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Anotace: 

 

Serwetnická, E.: FM a stavby pro sociální sluţby, Ostrava, Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita Ostrava, Katedra městského inţenýrství, 2011, Bakalářská práce, 

Vedoucí: Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., 37 stran 

 

Bakalářská práce na téma „FM a stavby pro sociální služby“ má dva cíle. Prvním cílem je 

ukázat význam facility managementu při správě a údrţbě staveb poskytující sociální 

sluţby. V rámci této práce se podrobněji věnuji především domovům pro seniory. Jelikoţ 

se jedná o stavbu, kde se předpokládá pohyb osob se zdravotním omezením, tak druhým 

cílem je zpracování podmínek pro samostatný pohyb těchto osob. Jedním z výsledků práce 

je tedy návrh optimálního obytného prostoru, vyhovující bezbariérovému uţívání stavby. 

Dalším výstupem práce je návrh na provedení změn v domově pro seniory, na kterém byla 

bakalářská práce aplikována, a kde byla zjištěna pochybení v rozporu s platnou 

legislativou. 

 

 

Annotation: 

 

This thesis called "FM and constructions for social services" has two aims. First of them is 

to show the sence of facility management in administration and servicing constructions 

which provide social services. In this work I attend to home for elderly people more 

closely. Since it is the building where we assume movement of people with disability the 

second aim of the thesis is processing the conditions for independent move of these people. 

One results of the work is a plan of an optimal living place, which fits to barierless using of 

the building. Next output of the work is a suggestion of changes in the home for elderly 

people, on wich the thesis was applied and in which an error was found in conflict with 

current legislation. 
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1. ÚVOD 

 

Úkolem bakalářské práce je poukázat na moţnost uplatnění facility managementu při 

správě a provozu staveb poskytujících sociální sluţby. Druhým úkolem je vytvoření 

návrhu prostoru, který umoţní co moţná největší míru samostatnosti osobám se 

zdravotním omezením. Problematika obsaţena v této bakalářské práci je aplikovaná na 

domově pro seniory „Domov U jezera, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje“.  

 

V bakalářské práci se snaţím ukázat, kde všude je moţné vyuţít působnosti facility 

manaţera při správě domova pro seniory. Jeho hlavním úkolem by mělo být zajištění 

poţadavků ze strany vlastníka stavby a zároveň respektovat potřeby klientů, kteří jsou zde 

ubytování. Na znalosti facility manaţera se kladou velké poţadavky. Musí se jednat o 

osobu s širokými oblastmi znalostí, jejímţ výsledkem práce by mělo být zlepšení celkové 

organizace a hospodaření domova. 

 

 Jelikoţ se jedná o stavbu, kde se předpokládá zvýšený pohyb osob s pohybovým, 

zrakovým a sluchovým postiţením, je potřeba dbát na správné zajištění podmínek 

bezbariérového uţívaní staveb. Pokud se totiţ dostatečně zajistí všechny předpoklady 

vedoucí k co moţná největší samostatnosti těchto osob, dojde k menší potřebě pomoci a 

námahy ze strany personálů a tím v konečném důsledků k zvýšení pracovní spokojenosti 

zaměstnanců a zlepšení pohody na pracovišti.  

 

 

 

Obr.1 Domov U jezera, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje 

 



 

2. STAVBY PRO SOCIÁLNÍ SLUŢBY 

 

2.1 DĚLENÍ STAVEB PRO SOCIÁLNÍ SLUŢBY 

 

Dle zákona č. 108/2006 o sociálních sluţbách,  a dále dle literatury Stavby pro sociální 

sluţby [16] členíme stavby pro sociální sluţby následovně: 

 

STAVBY PRO BYDLENÍ 

 DLOUHODOBÉ BYDLENÍ NAHRAZUJÍCÍ DOMOV 

 chráněné bydlení 

 zařízení pěstounské péče 

 domovy a penziony 

 komplexní zařízení 

 domovy pro osoby se zdravotním postiţením 

 PŘECHODNÉ BYDLENÍ NENAHRAZUJÍCÍ DOMOV 

 domy na půli cesty 

 REŢIMOVÉ POBYTOVÉ ZAŘÍZENÍ NENAHRAZUJÍCÍ DOMOV 

 azylové domy 

 terapeutické komunity 

 

HOSPICE 

 

TERAPEUTICKÁ CENTRA 

 denní stacionáře 

 chráněné dílny 

 

KONTAKTNÍ CENTRA 

 

CENTRA KONTAKTNÍHO A JEDNORÁZOVÉHO PORADENSTVÍ 

 centra denních sluţeb 

 nízkoprahová denní centra 



 

 nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ 

 centra krizové pomoci 

 terénní programy 

 tísňová péče 

 

LOGISTICKÁ CENTRA 

 logistická centra pečovatelské sluţby 

 logistická centra osobní asistence 

 logistická centra rané péče 

 

2.2 CHARAKTERISTIKA DOMOVA PRO SENIORY 

 

Cílem domova pro seniory je zabezpečit základní ţivotní potřeby uţivatele v prostředí 

nahrazující domov. Podporuje se jeho samostatnost a zachování jeho původního ţivotního 

stylu. Cílovou skupinou jsou senioři jejichţ schopnosti jsou omezeny věkem a zdravotním 

stavem. 

 

Základem objektu je lůţková část určená pro bydlení uţivatelů spolu se společnými 

pobytovými prostory pro společné setkávání a denní aktivity. Dále zde je část hospodářská, 

část pro stravování, ošetřovatelství, zdravotnictví a rehabilitaci. Součástí zařízení můţe být 

také zázemí pro kulturně-společenské aktivity, sakrální prostor a jiné. Jednotlivé účelové 

provozy musejí být vhodně dispozičně odděleny (provoz zdravotní a sociální péče, provoz 

hospodářské části, prostor pro návštěvy). 

 

 Domovy pro seniory se přednostně umísťují v klidových plochách obytných zón 

městských a venkovských sídelních útvarů. Musí však být zajištěn dostatečný odstup od 

rychlostních silnic a hlavních komunikací. Důleţité jsou také příznivé klimatické 

podmínky, kterými jsou celodenní oslunění, plocha dostupné zeleně apod. Celkové 

začlenění domova do terénu musí být s ohledem na sníţenou pohyblivost klientů, tak aby 

nebylo nutné zdolávat výškové rozdíly a nerovnosti terénu. 

