ostrava

Kontakt: Filip Heczko, 721521807, 558340914, filip.heczko@optomont.cz
Lukáš �atka, 606776048, lukas.datka@optomont.cz

Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava
se sídlem: U studia 2253/28, 700 30  Ostrava-Záb�eh

Kontakt: Marie Walová, 606761923, 596616499, mwalova@sitel.cz

Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o.,
se sídlem: P�í�ná 2828/10, 746 01  Opava

Kontakt: Jan Socha, 602741244, jan.socha@smt.cz, 
zástup: Jan Fojtík, 602774138 jan.fojtik@smt.cz
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Fotodokumentace území 
 
 

 

 Stávající stav - Východní pohled na ulici Harantova 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stávající stav - Jihovýchodní pohled z ulice Poděbradova 
 
 
 
 



 
 

 
Stávající stav - Západní pohled z ulice Soukenická 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stávající stav – jižní pohled 










