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1. Úvod 

 

1.1 Cíl diplomové práce 

 

Cílem diplomové práce je vypracovat objemovou studii na vytvoření nového bydlení pro 

seniory v obci Hať. Díky této studii má vzniknout 12 nových bytových jednotek včetně 

potřebného zázemí, napojení na technickou a dopravní infrastrukturu a také urbanistického 

řešení okolí stavby. 

 

1.2 Předmět diplomové práce 

 

Návrh nového bydlení pro seniory ve formě domova s pečovatelskou službou. Návrh se 

zabývá jak dispozičním řešením nového objektu, tak jeho napojením na dopravní 

infrastrukturu, koordinací sítí technické infrastruktury, dimenzací přípojek jednotlivých 

médií, urbanistickou koncepcí okolí objektu a v neposlední řadě také ekonomickou 

problematikou. Součástí řešeného objektu budou také prostory pro poskytování základní 

lékařské péče, společenská místnost a zázemí. Základními podklady pro vypracování této 

studie budou pozemky pro vypracovaní studie navržené zadavatelem, územní plán obce 

Hať, zaměření stávajícího stavu na místě, fotodokumentace, výkresová dokumentace 

staveb, stojících na vybraných pozemcích. Součástí  řešení bude propočet ekonomických 

nákladů na komplexní provedení stavby. 

 

1.3 Rozvaha o diplomové práci 

 

Jak vyplývá ze sociologických a statických průzkumů společnost stárne. Z tohoto vyplývá 

také potřeba vytváření nových ubytovacích kapacit se zaměřením na seniory. Současné 

bydlení, pokud již nebylo navrženo k tomuto účelu, neodpovídá svým funkčním ani 

provozním členěním. Dispozice nedovoluje člověku se sníženou schopností pohybu či 

orientace plné využití obytné jednotky, či jej dokonce, díky své nepřístupnosti, úplně 

odřízne od okolního světa. Mou prací chci vytvořit návrh bydlení pro seniory, který 
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umožní seniorům prožití klidného a spokojeného stáří, a nabídne život bez bariér, 

s dosahem všech potřebných služeb a pomoci. Chci stavbu navrhnout v prostředí vesnice, 

v blízkosti velkého města, odkud se mnoho seniorů ve starším věku chce odstěhovat. 

Chci tuto stavbu navrhnout tak, aby každého na první pohled zaujala, byl jasný její 

účel a hlavně správně fungovala tak, aby plnila dokonale svůj účel.  

Z představ o možných řešeních zvítězil návrh,  který vznikal postupně, a který se 

v průběhu práce měnil. Navrhl jsem budovu, rozdělenou do tří funkčních částí – obytnou, 

kulturně-stravovací a zdravotních služeb. Tyto provozní části jsou sestaveny do tvaru 

čtvrtkruhu. Budova je dvoupatrová, se sedlovou střechou. Bylo snahou stavbu co nejvíce 

zasadit do dané oblasti. 
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2. Základní pojmy a podklady pro vypracování  

 

2.1 Názvosloví 

 

Sociální služba 

Činnost nebo soubor činností podle tohoto zákona zajišťujících pomoc a podporu 

osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, [7] 

Pečovatelská služba  

Terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba 

poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb 

vyjmenované úkony.[7] 

Zdravotní postižení 

Tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo 

mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby, [7] 

Poskytovatelé sociálních služeb 

Poskytovateli sociálních služeb jsou územní samosprávné celky a jimi zřizované právnické 

osoby, další právnické osoby, fyzické osoby a ministerstvo a jím zřízené organizační 

složky státu. [7] 

Pečovatelský byt  

Podporovaný byt zvláštního určení nebo byt v domě zvláštního určení, který slouží k 

sociálnímu bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci způsobené věkem nebo 

zdravotním stavem. [12] 

Byt  

Soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který podle rozhodnutí stavebního 

úřadu svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé 

bydlení. Souhrn bytů bývá označován jako bytový fond [12] 

Domov s pečovatelskou službou 

Dům s byty zvláštního určení,které jsou určené pro bydlení občanů seniorského věku, resp. 

příjemců starobního a plného invalidního důchodu. Byty v DPS jsou byty zvláštního 
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určení, které jsou určeny zejména pro občany žijící osaměle, příjemce pečovatelské služby, 

občany, kteří jsou v základních životních úkonech soběstační, ale pro zajištění některých 

potřeb potřebují z důvodu věku nebo zdravotního stavu pomoc nebo péči jiné osoby a tuto 

pomoc nebo péči nemohou zajistit rodinní příslušníci.[13] 

Požadavky na dispozici budovy   

Jasná, přehledná, účelná, jednoduchá, funkčně odůvodněná a hospodárná. Vytvoření 

správné a účelné dispozice organickým spojováním a řazením jednotlivých místností 

prostřednictvím komunikačních prostorů do jednoho funkčního celku[9] 

Podlaží 

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

1.NP, 2.NP atd. podzemní podlaží 1.PP, 2.PP atd. [4] 

Nadzemní podlaží 

Každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převážné části výše než 800 mm nad 

nejvyšší úrovní upraveného terénu v pásu širokém 5,0 m po obvodu domu. [4] 

Schodiště 

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

ohnivzdorná, přímo osvětlená, dobře větraná a bezpečná pro výstup i sestup. [4] 

Schodišťový prostor   

Je celý komunikační prostor, ve kterém je umístěno schodiště. [4] 

Stěnový systém 

Nosnou konstrukci objektu tvoří nosné stěny vytvořené z dílů lepených pojivem či 

monolitických a prefabrikovaných stěn[10] 

Skeletový systém  

Nebo také sloupový systém. Sloupy nebo pilíře tvoří nosnou konstrukci objektu. [10] 

Průvlak  

Vodorovný nosník, který přebírá zatížení stěny nebo stropu a přenáší ho na stěny, podpěry 

nebo sloupy. [10] 

Stropní konstrukce   

Je vodorovná nosná konstrukce, která rozděluje budovu po výšce a přenáší zatížení do 

nosných stěn, sloupů nebo pilířů. [10] 

Podlaha   

Je to jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce uložená na stropní konstrukci nebo na terénu. 

[10] 



5 

Skladba podlahy  

Dle počtu vrstev může být podlaha jednovrstvá nebo vícevrstvá. Skládá se z: nášlapné 

vrstvy, vyrovnávací vrstvy a izolační vrstvy. [10] 

Odstavné a parkovací plochy 

Plochy, které slouží k odstavování a parkování vozidel. [5] 

Parkování 

Umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací. Parkovaní se může podle délky 

rozlišovat na krátkodobé a dlouhodobé[5] 

Stání 

Plocha sloužící k odstavení nebo parkování vozidla. [5] 

 

2.2 Získané podklady 

 

Výřez územního plánu obce Hať 

Katastrální mapy daného území 

Výpis z katastru nemovitostí dotčených parcel 

Výkresová dokumentace stávajících staveb 

Mapy ze serveru www.mapy.cz 

Mapy z programu Gogole Maps 

Mapové podklady ČUZK – Zabaged (polohopis, výškopis, orthofoto) 

Fotodokumentace řešeného území 

Zaměření stávajícího stavu  

Vyjádření o existencí sítí technické infrastruktury 
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3. Poznatky o řešeném území 

 

3.1 Historie obce Hať 

 

První zmínky o obci Hať se datují do roku 1250, kdy byla uvedena jako majetek 

velehradského kláštera. První historická zmínka o Hati vůbec je v listině papeže Inocenta 

IV. vydané 18.12.1250 v Lyonu. V této listině, kterou papež potvrzuje veškeré zboží 

kláštera velehradského, je osada označená pojmem „Had“. Poté se další zmínky o obci až 

do roku 1439 neobjevují  

Až v roce 1439 se název obce objevuje v listině, ve které opat velehradské kláštera 

zastavuje tuto ves společně se vsí Píšť a Ovsiště panu Čeňkovi ze Tvorkova  Tomu ovšem 

ves patří jen krátkou dobu  a poté nastává období časté výměny pánů. 

V roce 1625 koupil Hať a Ovsiště Bernard Lichnovský z Voštic. Krátce na to 

náležela Hať opět k šilheřovickému panství. Do majetku hraběte Šlika se toto panství 

dostává v roce 1632. Již v roce 1567 byla v obci fara, při které byla v roce 1576 postavena 

jedna z nejstarších škol na Hlučínsku. Podle tzv. „Hushuňku“, jednoho z nejstarších 

soupisů venkovského obyvatelstva v obcích Hlučínska, byl v roce 1608 v Hati 1 svobodný 

fojt, 40 sedláků, 9 zahradníků a 2 svobodní mlynáři.  

Historickým přelomem v životě obce byly události v pol. 18. stol., kdy v roce 1742 

po prohrané válce byla Marie Terezie nucena podstoupit část Slezska Prusku. Po zrušení 

jezuitského řádu v roce 1773 připadla obec se šilheřovickým panstvím náboženskému 

fondu a roku 1787 je nejprve získal Karel Laryš a ještě téhož roku Fridrich Eichendorff. 