 

 

 



 

3. ÚKOL FACILITY MANAŢERA 

 

Facility manaţer umoţňuje vlastníkovi zaměřit se na hlavní účel stavby, v našem případě 

péči o klienty – pacienty. Přebírá na sebe odpovědnost za zajištění takových podmínek na 

pracovišti, aby byl zaručen nejlepší výkon pracovníků a tím se v důsledku přispělo k 

ekonomickému růstu a úspěchu organizace. Facility manaţer musí mít znalosti z oblasti 

techniky, ekonomiky, procesů, ekologie, psychologie a etiky. Všechny své činnosti musí 

zajišťovat tak, aby byl zabezpečen optimální náklad, podmínky pro pracovníky, legislativní 

a formální regulérnost, ekologická a energetická efektivnost a vše odpovídalo standardům 

organizace. Svým působením můţe zajistit sníţení nákladů, zvýšení výkonnosti, lepší 

vyuţití majetku, obchodní přehled, zkvalitnění kontroly a servisů a v neposlední řadě 

uspokojit klienty. 

 

Do oblastí působností facility manaţera při správě staveb pro sociální sluţby patří: 

 

 SPRÁVA A ÚDRŢBA 

 ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 

 STRAVOVÁNÍ  

 ÚKLID, PÉČE O ZELEŇ, PRÁDELENSKÉ SLUŢBY 

 ENERGETICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ  

 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 POŢÁRNÍ OCHRANA A BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI 

PRÁCI 

 ZAJIŠTĚNÍ PODMÍNEK SAMOSTATNÉHO A BEZPEČNÉHO POHYBU 

OSOB 

 

3.1 SPRÁVA A ÚDRŢBA 

 

Činnost spojená s výkonem správy objektu se dělí na část administrativní, která 

představuje úkony ekonomického a právního charakteru a část operativní, která 

představuje provozně technické úkony. 

 

 



 

Mezi ekonomické úkony patří: 

 

 sjednání výše platby za ubytování a stravování klienta a  případné vymáhání 

nedoplatků. 

 vedení účetnictví. 

 zpracování podkladů pro daně a poplatky včetně jejich úhrady. 

 

K právním činnostem řadíme: 

 

 uzavírání smluv o poskytování sociálních sluţeb. 

 právní poradenství včetně vedení soudních sporů. 

 

Do provozní činnosti facility manaţera patří: 

 

 vedení evidence o skutečném stavebně technickém stavu objektu. Jelikoţ 

neexistuje ţádný právní závazný způsob vedení této evidence, je moţné zvolit si 

takovou evidenci, která umoţní facility manaţerovi optimální operativní 

přehled. 

V příloze číslo 1 je ukázka postupu při vytváření evidence majetku Domova U 

jezera, příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje, kterou zhotovil 

Michal Řehoř pomocí softwaru pit-FM. Takto zhotovený pasport je základní 

evidencí o stavebně technickém stavu tohoto objektu. Z něj pak můţe facility 

manaţer čerpat informace o rozsahu, charakteru a kvalitě majetku, o finančních 

a materiálových prostředcích na jejich údrţbu, opravu, modernizaci apod. 

 provádění preventivních prohlídek v objektu, aby se včas zjistily závady a 

sjednala se následná potřebná oprava. Po kaţdé preventivní prohlídce musí být 

vyhotoven zápis o provedené prohlídce, který slouţí k aktualizaci údajů 

uvedených v pasportech objektu. 

 plánování obnovy a údrţby objektu. Nástrojem pro tuto činnost můţe být 

například aplikace Buildpass [24]. Celkové řešení dané problematiky je 

postaveno na základě referenčních databází objektů a konstrukčních prvků, 

které umoţní rychle získat výsledky i neodborným uţivatelům. Nástroj však 

umoţňuje také zacházet do detailů a přetvářet navrţené modely podle vlastního 

zadání.  



 

Ukázka z aplikace Buildpass viz příloha č. 2. 

 zabezpečení nejrůznějších profesí, které provedou rychlé odstranění případných 

havarijních závad i běţnou údrţbu a opravu technických zařízení. Tato 

problematika se řeší uzavřením smlouvy se servisní firmou, která poskytuje 

havarijní a pohotovostní sluţbu i mimo pracovní dobu.  

 navazování smluvních vztahů s vodárnami, kanalizacemi, plynárnami, 

dodavatelem tepla a dodavateli energie. 

 fyzické předávání a přejímání jednotlivých pokojů. 

 

Administrativní úkony týkající se technické činnosti v sobě zahrnují: 

 

 objednání opravy, její následné přejímání a kontrolu. 

 zabezpečení povinných revizí, odborných prohlídek, školení atd. 

 vypracování návrhu na provedení větších oprav, rekonstrukce, popřípadě 

modernizace i s odhadem rozpočtových nákladů. S tím je dále spojen dohled 

nad vykonáváním těchto stavebních činností a konečné přejímání a v případě 

zjištění nedostatků uplatnění reklamace. 

 

3.2 ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 

 

Do sociální péče můţeme řadit sociálně-právní poradenství, individuální přístup, plnění 

standardů kvality sociálních sluţeb a v neposlední řadě aktivizaci a kulturně společenskou 

činnost. 

 

V sociálně-právním poradenství je klientům vysvětlována příslušnými zaměstnanci 

právní problematika v sociální péči. Zejména se jedná o problematiku zaměřenou na pobyt 

klienta. Ihned po nástupu klienta do zařízení by měl spolu sním být vypracován i 

individuální plán péče, který v sobě zahrne jeho přání a potřeby. Dalším bodem by mělo 

být naplňování standardů kvality sociálních sluţeb, které vydalo Ministerstvo práce a 

sociálních věcí ČR. Tyto standardy se dělí na procedurální (jak má sluţba vypadat, 

přizpůsobení sluţby danému klientovi, ochrana práva klienta), personální (personální 

zajištění sluţeb) a provozní (prostory, dostupnost, ekonomické zajištění sluţeb). Velkou 

roli v sociální péči také hrají aktivizační programy. Ať uţ se jedná o práci v dílnách 



 

spojenou s vytváření ozdobných předmětů nebo fyzické cvičení ve vyhrazených prostorách 

určené pro rehabilitaci. Je dobré podílet se také na dalších programech zvyšující 

psychickou  a tělesnou aktivizaci klientů, čímţ mohou být nejrůznější soutěţe. Dále by se 

facility manaţer měl zabývat kulturně společenskou činností. Jedná se především o 

organizaci výletů, exkurzí, vystoupení ţáků a studentů škol a mnoho dalšího. 

 

 V zařízení by měla být nepřetrţitě přítomna minimálně jedna osoba zajišťující 

zdravotní péči, jako je zdravotní sestra. Návštěva zařízení praktickým lékařem by měla být 

pravidelná, minimálně jedenkrát za týden. Dále je dobré zajistit dle potřeby moţnou 

návštěvu odborných lékařů (ortoped apod.). Pro zdravotnickou péči je vhodné v objektu 

zřídit ordinaci. 