Od r. 1844 byla majetkem Rothschildů 

Na základě mírové smlouvy uzavřené po skončení I. světové války mezi 

spojeneckými mocnostmi a Německem dne 28. června 1919 ve Versailles připadly obce 

Hlučínska 4. února 1920 k ČSR. Obec Hať se dvorem Karlovec byla rozhodnutím 

mezinárodní komise pro stanovení hranice československo-německé spolu s obcí Píšť 

připojena k ČSR 16.3. 1923 a začleněna do okresu Hlučín. Na katastru obce vznikly dva 

hraniční přechody pro malý pohraniční styk s Německem. 

V letech 1938 – 1945 se obec stejně jako ostatní obce Hlučínska stala součástí 

německé říše. Občané Hlučínska, pokud se zde narodili před rokem 1910 a měli zde 

10.10.1938 stále bydliště, včetně manželek, dětí a vnoučat, automaticky získali německé 
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občanství. Na muže se vztahovala branná povinnost. Museli narukovat do německé 

armády, kde mnoho z nich položilo své životy. 

Dne 21.4.1945 byla obec osvobozena. Byly obnoveny hraniční přechody, tentokrát 

s Polskou lidovou republikou. Až do roku 1960 patřila obec pod správní okres Hlučín. Po 

jeho zrušení byla připojena k okresu Opava. V roce 1978 byla Hať v rámci integrace 

přičleněna k městu Hlučín a stala se jeho městskou části. Tento stav trval až do roku 1990, 

kdy se znovu osamostatnila.  

3.1.1 Znak a vlajka obce Hať 

Dne 13.6.1995 byl předsedou poslanecké sněmovny obci udělen znak a prapor obce. Znak 

obce tvoří červeno - modře dělený štít, v horní polovině je poloviční stříbrný plazící se 

korunovaný had, dolní část tvoří kosmostříbrně mřížované pole. 

 

 
Obr.1 Znak obce Hať (http://rejstrik.cz/encyklopedie/) 

3.2 Širší vztahy 

 

Obec Hať leží na úpatí Hlučínské pahorkatiny, ve vzdálenosti 7 km od města Hlučín a 17 

km jižně od krajského  města Ostravy. Obě tato města významně ovlivňují život obce, 

jelikož zde nachází zaměstnání převážná část obyvatelstva. 

Obec je součástí regionu Hlučínsko, který je  takto nazýván v souvislosti 

s připojením obce  kČěskoslovenské republice po I. světové válce. K 31.12.2007 měla 

obec 2579 obyvatel a 771 čísel popisných. V její zastavěné části ma délku 4180 m. Je 

typicky zemědělskou obcí. Jejího katastr zaujímá rozlohu o 1573 ha, z toho je 1266 ha 

zemědělské půdy. Tato půda je spravována a obdělávána pouze soukromými zemědělci, ve 

většině případu ze samotné obce. Průměrná nadmořská výška v zastavěné části obce je 215 

m.n.m. Nejnižší a nejvyšší místo na katastru obce je položeno ve výšce 205 a 279 m.n.m.  
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Obcí protéká od západu k východu potok Bečva, který pramení na katastru obce 

Vřesina.. Délka jeho toku na katastru obce je 5238 m. V období let 1958 – 1973 bylo jeho 

koryto upraveno. Nad obcí ve stejném roce vznikla retenční nádrž. Potok se na katastru 

polské obce Zabelkov vlévá do řeky Odry. Východní a severní hranice katastru v délce 

5746 m tvoří státní hranice s Polskou republikou, konkrétně s obcemi Rudyszwald, 

Roszkov, Krzyzanowice, Nowa Wioska, Owsiszce.  

Pro přejezd vozidel do Polska je možno využít dva hraniční přechody: Hať - 

Tworkow a Hať – Rudyszwald. 

Krajinný ráz území mimo zastavěnou část obce je zemědělský. Jediný souvislý 

lesní porost se nachází na severozápadě katastru v lokalitě „ U Huberta“ má výměru 280 

ha. Několik rozptýlených lesíků a remízek se smíšeným porostem buků, habrů, dubů, 

smrků a olší na severní a jižní straně katastru jen dotváří sporadickou zeleň v krajině.  

Hať je od roku 2002 sídlem Hlučínského děkanátu církve římskokatolické, ke které 

se hlásí většina obyvatel obce. Dominantou obce a jedinou kulturní památkou v obci je 

barokní kostel sv. Matouše postavený opavskou jezuitskou kolejí v roce 1731.Na území 

obce se rovněž nachází hodně drobných sakrálních staveb - kaplí a křížů 

 

3.3 Vybavenost obce Hať 

 

Obec je vybavena školou, která je určena pro žáky 1. až 9. třídy. Obec disponuje dvěmi 

budovami mateřské školy, která jakožto organizace je přidružena ke škole základní. Pro 

sportovní využití občanů je zde připraveno zrekonstruované travnaté fotbalové hřiště 

včetně areálu, který zahrnuje také hřiště s umělým povrchem. Dále jsou v obci tři menší 

hřiště s travnatým povrchem, jedno s umělým a jedno s asfaltovým povrchem. Poslední 

zmiňované se v zimních obdobích mění na kluziště.V obci jsou dvě prodejny potravin, a 

další prodejny různého zaměření. Z hlediska požární ochrany je obec vybavena hasičskou 

zbrojnicí a technicky zajištěnou jednotkou sboru dobrovolných hasičů. Dále obec 

disponuje zdravotním střediskem, v jehož prostorech jsou umístěny další služby občanům.  

Obec je vybavena vodovodem, který je zásobován z vrtů ve vlastnictví obce. Dále je v obci 

provedena plynofikace a digitalizace telefonní sítě. 
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3.4 Vymezení řešeného území 

 

Území určené pro stavbu domu s pečovatelskou službou se nachází ve východní části obce, 

ve vzdálenosti 400 m od hraničního přechodu Hať – Rudyszwald. Pozemky pro stavbu se 

nacházejí v těsném sousedství hostince U sv. Mikuláše. Na pozemcích se v současné době 

nacházejí tři objekty, které jsou v soukromém vlastnictví, ale nejsou v současné době 

využívány. Jedná se o dva rodinné domy s příslušenstvím a jednu hospodářskou stavbu 

malého rozsahu.  

Řešené území je vymezeno ulicemi Lipová, Mlýnská a tokem boční větve potoka 

Bečva, protékajícím obcí Hať. 

Území je přímo přístupné z ulice Lipová, přes most šířky 5 m. 

 

3.5 Inženýrské sítě 

 

Správu vodovodního řádu v obci Hať obstarává obec samotná, jelikož vrty, ze kterých je 

zásobována vodovodní síť je v jejich vlastnictví.  

Správu plynovodního řádu v obci Hať obstarává firma RWE Distribuční služby 

s.r.o.. 

Na území obce Hať provádí správu energetické sítě společnost ČEZ Distribuční 

služby s.r.o. 

Správu telekomunikačních zařízení na území obce Hať provádí firma Telefonica 

O2 – Czech Republic a.s. 

V obci není dosud vybudován systém kanalizační sítě, odvod splaškových vod je 

řešen sběrem do jednotlivých septiků či žump, vystavěných u každého objektu v obci. 

V současné době probíhají dokončovací práce na projektové dokumentaci splaškové 

kanalizace v obci. Té by se měla dočkat v rozmezí let 2012 – 2015. 

Na řešeném území se v současné době nacházejí jak přípojná vedení objektů 

určených k demolici, tak přípojné vedení vodovodního řádu pro objekt hostince. Toto 

vedení musí být přeloženo na náklady investora stavby.  

 

 



10 

3.6 Přírodní podmínky 

 

3.6.1 Podnebí 

 

Obec Hať se nachází v severovýchodním cípu České republiky. Toto také velmi 

charakterizuje místní podnebí. V podstatě je shodné s podnebím města Ostravy, neboť 

centrum obce Hať je vzdáleno pouhých 16,5 km od centra města Ostrava. Nejvyšší 

naměřená teplota ve městě Ostrava je 37,4 °C, nejnižší pak -27,3 °C. Průměrná roční 

teplota je 8,6 °C. Průměrný roční srážkový úhrn  je 705 mm. Převládající směr větru je 

jihozápadní.  

Pro toto podnebí je charakteristické proměnlivé počasí s dostatečným počtem 

srážek, mírné léta, zimy a teplý podzim. 

 

3.6.2 Životní prostředí 

 

Přímým napojením obce Hať na ostravskou aglomeraci je ovlivněno také životní prostředí. 

Minulá silná těžká průmyslová výroba velmi znehodnotila okolní přírodu, včetně velmi 

špatného stavu ovzduší. Navíc v obci Hať převládalo vytápění tuhými palivy, což je jeden 

z faktoru silného znečištění. Dnes ovšem dochází k opětnému využívání tuhých paliv a ke 

značnému lokálnímu znečištěni ovzduší. Po roce 1989 dochází k útlumu těžké výroby 

v oblasti ostravské aglomerace, zavádění nových technologii, přechod typů vytápění 

z tuhých paliv na plyn. 