 

3.3 STRAVOVÁNÍ  

 

V zařízení musí být zajištěno celodenní stravování (snídaně, dopolední svačiny, oběd, 

odpolední svačiny a večeře), včetně stravování určené pro diabetiky. Stravovací činnost 

můţe být spojena s moţností získání finančních prostředků. V případě získání 

ţivnostenského listu a pokud je kapacita kuchyně dostačující, lze připravovat i stravu pro 

cizí strávníky mimo zařízení. 

 

3.4 ÚKLID, PÉČE O ZELEŇ, PRÁDELENSKÉ SLUŢBY 

 

Úklidové práce vnitřních prostorů, celoroční úklid venkovních prostorů a komunikací a 

péči o zeleň můţou vykonávat buď vlastní zaměstnanci, nebo smluvní firma v rámci 

smluvního vztahu. Facility manaţer pak provádí kontrolu nad dodrţováním příslušných 

hygienických norem. 

 

Pokud zařízení disponuje vlastní prádelnou, která pokryje svou kapacitou potřeby 

svých klientů a také zakázky externích zájemců o prádelenskou činnost, můţe se jednat 

stejně jako v případě stravování, o další finanční zdroj pro hospodářskou činnost zařízení. 

 

 

 



 

3.5 ENERGETICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ  

 

Z důvodů velkých nákladů na spotřebu energie je dobré zajistit sluţby energetika. Tento 

pracovník poskytuje pomoc v oblasti poradenství při plánování a projekci energetických 

zdrojů, při provádění energetického auditu a podílí se na výběrovém řízení na dodavatele 

energie. Dále se zabývá poradenstvím při optimalizaci spotřeby energie a monitoruje 

spotřebu energie pomocí softwaru. 

 

 Cílem je udrţet trvalý stabilizovaný provoz energetických zařízení s minimální 

moţnou spotřebou energie.  

 

 

Graf 1 Provozní náklady 

zdroj:  http://realit.cz [23] 

 

3.6 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 

Podmínky pro nakládání s odpady jsou stanoveny v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech, a 

ve vyhlášce MŢP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

 

Nebezpečné odpady vznikající provozem domova pro seniory jsou spojeny 

převáţně s údrţbou budov, zahradní techniky a v neposlední řadě pak z poskytování sluţeb 

ve zdravotní oblasti. Odpady jsou v domově pro seniory pouze shromaţďovány před 

samotným nakládáním a odvozem. Do doby předání odpadu oprávněným osobám nebo 

firmám, je odpad shromaţďován na vyhrazených místech a prostorách v zabezpečených, 



 

uzavíratelných a nepropustných nádobách a je chráněn před neţádoucím znehodnocením, 

zneuţitím, odcizením nebo únikem ohroţujícím ţivotní prostředí. 

 

Facility manaţer zajistí smluvní vztahy s technickými sluţbami či jinou 

dodavatelskou firmou, která zajistí odvoz odpadu. Mnoţství vyprodukovaného odpadu je 

nutné průběţně sledovat pomoci evidence odpadu vedenou na evidenčních listech. 

 

3.7 POŢÁRNÍ OCHRANA A BEZPEČNOST A OCHRANA     

ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 

Facility manaţer musí zajistit dle Zákoníku práce, nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a zákona 

133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tyto poţadavky: 

 

 stanovit termíny, lhůty a rozsahy kontrol, zkoušek, revizí, termínů údrţby, oprav a 

rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních prostředků, s 

ohledem na jejich provedení, doporučení výrobcem a způsobem pouţívání. Lhůty 

kontrol, revizí nebo zkoušek technických zařízení jsou uvedeny v příloze č. 3. 

 stanovit pravidelné kontroly zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

poţární ochrany. 

 nechat zpracovat poţární dokumentaci v rozsahu poţadavků právních a 

technických předpisů, zejména vyhlášky č. 246/2001 Sb. o poţární prevenci. 

 provést označení bezpečnostními značkami zejména únikových východů, 

únikových komunikací, hlavního uzávěru vody, hlavního vypínače přívodu 

elektrické energie. 

 provést označení vzduchotechniky - na potrubí vzduchotechnického zařízení  musí 

být  viditelně  vyznačen  směr proudění a zda potrubí slouţí k výfuku nebo sání. 

 stanovit opatření pro zdolávání mimořádných událostí včetně pravidel pro chování 

zaměstnanců k zajištění bezpečné evakuace osob. 

 zajistit v objektu poskytnutí první pomoci zaměstnancům. 

 stanovit umístění a rozsah vybavení lékárničky první pomoci. 

 určit zaměstnance pro organizování první pomoci, přivolání první pomoci, hasičů a 

policie a organizující evakuaci zaměstnanců. 

 



 

Domov pro seniory se člení dle § 4 odst. 2 písm. h) a j) zákona č.133/1985 Sb. o 

poţární ochraně ve znění pozdějších předpisů do kategorie se zvýšeným poţárním 

nebezpečím, neboť se jedná o stavbu  (na základě kolaudačního rozhodnutí) pro osoby se 

sníţenou schopností pohybu a orientace. Z toho vyplývají lhůty provádění preventivních 

poţárních prohlídek odborně způsobilou osobou v poţární ochraně, technikem poţární 

ochrany nebo preventistou poţární ochrany.  

Lhůty v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným poţárním 

nebezpečím jsou nejméně 1 x za 6 měsíců. 

 

 



 

4. ZAJIŠTĚNÍ PODMÍNEK SAMOSTATNÉHO A 

BEZPEČNÉHO POHYBU OSOB 

 

Dalším úkolem facility manaţera je zajištění bezpečného pohybu osob ve spravované 

stavbě. Zejména u objektů, jako jsou domovy pro seniory a jiné, je zapotřebí věnovat této 

problematice více pozornosti, protoţe právě zde se pohybuje velké mnoţství osob, jejichţ 

pohyb je komplikován zdravotním omezením (sluchové, zrakové nebo pohybové). Pro 

velký rozsah je této problematice věnovaná samostatná kapitola. 

 

Kaţdý facility manaţer musí hlídat a kontrolovat dodrţení základních zásad pro  

bezbariérové uţívání. Zvýšenou pozornost musí věnovat této problematice v době 

nejrůznějších oprav, údrţby, modernizace nebo rekonstrukce. 

 

4.1 ZÁKLADNÍ POŢADAVKY PRO BEZBARIÉROVÉ UŢÍVÁNÍ 

STAVBY 

 

Při návrhu bezbariérového řešení stavby vycházíme z moţností a jednotlivých potřeb osob 

s tělesným postiţením. Například při řešení prostoru, umoţňující samostatný pohyb osob 

s omezenou schopností pohybu, vycházíme z moţností osob na vozíku, osob pouţívajících 

berle a další pomůcky pro chůzi. Důleţité je dodrţovat minimální manipulační prostory, 

které jsou poţadovány při pouţívání zmíněných pomůcek. 