Jak potvrzují studie prováděné na Ostravsku, kvalita ovzduší, znečištění půdy, 

vodních zdrojů apod. je stále značné. Ovšem studie také potvrdily snížení těchto 

negativních faktorů. 
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4. Domovy s pečovatelskou službou 

 

4.1 Popis domova s pečovatelskou službou 

Byty v domech s pečovatelskou službou jsou určeny především pro občany, u kterých lze 

předpokládat, že budou potřebovat sociální služby pro ubývání soběstačnosti a zhoršování 

zdravotního stavu. Žadatelé musí být poživateli starobního důchodu nebo invalidního 

důchodu pro invaliditu třetího stupně s nárokem na výplatu důchodu. S ohledem na svůj 

zdravotní stav nepotřebují komplexní péči a jsou schopni vést poměrně samostatný život 

ve vhodných podmínkách. Jedná se o občany, pro něž je stávající bydlení z nějakých 

důvodů nevyhovující - např. topí pevnými palivy (což je fyzicky náročné), bydlí v patře v 

domě bez výtahu, mají generační problémy s rodinnými příslušníky a další soužití v 

jednom bytě je psychicky neúnosné; jejich byt je nadměrný či se cítí osaměle a izolovaně. 

V rámci DPS má bydlení klidnější charakter, než je tomu v běžné zástavbě, je zde 

zajištěn úklid společných prostor. Bydlící jsou si blízcí věkem, svými zájmy, ale i svými 

problémy. Mají možnost scházet se v rámci klubové činnosti a aktivně dle svých možností 

trávit svůj volný čas. Rovněž je jim k dispozici jídelna, kde je podáván oběd. 

Samozřejmostí je přítomnost pečovatelské služby, která umožňuje samostatně bydlet i těm, 

kteří již nejsou schopni zvládnout zajištění svých potřeb - větší nákup, úklid bytu, osobní 

hygienu, přípravu obědu, běžné pochůzky. Snahou je, aby obyvatelé DPS co nejdéle 

setrvali ve svých bytech bez nutnosti stěhovat se do zařízení s komplexní péčí, což jsou 

zařízení ústavní a mají již jiný charakter bydlení. 

 

4.2 Druhy poskytovaných pečovatelských služeb 

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba 

poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb 

vyjmenované úkony.  
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Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, 

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 

3. pomoc při použití WC, 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 

stravování, 

2. dovoz nebo donáška jídla, 

3. pomoc při přípravě jídla a pití, 

4. příprava a podání jídla a pití; 

tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu úkonů podle bodů 3 a 4, 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

1. běžný úklid a údržba domácnosti, 

2. údržba domácích spotřebičů, 

3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po 

malování, 

4. donáška vody, 

5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení, 

6. běžné nákupy a pochůzky, 

7. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení 

domácnosti, 

8. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy, 

9. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy, 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět, 

2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány 

veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět. 
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5. Současný stav území a z toho vyplývající problematika 

 

5.1 Současný stav území 

 

Řešené území se nachází na parcelách číslo 1063, 1064, 1065, 1067/1, 1067/3, 1270/1, 

1270/2, 2803//2 a 2826/1 v katastrálním území Hať. Území je přístupné z ulice Lipová, 

přes mostní objekt šířky5 m, který přemosťuje přítok potoku Bečva. V současné době se na 

pozemcích nacházejí tři objekty. Pozemky, určené ke stavbě jsou oploceny Pozemky pro 

stavbu jsou z části ve vlastnictví obce samotné, zbytek je ve vlastnictví soukromém a musí 

dojít k odkupu pozemků.  

5.1.1 Vlastnictví pozemků 

 

Pozemky pod zamýšlenou stavbou jsou ve vlastnictví čtyř majitelů. Pozemky číslo 1067/1, 

druh pozemku zahrada o výměře 1654 m2 a pozemek 1067/3 druh pozemku zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 25 m2 jsou ve vlastnictví paní Hedviky Hoffmanové, bydl. Na 

Chromině 585/104, Hať, 74716.  

Pozemky 1063, druh pozemku zahrada o výměře 454 m2, pozemek 1064, druh 

pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 281 m2 a pozemek 1065, druh pozemku 

zahrada o výměře 117 m2 jsou ve společném vlastnictví manželů Hawlikových, bydl. 

Horní 50/657, Ludgeřovice 747 14.  

Pozemek 1270/1, druh pozemku orná půda o výměře 1866 m2 a pozemek 1270/2, 

druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 120 m2 jsou ve vlastnictví paní 

Ludmily Pírkové, bydl. Mlýnská 162/1, Hať, 747 16.  

Všechny tyto uvedené pozemky jsou v soukromém vlastnictví, a tudíž bude nutné 

před započetím výstavby tohoto objektu provést odkup pozemku a staveb na nich stojících 

dle platných tržních cen. Dále bude muset být provedeno vyjmutí částí pozemku 1270/1 

z půdního fondu.  

Pozemek číslo 2803/2, druh pozemku ostatní plocha o výměře 117 m2 a pozemek 

číslo 2826/1, druh pozemku vodní plocha o výměře 365 m2 jseou ve vlastnictví obce Hať. 

U pozemku číslo 2826/1 bude muset být provedena změna druhu pozemku, kdy tento 
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pozemek kopíruje historické koryto potoka Bečva, který je ovšem v současné době již 

regulován, koryto potoka je zasypáno a pozemek je využíván jako zahrada.  

5.1.2 Objekty na vybraných pozemcích 

 

Prvním je rodinný dům č.p. 163 v soukromém vlastnictví manželů Hawlikových. Jedná se 

o budovy o jednom podlaží a jednom podkrovním podlaží, se sedlovou střechou. V domě 

nejsou provedeny žádné rozvody technické infrastruktury. Dům rovněž nemá koupelnu. 

Tento objekt je v současné době nevyužívaný a v dezolátním stavu. Objekt je určen 

k demolici.  

Druhým objektem je rodinný dům č.p. 162. Tento objekt je dvou podlažní 

s plochou střechou. Objekt byl až do roku 2008 obýván. Po úmrtí majitelky je objekt 

určený k prodeji. Na objektu jsou již provedeny rozvody technické infrastruktury, přestože 

je objekt  plynofikován, k vytápění bylo využíváno kotle na tuhá paliva. Před čtyřmi lety 

došlo k výměně oken za plastová. Objekt je v soukromém vlastnictví paní Ludmily 

Pírkové. Také tento objekt je určen k demolici.  

Posledním objektem je hospodářská stavba malého rozsahu využívána pro chov 

domácí drůbeže. Součástí stavby je také sklad zahradního nářadí. Objekt je ve vlastnictví 

paní Hedviky Hoffmanové. 

5.1.3 Inženýrské sítě v řešeném území 

 

V řešeném území se nevyskytují žádné hlavní trasy vedení sítí technické infrastruktury. Na 

pozemcích se nacházejí pouze přípojná vedení ke stávajícím objektům.. K budově č.p. 162 

je veden vodovod, plynovod, vzdušné vedení nízkého napětí 0,4 kV a podzemní vedení 

sdělovacího kabelu. Všechna tato vedení jsou napojena na hlavní trasy na přípojných 

místech na ulici Mlýnské. Splaškové odpadní vody jsou svedeny do stávající žumpy na 

pozemku číslo 1270/1. K budově č.p. 163  je veden vodovod a plynovod z přípojného 

místa na ulici Mlýnské. Vzdušné vedení nízkého napětí 0,4 kV je vedeno z uličního vedení 

na ulici Lipové s podpěrným bodem na pozemku číslo 1063. K uvedenému objektu není 

přiveden sdělovací telekomunikační kabel. 

Všechna výše uvedená vedení budou před započetím demolice odpojena a zrušena. 

Přes pozemek číslo 1067/1 vede přípojné vedení vodovodní řádu pro objekt č.p. 

164 (hostinec U sv. Mikuláše). Toto vedení  částečně zasahuje pod budoucí objekt DPS a 
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tudíž bude muset dojít k jeho přeložce, kde vedení zůstane na pozemku č. 1067/1, jen bude 

změněna jeho trasa. 

5.1.4 Fotodokumentace současného stavu 

 

Obr.2 Rodinný dům č.p.162 

 

Obr.3 Rodinný dům č.p.162 
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5.2 Ochranná pásma 

 

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

kterou bylo toto území vymezeno 

5.2.1 Vzdušná vedení inženýrských sítí 

 

Jediné vzdušné vedení v okolí objektu je rozvod nízkého napětí 0,4 kV, pro které je 

stanoveno ochranné pásmo 1 m od líce vnějšího vodiče na každou stranu 

5.2.2 Podzemní vedení inženýrských sítí 

 

U vodovodního řadu DN 32 je ochranné pásmo 1,5 m, na každou stranu od okraje potrubí. 

U kanalizačního řádu DN 150 je ochranné pásmo 2,5 m, na každou stranu od okraje 

potrubí. 

U plynovodu STL DN 25 je ochranné pásmo 1,0 m na každou stranu. 

U sdělovacího telekomunikačního kabelu je ochranné pásmo 1,5 m na každou 

stranu od líce vodiče. 

 

5.3 Limity území  

 

V obci Hať je platný územní plán dle vyhlášky č.3/2003 se změnou  č.1, obsaženou v této 

vyhlášce. 