 

 

Obr.2 Minimální manipulační rozměry 

 

 



 

K dalším poţadavkům patří: 

 

 max. výškové rozdíly pochozích ploch jsou 20 mm. 

 povrch pochozích ploch musí být pevný, rovný s protiskluzovou úpravou. 

 nášlapná vrstva musí mít součinitel smykového tření min. 0,5. Pokud se jedná o 

nášlapnou vrstvu ve sklonu pak součinitel smykového tření musí být min. 0,5 + tg α 

(α je úhel sklonu). 

 při pouţití roštu, nesmí velikost mezery ve směru chůze přesáhnout 15 mm. 

 všechny ovládací prvky apod. umisťovat 600 mm – 1200 mm nad podlahou, 

přičemţ vzdálenost od pevné překáţky je min. 500 mm. 

 

Při navrhování prostředí pro osoby se zrakovým postiţením je důleţité vycházet 

z jasně stanovených zásad, které si osoby nevidomé a slabozraké v rámci sociální 

rehabilitace učí při nacvičování samostatného pohybu a orientace. 

 

Osobám pouţívající bílou hůl slouţí k snadné orientaci vodící linie. Existují 

přirozené vodící linie nebo umělé vodící linie. Celkově se upřednostňuje přirozená vodící 

linie (stěna domu, plot, obrubník o výšce min. 60 mm, zábradlí se zaráţkou pro bílou hůl 

atd.). Přerušit přirozenou vodící linii lze nanejvýš na 8000 mm. Délka přirozené vodící 

linie musí být dlouhá min. 1500 mm. V případě pouţití umělé vodící linie se jedná o 

podélné dráţky o šířce 400 mm v exteriéru a 300 mm v interiéru. Odbočky se zřizují 

přednostně v pravém úhlu. Odbočení je označeno přerušením vodící linie hladkou plochou 

o šířce vodící linie. 

 

Další poţadavky: 

 

 vyuţití doplňující hmatové informace v Braillově písmu např. o čísle podlaţí, 

vyuţití místnosti aj. 

 dodrţování vizuálního kontrastu (dveří, zařizovacích předmětů, madel, 

informačních tabulí,..). 

 uţití akustického prvku k označení informačního systému nebo pevného schodiště a 

bezbariérové rampy. 

 



 

U sluchového postiţení rozlišujeme osoby bez sluchového vjemu – osoby neslyšící 

a osoby jen s částečným sluchovým vjemem – osoby nedoslýchavé. Pro osoby 

nedoslýchavé je moţností vyuţití indukčního poslechu. Důleţité je také dostatečné 

osvětlení umoţňující snadné odezíraní ze rtů mluvících osob. 

 

4.2 BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

V AREÁLU STAVBY 

 

Kromě samotného objektu musíme v rámci bezbariérového uţívání stavby řešit i venkovní 

prostor stavby a přístup do objektu. Zde vycházíme z následujících poţadavků: 

 

 komunikace musí mít šířku minimálně 1500 mm. 

 podélný sklon komunikace můţe být nejvýše v poměru 1:12 a příčný sklon 

v poměru 1:50. 

 na vyznačených odstavných a parkovacích plochách musí být vyhrazena stání pro 

vozidla přepravující osoby těţce pohybově postiţené vycházející z celkového počtu 

stání kaţdé dílčí parkovací plochy: 

 

2 aţ 20 stání 1 vyhrazené stání 

21 aţ 40 stání 2 vyhrazená stání 

41 aţ 60 stání 3 vyhrazená stání 

61 aţ 80 stání 4 vyhrazená stání 

81 aţ 100 stání 5 vyhrazených stání 

101 aţ 150 stání 6 vyhrazených stání 

151 aţ 200 stání 7 vyhrazených stání 

201 aţ 300 stání 8 vyhrazených stání 

301 aţ 400 stání 9 vyhrazených stání 

401 aţ 500 stání 10 vyhrazených stání 

501 a více stání 2 % vyhrazených stání 

 

 šířka parkovacího místa je min. 3500 mm, která zahrnuje manipulační plochu o 

šířce nejméně 1200 mm, dvě sousedící stání mohou vyuţívat jednu společnou 

manipulační plochu. 



 

 v případě podélného stání při chodníku je min. délka parkovacího místa 7000 mm. 

 podélný sklon stání můţe být max. v poměru 1:50 a příčný sklon max. 1:40. 

 od vyhrazených stání musí být bezbariérový přístup na komunikace pro chodce a 

stání  musí být umístěna co nejblíţe ke vchodu do stavby.  

 

4.3 PŘÍSTUP DO OBJEKTU 

 

Přístup do objektu řešíme na základě poţadavků podle jednotlivých postiţení. Musíme vzít 

v úvahu potřeby kladené jak osobami s pohybovým, zrakovým tak i se sluchovým 

postiţením. 

 

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

 přístup do stavby musí být řešen bez schodů a vyrovnávacích stupňů. 

 před vstupem do budovy musí být plocha minimálně 1500 mm x 1500 mm, 

v případě otevírání dveří ven pak šířka 1500 mm  a délka ve směru přístupu 

minimálně 2000 mm. 

 sklon plochy před vstupem smí být pouze v jednom směru a to maximálně 1:50.  

 nemohou být pouţity pouze karuselové dveře, vţdy musí být pouţity ještě jedny 

otevíravé. 

 vstup do objektu musí mít šířku minimálně 1250 mm. Hlavní křídlo dvoukřídlých 

dveří musí mít šířku minimálně 900 mm. 

 dveře musí být opatřeny ve výši 800 aţ 900 mm vodorovnými madly přes celou 

svojí šířku (na straně opačné neţ jsou závěsy). 

 dveře mohou být zaskleny aţ od výšky 400 mm, nebo je nutná ochrana proti 

mechanickému poškození. 

 zámek dveří musí být umístěn ve výšce max. 1000 mm, klika pak 1100 mm. 

 horní hrana zvonkového panelu smí být ve výšce max. 1200 mm. 

 

Řešení pro osoby se zrakovým postižením 

 přístup musí být vytýčen ať uţ přirozenými nebo umělými vodícími liniemi. 

 pro osoby se zrakovým omezením se vyuţívá označení stavby pomocí akustického 

signálu nebo trylku. 

 vstupy do budovy musí být lehce vizuálně rozeznatelné od okolí. 



 

 u prosklených dveří, které mají zasklení níţe neţ 800 mm nad podlahou, musí být 

ve výšce 800 aţ 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 aţ 1600 mm kontrastní značení. 

(pruh šířky min. 50 mm, nebo pruh ze značek o průměru min. 50 mm vzdálených 

od sebe max. 150 mm). 

 

Řešení pro osoby se sluchovým postižením 

 pro osoby se sluchovým omezením je nutno pouţit elektronického vrátného 

s akustickou signalizací také s optickou signalizací a oboustranný komunikační 

systém musí umoţňovat indukční poslech. 

 

4.4 ORIENTACE VEŘEJNOSTI 

 

Orientace v objektu by měla být přehledná a srozumitelná pro všechny osoby. Často se 

chybuje při vytváření vizuálních informací, kde dochází k nevyhovujícímu kontrastnímu 

řešení nápisů a symbolů s nedostatečnou velikostí a vzdáleností písmen. Musí se dbát i na 

správné umístění informačních a signalizačních prvků, tak aby se nacházely v zorném poli 

osoby sedící na vozíku. Dále by mělo dojít k označení vyhrazených prostorů a zařízení 

příslušným symbolem a na viditelném, přístupném místě musí být orientační tabule 

s označením o přístupu k nim. 

 

4.5 VNITŘNÍ KOMUNIKAČNÍ PROSTORY 

 

Při návrhu vnitřní komunikace musíme dbát především na její vhodnou šířku, tak aby byl 

zajištěn bezproblémový průjezd a otáčení různých zařízení a pomůcek, vyuţívající se 

v domovech pro seniory (invalidní vozík, sprchový vozík, hygienická ţidle, lůţko apod.). 

 

Obr.3 Požadavky na prostor sprchového vozíku                            

 http://www.arjo.com/cz [25] 



 

Pro osoby s omezenou schopností pohybu je vhodné vnitřní stěny chodeb opatřit 

madly ve výšce 800 aţ 900 mm. U osob se zrakovým postiţením se snaţíme dodrţet tyto 

poţadavky: 

 

 pro snadnou a přehlednou orientaci se musí vyuţít vhodných barevných řešení stěn, 

podlah a kontrastního barevného řešení dveří a zárubní. 

 povrchové úpravy stěn, podlah a stropů musejí být v matném provedení, aby se 

zabránilo neţádoucímu odlesku.  

 musí být vyřešen orientační systém s kontrastním značením a trasováním. Dává se 

přednost pravoúhlému dispozičnímu řešení komunikací.  

 musí se provést kontrastní lemování podlahové krytiny v min. šířce 50 mm oproti 

podlaze nebo stěně. 

 

 

Obr.4 Barevné řešení vnitřní komunikace 

 

4.6 SCHODIŠTĚ A VYROVNÁVACÍ STUPNĚ 

 

Při návrhu schodiště zachováváme stejný počet stupňů ve všech ramenech téhoţ schodiště. 

Počet stupňů za sebou pak můţe být nejméně 3 a nejvíce 16.  

Další poţadavky na bezbariérové uţívání schodiště se odvíjejí od jednotlivých typů 

tělesného postiţení. 

 



 

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

 sklon schodišťového ramene můţe být nanejvýš 28°. 

 výška schodišťového nebo vyrovnávacího stupně můţe být nanejvýš 160 mm. 

 stupnice a podstupnice musí být k sobě kolmé. 

 schodišťová ramena nebo vyrovnávací stupně musí být opatřena na obou stranách 

madly ve výši 900 mm, která musí na konci přesahovat min. o 150 mm. 

 madlo musí být odsazeno od konstrukce min. ve vzdálenosti 60 mm. Tvar madla 

musí umoţnit pohodlné uchopení. 

 

Řešení pro osoby se zrakovým postižením 

 stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně schodišťového ramene 

nebo vyrovnávacích schodů musí být kontrastně rozeznatelná od okolí. 

 

4.7 VÝTAHY  

 

Dostupnost mezi jednotlivými podlaţími řešíme buď pomocí výtahů, nebo zdvihacích 

plošin. Nicméně celkově se upřednostňují výtahy, pouţívání zdvihacích plošin je jen u 

změn dokončených staveb. Poţadavky kladené na výtahy se opět dělí v závislosti na 

tělesném postiţení. 

 

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

 plocha před nástupními místy do výtahu musí být minimálně 1500 mm x 1500 mm. 

 klec výtahu musí mít šířku nejméně 1100 mm a hloubku nejméně 1400 mm, šířka 

dveří do výtahu musí být nejméně 900 mm. 

 u staveb pro internát nebo domov pro osoby s těţkým pohybovým postiţením musí 

mít alespoň jeden výtah rozměry klece minimálně 2000 mm x 1400 mm, šířka dveří 

do výtahu musí být nejméně 1100 mm. 

 

Řešení pro osoby se zrakovým postižením 

 ovladače uvnitř výtahu a na nástupních místech musí vyčnívat nad povrch okolní 

plochy nejméně o 1 mm, vpravo od ovladače musí být příslušný Braillův znak. 

 tam, kde se signalizuje směr budoucí jízdy, musí být vyuţitím hlasové fráze 

zajištěna informace i pro zrakově postiţené osoby. 



 

Řešení pro osoby se sluchovým postižením 

 dorozumívací zařízení ve výtahu musí umoţňovat indukční poslech pro osoby se 

sluchovým postiţením. 

 

 

Obr.5 Požadavky na zařízení výtahu 

 

4.8 ŠIKMÉ RAMPY 

 

Pro zdolávání menších výškových rozdílů volíme šikmé rampy. U šikmých ramp, které 

překonávají výškové rozdíly do 250 mm nemusí být zábradlí ani madla, musí se vytvořit 

pouze sokly min. výšky 100 mm. Stejně jako u výtahů i zde se poţadavky na šikmé rampy 

dělí v závislosti na tělesném postiţení. 

 

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

 po obou stranách musí být vodící prvek pro bílou hůl, který zároveň slouţí proti 

sjetí vozíku – spodní tyč zábradlí ve výšce 100 aţ 250 mm nebo sokl o výšce min. 

100 mm. 

 

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

 šířka ramp je min. 1500 mm.  

 podélný sklon max. v poměru 1:16, příčný sklon max. v poměru 1:100. 

sklopné sedadlo 

500x500mm 

protismyková 

úprava podlahy 

madlo ve výšce 

900mm 

 

 

chybí zrcadlo 

ovládací 

panel 



 

 při délce větší neţ 9000 mm musí být přerušena podestou v délce min. 1500 mm o 

sklonu v jednom směru max. v poměru 1:50. 

 po obou stranách musí být rampa opatřena madly ve výšce 900 mm a druhé madlo 

ve výšce 750 mm s přesahem 150 mm na konci a začátku, madlo musí být 

odsazeno ve vzdálenosti 60 mm, tvar madla musí umoţnit pevné sevření. 