Limity území stanovuje územní plán obce Hať, kde se řešené území nachází v oblasti B-IV 

– území pro bydlení individuální venkovské. Dle platné vyhlášky je v této ploše možno 

stavět domovy s pečovatelskou službou jak je vidno dle tab. 1.. Regulační plán pro obec 

Hať je součástí této vyhlášky č. 3/2003 

 

5.3.1 Charakteristika území 

 

Zóna s převahou izolovaných rodinných domů, dvojdomků a zemědělských usedlostí 

s průměrnou plochou parcel větší než 800 m2. Zástavba je rozvolněná. V zóně se prolínají 
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i jiné funkce (zóna je smíšená) které jsou v menšině (doplňkové) a jejich existence bude 

závislá na toleranci řídící zóny individuálního bydlení – venkovská zástavba (dochází 

k upřednostňování funkce bydlení!). Menšinových funkcích bude zastoupeno hromadné 

bydlení, drobná výroba, maloobchod, stravování a nevýrobní služby Tyto funkce ve 

větších koncentracích a výměrách ploch tvoří zóny podnikatelských aktivit nerušivého 

charakteru.. 

V zóně se na parcelách rodinných domů vyskytují hospodářská stavení pro 

zemědělskou a jinou podnikatelskou činnost. Velikost pozemků dovoluje dovoluje další 

využití nezastavěné části pozemku, aniž by docházelo lk omezování práv sousedů. 

Nezastavěná část pozemků se využívá ve větším měřítku pro pěstování ovoce a zeleniny. 

V omezené míře lze realizovat drobné a jednoduché stavby pro hospodářskou činnost 

(sklady pro úrodu, objekty pro chov hospodářského zvířectva) a pro podnikání, jehož 

rušivé vlivy nebudou přesahovat hranici pozemku. 

V zóně je drobná výroba a hospodářská činnost pouze jako doplňková funkce 

Garáže u novostaveb musí být součástí hlavního objektu 

Na území vymezeného centra obce se omezuje nová výstavba hospodářských 

objektů v souladu s regulativy pro zónu centrální C-1. 

5.3.2 Funkční využití 

 

V zóně je nepřípustné: 

- Umisťovat nové objekty (popř. rekonstruovat stávající objekty) pro podnikání 

v oblasti drobné a zemědělské výroby, které mohou negativně ovlivňovat životní 

prostředí, okolí obytné zástavby (hluk, pachy, otřesy, plynné emise, prašnost, záření 

apod.) Vlivy ze stávající drobné výroby nesmí přesáhnout hranice pozemku 

vlastníka (uživatele popř. nájemce výrobních zařízení) 

- Intenzivně rozvíjet hospodářské zázemí 

- Chovat zvířata u rodinného domu v takovém množství, aby negativní vlivy chovu 

zasahovaly na sousední pozemky 

- Zakládat druhou stavební čáru  pro výstavbu rodinných domů ve dvorním nebo 

zahradním traktu, pokud nebudou tyto objekty napojené na obslužnou komunikaci 

- Umisťovat objekty sloužící k podnikání nebo ke garážování vozidel na plochy pro 

bydlení mezi obrubníkem  přilehlé obslužné komunikace a stavební čarou 
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- V ploše jednoho stavebního pozemku realizovat objekty pro hospodářskou činnost 

a podnikání ve více než dvou samostatně stojících alt. přistavěných objektech 

- Nadstavovat a půdorysně zvětšovat stávající objekty pro doplňkovou hosp. činnost 

nad 16 m2. Nutno respektovat regulační prvky. 

- Novou výstavbou narušovat stávající architektonický ráz zástavby nevhodným 

měřítkem stavby, střechou (nevhodný sklon, jednostranné zvedání krovu) otvory a 

úpravou povrchů. 

- Umísťovat na veřejných prostranstvích provizorní ani trvalé skladky odpadů, uhel. 

Kalů apod. 

- Odstavovat vozidla s tonáží větší než 3,5 t na veřejných prostranstvích a 

předzahrádkách 

- Případnou změnou využití pozemků pro výstavbu rodinných domů nebo 

hospodářských objektů narušit stávající vzrostlou zeleň, doprovodnou zeleň 

vodních toků a komunikací nebo vodní toky 

 

V zóně se za určitých podmínek připouští: 

- Realizovat drobné a jednoduché stavby pro hospodářskou činnost do velikosti 16 

m2 zastavěné plochy (sklady pro úrodu, objekty pro chov hospodářského zvířectva) 

a pro podnikání, jehož rušivé vlivy nebudou přesahovat hranice pozemku 

- Realizace objektu o půdorysných rozměrech větších než 16 m2 pro výrobní účely 

po posouzení její lokalizace stavebním úřadem a po předložení průkazu, že stavba 

svým provozem nebude negativně ovlivňovat životní prostředí 

5.3.3 Podmínky regulačního plánu 

 

Při výstavbě objektů se doporučuje vycházet z principů charakteristických pro obec, 

tj.objekty budou maximálně dvoupodlažní , zastřešení provedeno sedlovou střechou  se 

sklony v rozmezí 15 – 45, krytina keramická nebo betonová, červené barvy, na stavbu 

musí být požity přírodní materiály, nejlépe v optimální kombinaci zděných a dřevěných 

částí 

U novostaveb se nepovoluje zastřešení rovnou střechou 

K veřejným objektům zabezpečit bezbariérový přístup 
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Tab. 1 Regulativy  stanovující využití vymezených funkčních zón 
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6. Návrh nového řešení 

 

Při návrhu nového řešení jsem postupoval dle platných norem a předpisů. Dále jsem se 

snažil splnit požadavky investora, jímž je obec Hať. 

Bylo vytvořeno jedno řešení, které však procházelo postupným vývojem a jeho 

připomínkováním. Návrh je koncipován jako jedná budova rozdělena do třech funkčních 

částí – obytná, kulturně stravovací, a zdravotní péče 

 

6.1 Popis objektu domova s pečovatelskou službou 

 

Jak již bylo popsáno v úvodu této kapitoly samotný objekt je rozdělen na tři funkční části. 

– obytnou, kulturně stravovací a zdravotní péče. Do objekty jsou navrhnuty tři vstupy, 

každý je přednostně určen pro danou část. Objekt je však také propojen pomocí chodeb. 

Jako hlavní vertikální komunikace je navrženo schodiště v obytné části a s ním spojený 

výtah do 1.NP. Jako podružná úniková cesta je navíc navrženo schodiště na fasádě objektu 

v obytné části. 

6.1.1 Návrh řešení obytné části budovy 

 

Obytná část je orientována na osu sever-jih , kdy je vytvořen chodbový trakt a obytný 

trakt. V každém podlaží je navrženo šest bytu, 5 o velikosti 1+KK a vždy jeden byt o 

velikosti 2+KK. Každý byt je přístupný z hlavní chodby objektu.  

Schodišťový prostor a prostory vstupů jsou od hlavní chodby odděleny dělícími 

dveřmi o šířce 1400 mm, kdy je vždy jedno křídlo o velikosti 900 mm. Dveře nebudou 

vybaveny prahy, z důvodu zachování bezbariérovosti. 

Přístup do bytů je přes vstupní dveře o šířce 900 mm, které jsou vybaveny prahy o 

výšce 20 mm. První místností je předsíň, která je vybavena vestavěnými skříněmi. 

Z předsíně lze přes posuvné dveře o šířce 900 mm projít do místnosti pokoje, který je 

vybaven kuchyňskou linkou se sporákem a dřezem.  

Z místnosti předsíně se lze také pomocí posuvných dveří dostat do koupelny, která 

je vybavena bezbariérově. Součástí vybavení je bezbariérové WC včetně madel, sprchový 

kout se zapuštěnou vaničkou a sprchovými dveřmi o průchozí šířce 900 mm. Součásti 
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výbavy sprchového koutu jsou také madla dle platných předpisů a sklopné sedátko. 

Koupelna je dále vybavena bezbariérovým umyvadlem, zrcadlem umístěným dle platných 

předpisů a přípojným místem pro napojení pračky.  

Z hlavního pokoje lze v 1. podlaží vyjít na předzahrádku, která je součástí vybavení 

bytu. V 2. nadzemním podlaží jsou byty vybaveny balkóny, které jsou taktéž přístupny 

z hlavního pokoje bytu.  

6.1.2 Návrh řešení kulturně stravovací části objektu 

 

Kulturně stravovací část je řešena jako sál pro 44 osob včetně příslušenství. Sál je navržen 

jako rozsáhlá budova s francouzskými okny s možným výstupem do zahrady objeku. 

Mezi příslušenství sálu patří hygienické zařízení navržené jako předsíňka, WC pro 

muže a bezbariérové WC kombinované s WC pro ženy. Na prostory hygienického zařízení 

navazuje sklad potřeb k sálu, který lze využít jako šatna pro případné vystupující.  

Stravovací část je řešena jako výdejna dovezené stravy, má svůj vlastní vchod 

z dvorního prostoru objektu. Výdejna stravy je rozdělena do několika funkčních zón. Je to 

samotný výdej stravy přes okénko, příjem špinavého nádobí, mytí bílého nádobí a mytí 

černého nádobí. Dále bude výdej vybaven skladem, šatnou, sprchou a WC pro 

zaměstnance. 