 

4.9 VÝPLNĚ OTVORŮ 

 

U oken dodrţujeme především správnou výšku parapetu, která musí zabezpečit správný 

zorný úhel i osobě na vozíku. Optimální výška parapetu je v tomto případě 600 mm nad 

podlahou. Pokud však počítáme s ubytováním osoby zcela odkázané na lůţko, pak je 

vhodné pro co největší zorný úhel a kontakt s venkovním prostředím, parapet zcela 

odstranit. Avšak okna v místnostech, kde se pohybují osoby na invalidním vozíku, 

s parapetem niţším neţ 500 mm a prosklené stěny musí mít spodní část do výšky 400 mm 

opatřeny proti mechanickému poškození. Pokud se tato okna a prosklené stěny nacházejí 

v komunikačních prostorech musí mít navíc ve výšce 800 aţ 1000 mm a zároveň ve výšce 

1 400 aţ 1600 mm kontrastní značení oproti pozadí (pruh šířky min. 50 mm nebo pruh ze 

značek o průměru min. 50 mm vzdálených od sebe max. 150 mm). Toto kontrastní značení 

platí i pro prosklené dveře, které mají zasklení níţe neţ 800 mm nad podlahou. 

 

U dveřních otvorů je důleţitá jejich šířka. Minimální šířka je 800 mm, ale pro snadný a 

bezproblémový průjezd různých zařízení, jako je lůţko nebo sprchový vozík, je vhodná 

šířka 1 100 mm, kterou můţeme docílit otevíravým druhým křídlem. Mezi další poţadavky 

na dveře patří: 

 

 kromě vstupních dveří by měly být ostatní bez prahů. 

 dveře musí být opatřeny ve výši 800 aţ 900 mm vodorovnými madly přes celou 

svojí šířku (na straně opačné neţ jsou závěsy). 

 dveře mohou být zaskleny aţ od výšky 400 mm, nebo je nutná ochrana proti 

mechanickému poškození. 

 zámek dveří musí být umístěn ve výšce max. 1000 mm, klika pak 1100 mm. 

 

 



 

4.10  HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ 

 

V domově pro seniory máme hygienická zařízení dvojího typu. Zvlášť řešíme veřejné 

bezbariérové hygienické zařízení určené pro návštěvy domova a zvlášť soukromá 

hygienická zařízení přímo v obytných buňkách.  

 

Všeobecně platí, ţe šířka záchodové kabiny musí být nejméně 1800 mm a její délka 

nejméně 2150 mm, záchodová kabina určená pro osoby s vyuţitím asistence musí mít šířku 

nejméně 2200 mm a délku nejméně 2150 mm. Dalšími poţadavky na záchodové kabiny, 

včetně těch v jednotlivých obytných buňkách, jsou: 

 

 světlá šířka vstupních dveří musí být min. 900 mm, dveře se musejí otevírat 

směrem ven a musejí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 

800 – 900 mm. 

 prostor kolem záchodové mísy musí umoţnit čelní, diagonální nebo boční přístup. 

 po obou stranách záchodové mísy musí být ve výšce 800 mm madla ve vzájemné 

vzdálenosti 600 mm. Při přístupu záchodové mísy pouze z jedné strany, musí být 

madlo na přístupné straně sklopné a musí přesahovat záchodovou mísu o 100 mm, 

druhé madlo musí být pevné a přesahovat musí záchodovou mísu o 200 mm. 

 splachovací zařízení musí být umístěno v dosahu osoby sedící na záchodové míse 

ve výšce maximálně 1200 mm. 

 umyvadla musí umoţnit svým tvarem a hloubkou podjezd vozíkem a musí být 

opatřena stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. 

 zrcadlo musí umoţňovat sklopení pomocí ovládací páky v dosahu osoby na vozíku. 

V případě pevného zrcadla musí být spodní hrana ve výšce max. 900 mm a horní 

hrana ve výšce min. 1800 mm. 

 horní hrana umyvadla musí být ve výšce 800 mm. 

 vedle umyvadla se musí nacházet svislé madlo o délce min. 500 mm. 

 v dosahu osoby sedící na záchodové míse musí být ve výšce 600 – 1200 mm a také 

v dosahu z podlahy ve výšce max. 150 mm umístěn ovladač signalizačního systému 

nouzového volání. 

 



 

 

Obr.6 Ovladač signalizačního systému nouzového volání 

http://www.zptvigantice.cz [26] 

 

V domovech pro seniory jsou mnohdy zřízeny koupelny určené pro asistovanou 

koupel. Rozměry těchto koupelen jsou mnohem větší neţ rozměry běţných bezbariérových 

koupelen a jsou určeny pro klienty, kteří potřebují při koupeli asistenci. Pomoc při koupeli, 

sprchování a vyuţití toalety zde umoţňují nejrůznější zařízení usnadňující zvedání a 

přesun klientů. Patří sem například výškově nastavitelná vana, vana s vestavěným 

zvedákem, sprchový vozík, hygienická ţidle a jiné. 

 

 

Obr.7 Hygienická židle 

 

Ve stavbách, kde se předpokládá pobyt osob s pohybovým postiţením, ke kterým 

domovy pro seniory patří, se upřednostňuje vybavit koupelny sprchovým koutem nebo 

boxem neţ vanou. 

 

Poţadavky na sprchové kouty a boxy: 

 

 minimální rozměry sprchového koutu a boxu jsou 900 mm x 900 mm. 



 

 výškový rozdíl podlahy a dna sprchového koutu nebo boxu můţe být maximálně 20 

mm. 

 ve sprchovém koutě nebo boxu musí být instalované sklopné sedátko o rozměrech 

450 mm x 450 mm ve výšce 460 mm 

 v dosahu osoby sedící na sedátku musí být ruční sprcha s  pákovým ovládáním. 

 v místě sprchy musí být nainstalované vodorovné madlo ve výšce 800 mm, o délce 

600 mm a maximálně 300 mm od rohu sprchového koutu. Svislé madlo pak o délce 

500 mm a umístěno 900 mm od rohu sprchového koutu. 

 vedle sprchového prostoru musí být místo pro odloţení vozíku. 

 jako ochrana proti vodnímu paprsku se pouţívá zástěna nebo závěs, pokud jsou 

pouţity posuvné dveře, tak se musí jednat o zasouvací se šířkou vstupu min. 800 

mm. 

 v dosahu osoby sedící na sedátku musí být ve výšce 600 – 1200 mm a také 

v dosahu z podlahy ve výšce max. 150 mm umístěn ovladač signalizačního systému 

nouzového volání. 