6.1.3 Návrh řešení části pro zdravotní péči 

 

I tato část je přístupná vlastním vchodem, lze se zde také dostat přímo z ubytovací části 

pomocí předělových dveří. V 1. nadzemním podlaží se nachází sesterna, ordinace lékaře, 

čekárna pro pacienty rehabilitace a relaxační místnost. Součásti vybavení 1. nadzemního 

podlaží jsou také hygienické prostory pro veřejnost , sklady čistého a špinavého prádla a 

technická místnost. Zázemí pro lékaře a sestry je navrženo před místnosti rehabilitace a je 

řešeno jako kuchyňka, šatna sprcha a WC. Pro pacienty v relaxační místnosti je určeno 

hygienické zařízení jako příslušenství této místnosti. 

V 2. nadzemním podlaží je navržen pokoj pro pečovatelky, který bude využíván 

jako denní místnost, pečovatelky zde mají také kompletní hygienické zařízení a šatnu. 

Další místností je místnost kanceláře domova s pečovatelskou službou, na kterou přímo 

navazuje místnost archívu. V zadní části objektu se nacházejí dva pohotovostní pokoje, 

které jsou koncipovány jako místnosti se stálým dohledem pečovatele.Tyto místnosti jsou 
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vybaveny vstupními dveřmi o šířce 1100mm , každý pokoj má předsíň a vlastní hygienické 

zařízení. Pokoj je vybaven nemocničním lůžkem, nočním stolkem a dalším potřebným 

vybavením. Hygienické zařízení je koncipováno jako bezbariérové s možností použití 

koupacího lůžka.  Dále je koupelna vybavena bezbariérovým WC včetně madel a 

umyvadlem.Příslušenstvím 2 nadzemního podlaží je úklidová místnost a sklad. 

6.1.4 Návrh řešení obálky budovy 

 

Celý objekt je navržen jako zděný z cihelných bloků. Nosná konstrukce stropu 

1nadzemního podlaží jako železobetonová deska. Výplně otvorů jsou navržena plastová 

okna s odpovídajícím zasklením, všechny předělové dveře jako hliníkové s požadovanou 

tepelnou a požární odolností. Fasáda budovy je řešena jako zateplená kontaktním 

zateplovacím systémem. Střecha je navržena jako sedlová op sklonu 15°. Jako krytina byla 

navržená keramická taška barvy červené. 

6.1.5 Návrh řešení venkovních ploch 

 

V přední části objektu bude navržena plocha z betonové zámkové dlažby, která bude 

pojízdná a bude sloužit  také jako parkoviště a obratiště strojů technických služeb. Přístup 

na pozemek je z ulice Lipové přes mostní objekt šířky 5 m, který bude pokryt asfaltovým 

povrchem. Na tomto prostranství bude navrženo devět parkovacích míst o rozměru 2,5 x 5 

m a jedno parkovací stání pro hendikepované o rozměru 3,5 x 5 m, které bude umístěno 

nejblíže hlavnímu vchodu do objektu. Všechny plochy budou řešeny v minimálních 

příčných i podelných sklonech, aby byl umožněn volný pohyb osobám na invalidním 

vozíku.  

V okolí objektu je navržena parková úprava zelení dle návrhu zahradního architekta. Jsou 

vytvořeny odpočinkové chodníčky ze zámkové betonové dlažby, které obepínají celý 

objekt. V návaznosti na tyto chodníky jsou umístěny prvky mobiliáře jako jsouz lavičky, 

odpadkové koše a venkovní osvětlení. V prostoru před východem ze sálu je umístěna větší 

plocha pro možnost relaxace . přímo na tuto plochu navazuje hřiště pro hru petanque.. 
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7. Úvodní údaje 

Investor:             Obecní úřad Hať, Lipová 86 

    747 16, Hať  

Zpracovatel:   Bc. Jan Hawlik 

    Horní 657/50 

    747 14, Ludgeřovice 

Označení stavby :   Bydlení pro seniory Hať 

Pozemky :               katastrální území - Hať 

Parcelní čísla 1063, 1064, 1065, 1067/1, 1067/3, 1270/1, 

1270/2, 2803/2, 2826/1 
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8. Průvodní zpráva 

 

8.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

 

8.1.1 Poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce 

Stavební pozemek se nachází v zastavěné části obce Hať, v katastrálním. území Hať. 

Zástavba řeší využití plochy obytné oblasti. 

 

8.1.2 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 

Pro dané území je v současné době platný územní plán se změnou č. 1, vydaný vyhláškou 

obce č. 3/2003. Dané území je vyznačeno jako bydlení individuální,dle této vyhlášky je 

možné v těchto oblastech stavět tento typ objektu. 

 

8.1.3 Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

Navrhované řešení je v souladu s platnou ÚPD. 

 

8.1.4 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  

Budou zapracovány do přílohy Diplomové práce. 

 

8.1.5 Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Objekt bude dopravně obsloužen z komunikací na parcelním čísle 2797 – ulice Lipové. Pro 

napojení na technickou infrastrukturu jsou k dispozici rozvody vody, elektrické energie, 

komunikačních kabelů a plynu. 
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8.1.6 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.  

 

8.1.7 Poloha vůči záplavovému území 

Stavba se nachází mimo záplavové území. 

 

8.1.8 Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

 

Pozemky : Obec Hať, katastrální území Hať 

Parcelní číslo Druh pozemku Výměra ( m2 ) 

1063 zahrada 454 

1064  zastavěná plocha a nádvoří 281 

1065 zahrada 117 

1067/1 zahrada 1654 

1067/3 zastavěná plocha a nádvoří 25 

1270/1 orná půda 1866 

1270/2 zastavěná plocha a nádvoří 120 

2803/2 ostatní plocha 117 

2826/1 vodní plocha 365 

Tab. 2Výpis z katastru nemovitostí 

 

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

Doprava bude vedena po stávající místní komunikaci s parcelním číslem 2797 –  ul. 

Lipová. Stavební materiál bude navážen po místních komunikacích přes obec Hať. 
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Podobně budou odváženy odpadní produkty vzniklé při realizaci stavby, tyto budou 

ukládány nakládku dle platných předpisů.  

 

8.1.10 Zajištění vody a energií po dobu výstavby. 

Voda pro staveništní účely bude zajišťována smluvním odběrem s obecním úřadem Hať 

přes vodoměrnou šachtu. Elektrická energie napojením na stávající síť. 

Napojení na telefon – bude využíváno mobilní telefonní sítě. 

 

8.2 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 

8.2.1  Účel užívání stavby 

Základním účelem navrhovaných staveb jsou nové kapacity bydlení pro seniory typu bytů 

zvláštního určení 

Jedná se o tyto objekty: 

SO01 – Obytná část DPS 

SO02 – Objekt pro zdravotní péči 

SO03 – Objekt pro kulturu a stravování 

Inženýrské objekty nově navržené: 

SO04 – Vodovodní přípojka DN 32 

SO05 – Plynová přípojka DN30 

SO06 – Kabelové vedení NN 

SO07 – Komunikační kabel 

SO08 – Žumpa a přípojné vedení DN 125 

SO09 – Komunikace dopravní 

SO10 – Komunikace pro pěší 

SO11 – Parkové a sadové úpravy včetně mobiliáře 

Objekty k demolicií 

SO12 - RD č.p. 163 

SO13 – RD č.p. 162 

SO14 – Hospodářská stavba 
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Inženýrské objekty ke zrušení: 

SO15 – Vodovodní přípojky 

SO16 – Plynové přípojky 

SO17 – Kabelové vedení NN 

SO18 – Komunikační kabel 

SO19 – Žumpa a přípojné vedení 

 

Technologické soubory: 

Stavba neobsahuje. 

 

8.2.2  Trvalá nebo dočasná stavba 

Veškeré stavby budou trvalé.  

 

8.2.3  Novostavba nebo změna dokončené stavby 

Novostavby. 

 

8.2.4  Etapizace výstavby 

Stavba bude etapizována dle finančních možností investora. 

 

8.3 Orientační údaje stavby 

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

užitkové plochy,obestavěné prostory, zastavěné plochy apod.) 

 

Popis objektu 
Podlahová 

plocha m2 

Obestavěný 

prostor m3 

Zastavěná 

plocha m2 

Počet 

bytů/lůžek 

SO01 Obytná část DPS 904,64 3 354,45 454,82 12 

SO02 – Objekt pro zdravotní péči 467,24 957,27 236,12 2 

SO03 – Objekt pro kulturu a stravování 373,70 1 832,34 373,70 0 
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Inženýrské objekty nově navržené 

Objekty Výměra ( bm ) 

SO04 – Vodovodní přípojka DN 32 55,1 

SO05 – Plynová přípojka DN30 24,6 

SO06 – Kabelové vedení NN 58,1 

SO07 – Komunikační kabel 24,1 

SO08 – Žumpa a přípojné vedení DN 125 5 

SO09 – Komunikace dopravní 1058,11 

SO10 – Komunikace pro pěší 608,83 

SO11 – Parkové a sodové úpravy včetně mobiliáře  

 

Objekty k demolici: 

Objekty Obestavěný prostor ( m3 ) 

SO12 - RD č.p. 163 1009,80 

SO13 – RD č.p. 162 882,29 

SO14 – Hospodářská stavba 62,50 

 

Inženýrské objekty ke zrušení: 

Objekty Výměra ( bm ) 

SO15 – Vodovodní přípojky 112,6 

SO16 – Plynové přípojky 51,2 

SO17 – Kabelové vedení NN 73,6 

SO18 – Komunikační kabel 24,4 

SO19 – Žumpa a přípojné vedení 2 

 

Tab. 3 Výpis stavebních objektů 
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8.3.2  Celková bilance nároků všech druhů energií a tepla  

Výpočet potřeby tepla pro vytápění: 

Tepelný příkon budovy: 

)( zvooh ttqVG −⋅⋅=  [ W]  

Goh = 6 144,06*0,65*(18+15) = 131 790 W = 131,8 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)  

Roční odběr tepla: 

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

Gor = 6 144,06*0,65* (18-3,6 )*24*219= 302,3 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 ] 

.

23 40 (60 6)
1,2 4187

86400TUV oG
⋅ ⋅ −= ⋅ ⋅ = 2 889 W = 2,88 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*2 889 = 4 911,35 W = 4,91 kW 

Kh … součinitel hodinové nerovnoměrnosti (1,7) 
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Roční tepelný příkon TUV: 

doTUVrTUV KGG /1036524 6
..

−⋅⋅⋅=  [ MWh/r ] 

6
. 2889 24 365 10 /1,2 21,1 /TUV rG MWh r−= ⋅ ⋅ ⋅ =  

 

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. 4 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. 5 Údaje podle lokality v ČR 

 

Zásobování elektrickou energií 

Pb= b* 0,6 [ kW ] 

Pb= 23* 0,6 = 13,8 kW 

b … počet připojených obyvatel na rozvod elektrické energie (ks)  
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8.3.3  Celková spotřeba pitné vody pro objekt, splaškové a dešťové vody 

 

Skupina a druh 

spotřeby 
Rozměr 

Množství 

(qs) 

Počet 

jednotek (pi) 

Bytová jednotka 1/osoba.den 112 14 

Administrativa 1/os.den 60 9 

Závodní jídelna 1/ jídlo 25 30 

 

Tab.6 Směrná spotřeba vody 

 

Výpočet potřeby pitné vody Qpv 

 

Qpv = ∑pi*qsi = 112*14+60*9+25*30 = 2 858 l/d = 0,033 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 = 2858*1,25 = 3 572,5 l/d =0,041 l/s 

Maximální hodinová potřeba vody pro obyvatele, ve 14 hodině 

Qh(14) = 1/24Qm = 1/24*3 572,5 = 148,9 l/h = 0,041 l/s 

Maximální hodinová potřeba vody pro obyvatele, ve 14 hodině 

Qh(20) = 1/24Qm * kh = 1/24*3 572,5*2,1= 312,6 l/h = 0 087 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 => 

3 3*10 4*0,041*10
0,0072 7,2 15mQ

d m mm DN
π π

− −

= = = ⇒ ⇒  

v……………..průřezová průtočná rychlost 

Návrh plastové vodovodní přípojky k objektu DN 15 
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Výpočet množství splaškových vod QmaxS 

QmaxS = (Qp/24)* kmax = (1 714,7/24)*2,2= 157,2 l/h = 0,044l/s 

Návrh plastové kanalizační přípojky k objektu odečnetím z nomogramu DN 125 

 

Návrh žumpy objektu: 

Při navrženém odvozu jednou týdně navržena žumpa o objemu 20 m3 

 

Výpočet množství dešťových vod QmaxD 

Střechy Sedlové-    449+231+373 = 1 053 m2 = 0,1053 ha 

QmaxD = ψ*qS*SS = 0,9*130*0,1053 = 12,32 l/s 

Ψ………součinitel odtoku 

q……….intenzita směrodatného deště 

 

Návrh plastové kanalizační přípojky k objektu odečtením z nomogramu DN 125 

 

8.3.4  Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační 

sítě 

Nebudou řešeny. 

 

8.3.5  Požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné 

komunikační sítě 

Nejsou požadovány. 

 

8.3.6  Předpokládané zahájení výstavby 

Není požadováno. 

 

8.3.7  Předpokládaná lhůta výstavby 

Dle finančních možností investora.  

 



33 

9. Souhrnná technická zpráva 

9.1 Popis stavby 

9.1.1 Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Výběr stavebního pozemku určil investor Obecní úřad Hať, Pozemky jso ve většině 

v soukromém vlastnictví. Musí dojít k odkupu pozemků a následné zhodnocení stavbou na 

nich..  

 

9.1.2 Zhodnocení staveniště 

Staveniště je vhodně umístěné, má dostatečnou rovinost a pro stavbu odpovídající.  

 

9.1.3  Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

Urbanistické řešení 

Objekt je zasazen do pozemku dle platných regulativů, je dodržen minimální odstup 7 m 

od okolní zástavby..Objekt je natočen dle uliční čáry ulice Mlýnské 

 

Architektonické a výtvarné řešení 

Z čelního pohledu se dělí objekt na tři bloky. Blok vpravo o jednom nadzemním podlaží se 

sedlovou střechou, a bloky střední a levý o dvou nadzemních podlažích se sedlovou 

střechou, levý a pravý blok jsou natočeny a celková kompozice vytváří dojem čtvrtkruhu. 

 

9.1.4 Zásady technického řešení (řešení dispozičního, stavebního, technologického a 

provozního) 

Dispoziční řešení: 

Objekt se člení na 3 bloky. První blok má dvě nadzemní podlaží a v obou  jsou umístěny 

byty . Druhý blok je opět dvou podlažní. V přízemním podlaží je umístěna zdravotní péče 

a rehabilitace. V 2. nadzemním podlaží je umístěna administrativa domova a pohotovostní 

pokoje. Ve třetím bloku , který je již jen jednopodlažní je umístěn sál se zázemín a výdej 

stravy. 
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Stavební řešení: 

Objekt je navřen jako zděná stavba, kde jsou všechny bloky ukončeny sedlovou střechou. 

 

Provozní a technologické řešení: 

Objekty neobsahují žádná technologická vybavení.  

 

9.1.5 Zzdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných 

požadavků na výstavbu 

Při projektování stavby budou v plné míře respektovány Obecné technické požadavky na 

výstavbu a příslušné ČSN.  

 

9.1.6 Uu 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. 

 

9.2 Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 

9.2.1 Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a 

hydrogeologické podmínky stavebního pozemku 

V rámci DSP je nutno provést radonový průzkum. 

 

9.2.2 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 
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Vzdušná vedení inženýrských sítí 

 

Jediné vzdušné vedení v okolí objektu je rozvod nízkého napětí 0,4 kV, pro které je 

stanoveno ochranné pásmo 1 m od líce vnějšího vodiče na každou stranu 

 

Podzemní vedení inženýrských sítí 

 

U vodovodního řadu DN 32 je ochranné pásmo 1,5 m, na každou stranu od okraje potrubí. 

U kanalizačního řádu DN 150 je ochranné pásmo 2,5 m, na každou stranu od okraje 

potrubí. 

U plynovodu STL DN 25 je ochranné pásmo 1,0 m na každou stranu. 

U sdělovacího telekomunikačního kabelu je ochranné pásmo 1,5 m na každou 

stranu od líce vodiče. 

 

9.2.3 Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 

V rámci asanací bude na řešeném pozemku provedená demolice 2 rodinných domů a jedné 

hospodářské stavby. Po demolici objektu bude suť odvezena k recyklaci a ke skládkování 

dle platných norem. Na řešeném území budou vykáceny 4 ovocné stromy bez sadovnické 

hodnoty.  

 

9.2.4 Ppožadavky 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 dojde k záboru zemědělské půdy., a to na pozemku číslo 

1270/1, vedeném jako orná půda, bude proveden trvalý zábor o rozloze 1866 m2 
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9.2.5 Uuvedení 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 Lipová přes mostní objekt na pozemku parc. Č. 

1065. 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. 

Před započetím stavby bude muset být provedena přeložka přípojného vedení vodovodu 

pro objekt č.p. 164 na pozemku 1067/1. 

 

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

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

úpravy 

Z celého vybraného území bude v místě stavby shrnuta ornice a ta bude uložena na deponii 

na pozemku 1270/1 pro další využití při konečných terénních úpravách.  

 

9.3 Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a 

technologii 

9.3.1 Popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu 

Jedná se o stavbu nevýrobního charakteru. Objekt bude rozdělen na 3 bloky jeden blok je 

ubytovací, ostatní vytvářejí zázemí pro celý domov s pečovatelskou službou. 

 

9.3.2  předpokládané kapacity provozu a výroby 

Jedná se o stavbu nevýrobního charakteru. Objekt má kapacitu max. 14 seniorů, a dva 

pohotovostní pokoje. V objektu bude dále umístěna jedna ordinace praktického lékaře, a 

ordinace rehabilitační sestry. V objektu bude probíhat stravování dovážkovým způsobem, 



37 

bude probíhat pouze výdej stravy. Ochod domu se bude starat jeden administrativní 

pracovník. 