 

4.11  OBYTNÉ PROSTORY 

 

Velikost domova pro seniory nesmí překročit kapacitu 200 ubytovacích míst a obytné 

jednotky pro jednu osobu musí tvořit minimálně 60% celkové lůţkové kapacity. Na 

jednom pokoji nesmějí být ubytovány více neţ čtyři osoby. Optimální počet je však jedna 

popřípadě dvě osoby na jednom pokoji. 

 

Obytná jednotka se skládá z loţnice plnící zároveň funkci obývací místnosti, 

z předsíně, WC a koupelny. Minimální podlahová plocha obytné jednotky bez příslušenství 

a balkónu musí být pro jednu osobu 16m
2
. Příslušenství obytné jednotky můţe slouţit 

nanejvýš pro čtyři osoby, nebo pro dva pokoje. 

 

Pro osoby s omezenou schopností pohybu se snaţíme při návrhu obytných prostorů 

dodrţet správné umístění všech prvků ovládaných pomocí ruky (vypínače, zásuvky, atd.), 

které musejí být umístěny ve výšce 600 mm aţ 1200 mm. U lodţií, balkónů a teras se musí 

zachovat správná hloubka min. 1500 mm s max. sklonem podlahy v poměru 1:50. Zábradlí 

smí být opatřeno neprůhlednou částí max. do výšky 600 mm. 



 

U osob se zrakovým postiţením je důleţité správné navrţení rozvodů energie, které 

musejí zabezpečit, ţe nebude nutné pouţít ţádná další lokální topidla a ostatní spotřebiče 

s otevřeným plamenem. Pro uţití různých kompenzačních pomůcek musejí být v pokojích 

nejméně tři dvojité elektrické zásuvky.  

 

Ošetřující osobě, musí být umoţněn přístup z kterékoliv strany lůţka. Na obrázku  

č.8 jsou znázorněny pracovní prostory, které jsou nutné, aby bylo moţné pohodlně 

pracovat s danými pracovními pomůckami. 

 

 

A   sprchový vozík    1   stojící osoba 

B   invalidní vozík    2   invalidní vozík, chodítko, zvedací židle 

C   koupelový zvedací vozík   3   koupelový zvedací vozík 

D  chodítko     4   sprchový vozík 

E  zvedací hygienická židle 

F  stojící osoba 

Obr.8  Minimální pracovní prostory u lůžka 

zdroj:  ARJO Průvodce pro architekty a projektanty [18] 



 

5. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

 

Kapacita ubytovaných klientů v domově pro seniory – Domov U jezera, příspěvková 

organizace Moravskoslezského kraje,  je celkem 91 lůţek. Z toho vyplývají poţadavky na 

personální zajištění domova na základě Minimálních standardů sluţeb sociální péče [8]. 

 

Organizační struktura se člení podle jednotlivých funkcí na vedení ústavu, 

administrativně správní úsek, ekonomický úsek, provozní úsek, zdravotně ošetřovatelský 

úsek, sociální úsek a úsek aktivace. 

 

a) VEDENÍ ÚSTAVU 

Má na starosti všechny aktivity v rozhodovacím procesu, které musejí být v souladu s 

organizačním řádem, obecně závaznými předpisy a odbornými poţadavky na zajištění 

sociální pomoci. 

 

b) ADMINISTRATIVNĚ SPRÁVNÍ ÚSEK 

Zabezpečuje personální agendu, agendu PO a BOZP, doručování písemností a zásilek, 

archivní sluţbu a jiné. Do jeho činnosti řadíme i správu majetku, jako je například 

skladové hospodářství nebo evidence majetku. 

 

c) EKONOMICKÝ ÚSEK 

Zde spadá ekonomická agenda financování provozu ústavu a dále pak  finanční a mzdové 

účetnictví. 

  

d) PROVOZNÍ ÚSEK 

Tento úsek zajišťuje údrţbu veškerého majetku a investiční činnost a zároveň zabezpečuje 

stravování, úklid a provoz prádelny. 

 

e) ZDRAVOTNĚ OŠETŘOVATELSKÝ ÚSEK 

Zdravotně ošetřovatelský úsek zabezpečuje sociálně ošetřovatelskou péči a hrazenou 

zdravotní péči. 

 

 



 

f) SOCIÁLNÍ ÚSEK 

Sociální úsek v zastoupení sociálního pracovníka má na starosti agendu příjmu klientů do 

domova, ukončení jejich pobytů, poradenství a sociálně právní pomoc. Nabízí také pomoc 

a podporu při řešení osobních záleţitostí nebo obstarávání věcí osobní potřeby. 

  

g) ÚSEK AKTIVACE 

Tento úsek je v zastoupení terapeuta, sociálního pracovníka a zdravotnického personálu. 

Zabývá se individuální a kolektivní terapií v oblasti uspokojování kulturních, 

společenských a sociálně psychologických potřeb klientů. 

 

Tab.1  Organizační struktura Domova U jezera, příspěvkové organizace MSK 

ÚSEKY POČET ZAMĚSTNANCŮ / FUNKČNÍ ČLENĚNÍ 

ADMINISTRATIVA 1  ředitel 

1  účetní 

1  personalista – sociální pracovník 

1  asistent 

ÚSEK PŘÍMÉ PÉČE O KLIENTY 1  vedoucí úseku 

ÚSEK ZDRAVOTNÍ PÉČE 1  vedoucí úseku 

6  všeobecná sestra 

ÚSEK SOCIÁLNÍ PÉČE 1  vedoucí úseku 

24  pracovník v sociálních sluţbách- přímá péče 

2  pracovník v sociálních sluţbách- terapeut 

STRAVOVACÍ PROVOZ 1  vedoucí provozu 

3  kuchař 

3  pomocný kuchař 

PROVOZNĚ TECHNICKÝ ÚSEK 1  vedoucí úseku 

1  údrţbář 

2  dělník prádelny 

2  recepční 

 celkem 52 zaměstnanců 

 

 

 



 

6. APLIKACE ZADÁNÍ NA KONKRÉTNÍ OBJEKT 

 

Domov pro seniory, jehoţ celý název zní „Domov U jezera, příspěvková organizace 

Moravskoslezského kraje“, se nachází v jiţní části města Hlučín v blízkosti Sportovně-

rekreačního areálu města Hlučín, jehoţ dominantou je hlučínská štěrkovna. Vhodná poloha 

na okraji města zajišťuje klientům klidné prostředí. Avšak centrum města, kde je 

k dispozici lékař, kostel, obchody apod., je snadno dostupné a klienti se zde mohou dostat 

samostatně.  