 

9.3.3 Popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, 

vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných 

provozů 

Stavební práce budou probíhat běžným způsobem, zásobování staveniště bude probíhat 

vjezdem z ulice Lipové, skládkování bude probíhat přímo na pozemcích stavby. 

  

9.3.4 Návrh řešení dopravy v klidu 

Návrh předpokládá řešení odstavných a parkovacích stání pro domov s pečovatelskou 

službou 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 A, 1 ) => kb=1,0 

 

Odstavná stání 

z počtu stání 

účelová jednotka 

  

  

počet 

účelových 

jednotek na  

1 stání 

krátko-

dobých v % 

dlouho-

dobých v % 

počet 

jednotek 

  

  

Byt o jedné obytné místnosti 2 - 100 10 

Byt do 100 m2 celkové obytné 

plochy 1 - 1000 2 
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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 

  

  

Ordinace - personál 3 - 100 2 

Ordinace -pacient 0,5 100 - 1 

 

Tab.7 Směrný počet parkovacích stání 

 

Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu (minimální): 

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

N = ( 10/2 ) + ( 2/1 )*0,84 + ( ( 2/3 ) + ( 1/0,5) )*0,84*1 =  5,88 + 2,24 =cca. 9 ( stání ) 

Celkový počet stání pro hendicapované (minimální)  : 

1 až 20 stání    1 vyhrazené stání 

Návrh kapacity parkoviště je 10 stání, z toho je 1 stání vyhrazeno pro hendicapované 

občany.Umístění navrhovaných parkovacích a odstavných stání je v souladu s platným 

regulačním plánem obce Hať. 

9.3.5 Odhad potřeby materiálů, surovin 

Jedná se o stavbu nevýrobního charakteru. 

 

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

splaškových a dešťových vod 

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

pouze odpady komunálního typu. Tyto odpady budou likvidivány dle platných předpisů a 

zvyklostí v řešené oblasti  

V průběhu výstavby zodpovídá za likvidaci odpadů vzniklých stavbou jejich 

původce, tzn. generální dodavatel stavby, který při předání stavby uživateli předloží 

doklady o likvidaci těchto odpadů.. 

Dešťové vody budou po dobu výstavby likvidovány do provizorních vsakovacích 

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

mobilní WC.  
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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. 

 

9.3.7 Odhad potřeby vody a energií pro výrobu 

Jedná se o stavbu nevýrobního charakteru, tudíž toto nevyžaduje . 

 

9.3.8 Řešení ochrany ovzduší 

Stavba při provozu nevyžaduje řešení ochrany ovzduší. Toto bude vyžadováno pouze při 

provádění stavebních prací, a to v obdobích sucha možností zatížení prachem. Při této 

situaci musí proběhnout skrápění prachu vodou. 

 

9.3.9 Řešení ochrany proti hluku 

Stavba ve fázi provozu nevyžaduje řešení protihlukových opatření, stavba se bude nacházet 

v klidné oblasti. Ve fázi výstavby musí být provedena ochrana před zatížením hlukem 

okolní zástavby, a to tak že budou dodržovány platné technologické postupy, a práce 

budou probíhat dle zvyklostí v oblasti od 6:00 do 18:00 hodin. 

 

9.3.10 Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 

Vstup do obytného objektu bude trvale uzamčen a bude přístupný pouze nájemníkům. 

Ostatní prostory budou volně přístupné, objekt bude vybaven kamerovým systémem. 
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9.4 Zásady zajištění požární ochrany stavby 

Zajištěno jako samostatná zpráva specialisty v oboru požární ochrana a prevence 

 

9.5 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 

Stavba bude navržena v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.  

Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a 

zrakově postižených budou splňovat požadavky Vyhlášky č. 398/2009 Sb. v platném znění 

- Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace a to pomocí vodících linií a kontrastního 

provedení jak povrchů  komunikací tak fasády objektu. Všechny výškové rozdíly 

v plochách komunikací a podlahách objektu budou odpovídat maximálnímu výškovému 

rozdílu 20 mm. 

 

9.6 Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace  

Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a 

zrakově postižených budou splňovat požadavky Vyhlášky č. 398/2009 Sb. v platném znění 

- Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace. 

Objekt je řešen jako bezbariérový . všechny výškové rozdíly podlahových ploch 

odpovídají této vyhlášce, 2. nadzemní podlaží je přístupno jak schodištěm tak pomocí 

výtahu. Zařízení a dispoziční řešení bytu je řešeno s ohledem pohybu osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Hygienická zařízení bytu jsou rovněž řešena s důrazem na 

bezbariérovost a to jak použitím zařizovacích předmětů, tak jejich dispozičním řešením. 

Ostatní volně přístupné plochy jsou taktéž řešeny bezbariérově 

Parkovací plocha pro hendikepované je umístěna nejblíže hlavnímu vchodu objektu 

a její parametry odpovídají dané vyhlášce 
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9.7 Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 

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

popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních 

účinků 

Jedná se o stavbu nevýrobního charakteru a ani svým provozem nevytváří exhalace či 

znečištění podzemních vod není toto řešeno 

 

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

Stavbou nejsou dotčeny přírodní nebo krajinné významné lokality,vodní zdroje a léčebné 

prameny. 

 

9.7.3 Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované 

stavby 

Realizací stavby nevzniknou nová ochranná pásma.  

 

9.8 Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

9.8.1 Povodně 

Místo stavby nepatří mezi záplavové území. 

 

9.8.2 Sesuvy půdy 

V lokalitě nehrozí nebezpečí sesuvu půdy. 

 

9.8.3 Poddolování 

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

 

9.8.4 Seizmicita 

Staveniště se nenachází v seizmicky aktivní oblasti a tudíž není tento průzkum vyžadován. 
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9.8.5 Radon 

Radonový průzkum bude proveden v rámci DSP. 

 

9.8.6 Hhluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby 

Stavba se bude nacházet v klidném vesnickém prostředí, z toho důvodu nebude potřeba 

vytvářet další protihluková opatření.. 

 

9.9 Civilní ochrana 

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

obyvatelstva 

Není řešeno. 

 

9.9.2 Řešení zásad prevence závažných havárií 

Není řešeno. 

 

9.9.3  Zóny havarijního plánování 

 Na stavbu nejsou kladeny požadavky z hlediska CO. 

 

9.10 Popis jednotlivých objektů TV - nově navržených: 

 
Inženýrské objekty nově navržené 

Objekty Výměra ( bm ) 

SO04 – Vodovodní přípojka DN 20 55,1 

SO05 – Plynová přípojka DN30 24,6 

SO06 – Kabelové vedení NN 58,1 

SO07 – Komunikační kabel 24,1 

SO08 – Žumpa a přípojné vedení DN 125 5 
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SO09 – Komunikace dopravní 1058,11 

SO10 – Komunikace pro pěší 608,83 

 
Objekt SO04 – Vodovodní přípojky DN 20 

Vodovodní přípojka PVC DN 20 se spádem 1% směrem k objektu, je napojena na 

vodovodní řad, který se nachází v komunikaci na parcelním čísle 2803/2 – ul. Mlýnská. . 

Napojení na vodovod je přes Ventil, zakončený uzávěrem v úrovni terénu. Dále bude 

provedena přeložka vodovodní přípojky pro objekt č.p.164. na parcele č. 1067/1 a to 

napojením na stávající vodovodní řád pomocí odbočky s ventilem  na parcele číslo 1067/2. 

 

Objekt SO05 – Plynová přípojka DN 30 

Nová přípojka pro objekt DPS bude napojena na stávající vedení na parcele číslo 2826/1. 

Přípojné vedení bude vedeno přes hlavní uzávěr plynu umístěný na soklové části fasády 

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

min. v hloubce 1,0 m pod terénem. 

 

Objekt SO06 – Kabelové vedení NN 

Nové přípojné vedení bude vycházet z podpůrného bodu na parcele číslo 1062. Bude 

vytvořen nový podpůrný bod na parcele číslo 1063 a odtud bude vedeno již v podzemní 

trase až k objektu. .  

 

Objekt SO07 – Komunikační kabel 

Telekomunikační kabel se napojí na stávající vedení na parcele číslo 2803/2 a dále půjde 

v podzemní trase až k nově vzniklému objektu, kde bude vyvedeno do technické místnosti. 

Kabel bude uložen ve hloubce 80 cm, bude proveden obsyp pískem a označení fólii. 

 

Objekt SO08 – Žumpa a přípojné vedení DN125 

Z důvodu neexistence kanalizační sítě bude objekt napojen na novou žumpu  firmy  

Sineko, typ NV 10 26/23 U1Lww o objemu 10 m3 s předpokládanou dobou vývozu 1 

týden. Žumpa bude umístěna na pozemku 1065 a bude na objekt napojena přívodním 

vedením DN 125. 
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Objekt SO10 – Komunikace dopravní 

Je vytvořen návrh na úpravu vjezdu na pozemek jako asfaltová komunikace. Nádvoří 

objektu bude tvořeno betonovou zámkovou dlažbou, která bude položena jako pojízdná 

také pro těžká vozidla zásobování a komunálních služeb. 

 

Objekt SO11 – Komunikace pro pěší 

V okolí objektu byly vytvořeny nové chodníky pro pěší v odpočinkové části pozemku. 

Povrch je navržen ze zámkové dlažby. 
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10. Propočet ceny stavby 

 

Propočet ceny stavby proběhl za použití kalkulačního programu firmy RTS s.r.o. – RTS 

Stavitel. Byl využit katalog stavebních objektů, kdy byly vybrány stavby podobného 

charakteru. 

 

I. NÁKLADY NA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY DLE VÝM ĚR 

 

SO01 OBYTNÁ ČÁST DPS Obestavěný prostor: 3354,45 m3 

Cena za jednotku: 3980,- Kč/m3  3354,45*3980=13 350 711,- Kč  

SO02 OBJEKT PRO ZDRAVOTNÍ PÉČI Obestavěný prostor: 957,2  m3 

Cena za jednotku: 4851,- Kč/m3  957,2*4851=4 643 377,- Kč  

SO03 OBJEKT PRO KULTURU A STRAVU Obestavěný prostor: 1832,34 m3 

Cena za jednotku: 2941,- Kč/m3  1832,34*2941=5 388 912,- Kč  

SO04 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA DN20 Délka: 55,1 bm 

Cena za jednotku: 1342,- Kč/bm  55,1*1342=73 944,- Kč  

SO05 PLYNOVÁ PŘÍPOJKA DN30 Délka 24,6 bm 

Cena za jednotku: 1212- Kč/bm  24,6*1212=29 815,- Kč  

SO06 KABELOVÉ VEDENÍ NN Délka 58,1 bm 

Cena za jednotku: 1051,- Kč/bm  58,1*1051=61 063,- Kč  

SO07 KOMUNIKAČNÍ KABEL Délka 24,1 m 

Cena za jednotku: 913,- Kč/bm  24,1*913=22 003,- Kč  

SO08 ŽUMPA A KANAL. PŘÍPOJKA Objem 10 m3, délka 6 bm 

Cena za jednotku: 7534,- Kč/m3, 1942,- Kč/bm 

   10*7534 + 6*1942=86 992,- Kč  

SO09 KOMUNIKACE DOPRAVNÍ Plocha: 1058,11 m2 

Cena za jednotku: 1109,- Kč/m3  1058,11*1109=1 173 444,- Kč  

SO10 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ Plocha: 608,83 m3 

Cena za jednotku: 934,- Kč/m3  608,83*934=568 647,- Kč  

SO11 PARKOVÉ A SADOVÉ ÚPRAVY  

Napočteno v programu RTS  425 914,- Kč  

SO12 DEMOLICE RD č.p.163 Obestavěný prostor: 1009,18 m3 

Cena za jednotku: 538,- Kč/m3  1009,18*538=542 939,- Kč  
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SO13 DEMOLICE RD č.p.162 Obestavěný prostor: 882,9 m3 

Cena za jednotku: 538,- Kč/m3  882,9*538=475 000,- Kč  

SO14 DEMOLICE HOSP. STAVBA Obestavěný prostor: 62,5 m3 

Cena za jednotku: 538,- Kč/m3  62,5*538=33 625,- Kč  

CELKEM 26 876 386,- Kč 

 

II. NÁKLADY NA VÝKUP POZEMK Ů 

 

Pozemek p.č. 1063 454 m2 á 550 Kč 249 700 Kč 

Pozemek p.č. 1064 281 m2 á 550 Kč 145 550 Kč 

Pozemek p.č. 1065 117 m2 á 550 Kč   64 350 Kč 

Pozemek p.č. 1067/1 1654 m2 á 550 Kč 909 700 Kč 

Pozemek p.č. 1067/3 25 m2 á 550 Kč    13 750 Kč 

Pozemek p.č. 1270/1 1866 m2 á 550 Kč 1 026 300 Kč 

Pozemek p.č. 1270/2 120 m2 á 550 Kč 66 000 Kč 

 

CELKEM  2 475 350 Kč 

 

III. CELKOVÁ CENA STAVEBNÍHO DÍLA V ČETNĚ POZEMKŮ 

 

CELKEM ZA STAVEBNÍ OBJEKTY 26 876 386 Kč 

CELKEM ZA VÝKUP POZEMKŮ 2 475 350 Kč 

 

CELKEM 29 351 736 Kč 

 

IV. PROJEKTOVÉ A PR ŮZKUMNÉ PRÁCE 

 

10,68 % z celkové ceny 

celková cena 29 351 736 Kč,- 

Náklady na projektové a průzkumné práce 3 134 765 Kč 
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V. NÁKLADY NA ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 

 

6  % z celkové ceny 

celková cena 29 351 765 Kč,- 

Náklady na zařízení staveniště 1 761 104 Kč 

 

VI. PROVOZNÍ SOUBORY  

 

není 

 

VII. STROJE, ZA ŘÍZENÍ, INVENTÁ Ř 

 

Výtah OTIS GEN2 

1 ks cena 558 354 Kč 

 

VIII. UM ĚLECKÁ DÍLA 

 

není 

 

IX. JINÉ INVESTICE 

 

není 

 

X. REZERVA 

 

8 % z celkové ceny 

celková cena 29 351 736 Kč,- 

náklady na rezervu 2 348 139 Kč 

 

XI.   CELKOVÁ CENA STAVEBNÍHO DÍLA 

 

CELKOVÁ CENA BEZ DPH  37 154 098 Kč 
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11. Závěr 

Předmětem mé diplomové práce byl návrh domova s pečovatelskou službou v obci 

Hať. Toto téma jsem si vybral díky vazbám na tuto obec a oblast. Tato oblast mě připadala 

jako zajímavá a umožnila mě nahlédnutí do problematiky jak sociálních služeb tak hlavně 

návrhů podobných budov. Pokusil jsem se vytvořit funkční objekt, který splní požadavky 

investora a také budoucích nájemníků. Bydlení pro seniory díky demografickému vývoji 

společnosti bude čím dál tím více zaměstnávat projektanty a stavitele. Myslím si že cesta 

takto koncipovaných bytových domů je ideální, Vesnické prostředí dotváří prostor pro 

dožívání seniorů po dnešním hektickém životě v klidu a pohodě.  

Návrh domova spojuje funkci bydlení s funkcí zdravotní péče a možnosti 

kulturního a společenského vyžití seniorů. Bydlení je navrženo tak, aby pro ani pro 

člověka ve vysokém věku nečinily problém obyčejné denní činnosti. Snažil jsem se 

propojení bydlení s vnějším prostředím, aby obyvatelé mohli trávit dny odpočinku na 

čerstvém vzduchu, obklopeni lidmi podobného věku. .Při návrhu okolí objektu jsem se jej 

snažil zakomponovat do venkovské zástavby tak, aby nepůsobila jako obrovská masa.  

Při vypracovávání jsem postupoval dle všech platných legislativních a normových 

předpisů. Využil jsem všech svých vědomostí a dovedností, které jsem získal během  celé 

délky studia. 

Toto téma jak jsem již napsal výše, mě zaujalo od první chvíle. Jelikož můj profesní 

život provázejí zatím zkušenosti pouze s praktickou stránkou výstavby, byla tato práce pro 

mě výzvou pokusit se poznat stavební práce z pohledu od rýsovacího prkna. Doufám že 

předložená práce dojde k uspokojení u zadavatele a bude v budoucnu použita pro realizaci 

tohoto objektu, který jistě přispěje k zlepšení občanské vybavenosti obce, tak k jejímu 

zviditelnění v širším okolí. 
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12. Seznam použitých parametrů 
 

Knihy:  

[1] HASÍK, O.: Územní plánování, VŠB Ostrava, 2003 

 

Normy a zákony: 

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

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

bezbariérové užívání staveb  

[4] ČSN 73 4301 Obytné budovy 

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

[6] ČSN 73 6110, Projektování místních komunikací  

[7] Zákon č. 108/2006 Sb. O sociálních službách  

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

 

Studijní podklady z předmětů: 

[9] Typologie bytových a občanských staveb 

[10] Pozemní stavitelství 

 

www stránky: 

[11] OBEC HAŤ, poslední revize 25.11. 2010, 

  Dostupné z:<http://www.obechat.cz> 

[12] DISPARTITY, poslední revize 25.11.2010, 

  Dostupné z:<http://www.dispartity.cz> 

[13] MĚSTO OLOMOUC, poslední revize 25.11.2010, 

  Dostupné z:<http://www.olomouc.eu> 
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13. Seznam obrázků a příloh 
 

Seznam obrázků: 

Obr.1 Znak obce Hať (http://rejstrik.cz/encyklopedie/) 

Obr.2 Rodinný dům č.p.162 

Obr.3 Rodinný dům č.p. 162 – pohled severovýchodní 

 

Seznam tabulek: 

Tab. 1 Regulativy  stanovující využití vymezených funkčních zón 

Tab. 2Výpis z katastru nemovitostí 
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