 

Budova je třípodlaţní, bez suterénu, s částečným čtvrtým podlaţím. Kaţdé podlaţí 

je orientováno z důvodu lepší orientace do jiné barvy. V prvním podlaţí se nachází 

recepce, stravovací provoz, jídelna, kanceláře, údrţba, bufet, kaple, prádelna, ordinace 

lékaře, rehabilitace, jídelna pro personál a sklady. Druhé a třetí podlaţí jsou obytná. Na 

obou podlaţích je krom ubytovacích prostorů také sesterna, dílna ergoterapie, jídelna, 

kuchyňka, sklady a ve třetím podlaţí je navíc kuřárna a ve druhém podlaţí knihovna. 

Čtvrté podlaţí je pouze technického charakteru. Jsou zde umístěny strojovny výtahů, 

plynová kotelna, strojovna VZT a skladovací prostory. V budově jsou k dispozici čtyři 

výtahy, z toho jsou dva lůţkové, jeden nákladní a jeden osobní.  

 

Ubytovací buňky jsou umístěny v bočních křídlech s orientací k východu a západu. 

Jsou dvojího typu-jednolůţkové a pro manţelské páry dvoulůţkové. Jednolůţkový pokoj je 

vybaven předsíňkou a koupelnou se sprchou a WC. Dvoulůţková buňka je sloţena ze dvou 

obytných místností, větší předsíně, kuchyňského koutu a koupelny se sprchou a WC. 

 

V areálu domova pro seniory je také přístupný venkovní prostor s pěšími chodníky, 

výsadbou drobných dřevin, lavičkami a zahradní pergolou. 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. NÁVRH NA PROVEDENÍ ZMĚN 

 

Při prohlídce domova pro seniory – Domov U jezera, příspěvková organizace 

Moravskoslezského kraje, jsem došla k několika pochybením, která jsou v rozporu 

s platnou legislativou. Navrhuji tedy, pokud je to moţné, dodatečné provedení změn 

v těchto případech: 

 

 dveře nejsou opatřeny vodorovnými madly ve výšce 800 – 900 mm. Viz obr.9. 

(vyhláška 398/2009 Sb., příloha č.3, bod 3.1.3.) [1] 

 

 

Obr.9 Chybějící madla na dveřích 

 

 ovladač signalizačního systému nouzového volání není u záchodové mísy v dosahu 

i osoby leţící na zemi, tj. 150 mm nad podlahou. 

(vyhláška 398/2009 Sb., příloha č.3, bod. 5.1.4.) [1] 

 

 ovladač signalizačního systému nouzového volání není v dosahu i osoby sedící na 

sedátku ve sprchovém koutě. 

(vyhláška 398/2009 Sb., příloha č.3, bod. 5.1.12.) [1] 

 

 

 

 

 

 



 

 není provedeno kontrastní označení stupnice nástupního a výstupního 

schodišťového stupně v celé své šířce. Viz obr.10. 

(vyhláška 398/2009 Sb., příloha č.1, bod. 2.2.1.) [1] 

 

 

Obr.10 Nevhodné kontrastní značení stupnice 

 

 na chodbách dochází k neţádoucímu odlesku podlahy a tím k nedodrţení 

vizuálního kontrastu a k zhoršení orientace  osob se zrakovým postiţením. 

(vyhláška 398/2009 Sb., příloha č.1, bod. 1.2.11.) [1] 

 

 umyvadla v hygienických prostorech nejsou přizpůsobena k podjezdu osoby na 

vozíku, zároveň zde chybí svislé madlo. Viz obr.11. 

(vyhláška 398/2009 Sb., příloha č.3, bod. 5.1.5.) [1] 

(vyhláška 398/2009 Sb., příloha č.3, bod. 5.1.6.) [1] 

 

 

Obr.11 Nevhodné řešení prostoru u umyvadla 



 

 kuchyňský kout ve dvoulůţkové buňce není přizpůsoben pro uţívání osoby na 

vozíku, neumoţňuje podjezd vozíkem pod pracovní desku. Viz obr.12. 

(vyhláška 398/2009 Sb., příloha č.1, bod. 1.1.5.) [1] 

 

 

Obr.12 Nevhodné řešení kuchyňského koutu 

 

 v osobním výtahu chybí zrcadlo, které slouţí osobě na vozíku při couvání 

z výtahové kabiny. Viz obr.5. 

(vyhláška 398/2009 Sb., příloha č.1, bod. 3.1.3.)[1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. ZÁVĚR 

 

Cílem této bakalářské práce bylo vstoupit do problematiky facility managementu a pokusit 

se ukázat jakým způsobem můţe být vyuţito činnosti facility manaţera při správě stavby 

poskytující sociální sluţby. Zvolila jsem si hlavní oblasti jeho moţné působnosti a ty jsem 

dále podrobněji rozvedla. Těmito oblastmi je především správa a údrţba, zdravotní a 

sociální péče, stravování, úklid, prádelenské sluţby, energetické hospodářství, nakládání 

s odpady a jako poslední poţární ochrana a bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

Především jsem chtěla upozornit na uţitečnost takovéto osoby, která je schopna zajistit 

vhodnou spojitost mezi  činnostmi, lidskými zdroji a prostředím. 

 

Vlastní kapitolu pak tvoří zajištění samostatného a bezpečného pohybu osob 

v domově pro seniory. Pro svou práci jsem si vybrala domov pro seniory v Hlučíně, na 

kterém jsem prezentovala tuto problematiku bezbariérového uţívání stavby. Tato kapitola 

pak plynule navazovala na jednotlivé oblasti působnosti facility manaţera. Při 

nejrůznějších stavebních změnách, opravách, údrţbě apod., je totiţ důleţité sledovat a 

kontrolovat facility manaţerem dodrţení zásad bezbariérového uţívání.  

 

Součástí práce je také návaznost na bakalářskou práci Michala Řehoře, který se 

zabýval vyhotovením pasportu Domova U jezera, příspěvkové organizace 

Moravskoslezského kraje. Ve výkresové části jsem poukázala na minimální vybavenost 

obytné jednotky, která se skládá z loţnice s funkcí obývací místnosti, z předsíně, WC a 

koupelny. 

 

Výsledkem práce je mimo jiné i návrh na provedení změn v daném domově pro 

seniory v Hlučíně, které byly zjištěny při prohlídce dané stavby a jsou v rozporu s platnou 

legislativou, týkající se bezbariérového uţívání stavby. 
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Byla pořízena vlastní fotodokumentace domova pro seniory „Domova U jezera, 

příspěvková organizace Moravskoslezského kraje“. 
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VÝKRES Č. NÁZEV VÝKRESU MĚŘÍTKO 

1 PŮDORYS 2.NP-část A+C 1:200 

2 BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ POKOJE A BALKÓNU 1:50 

3 BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ PŘEDSÍNĚ A KUCHYŇKY 1:50 

4 BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ CHODBY 1:50 

5 BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ KOUPELNY A WC 1:40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


