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to combine efficiency, functionality and esthetics. 



SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ   

 

NP - Nadzemní podlaží 

DPS - Dům s pečovatelskou službou 

DN  -  Jmenovitý průměr (diameter nominal) 

ČOV -  Čistírna odpadních vod 

NN  -  Nízké napětí 

ČEZ  -  České energetické závody 

STL  - Středotlaký plynovod 

NPR  - Národní přírodní rezervace 

PP - Podzemní podlaží 

TKO  - Tuhý komunální odpad 

PVC  - Polyvinilchlorid 

SO  - Stavební objekt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



OBSAH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

1.    ÚVOD ……………………………………………………………………………... 1 

 1.1    Předmět bakalářské práce.………………………………………………………. 1 

 1.2    Cíl bakalářské práce …………………………………………………………….. 1 

 1.3    Rozvaha o bakalářské práci …………………………………………………….. 1 

 1.4    Získané podklady ……………………………………………………………….. 2 

2.    ZÁKLADNÍ POJMY A PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ ………... 3 

 2.1    Domovy s pečovatelskou službou ……………………………………………… 3 

 2.1.1  Popis domova s pečovatelskou službou …………………………………... 3 

 2.1.2  Druhy poskytovaných pečovatelských služeb ……………………………. 3 

 2.2    Základní požadavky bezbariérového užívání staveb a zařízení ………………... 4 

 2.2.1    Komunikace, chodníky, parkoviště ………………………………………. 4 

 2.2.2    Schodiště a šikmé rampy …………………………………………………. 5 

 2.2.3    Vstupy do budov, výtahy …………………………………………………. 5 

 2.2.4    Hygienická zařízení, byty zvláštního určení ……………………………… 6 

3.    POZNATKY O ŘEŠENÉM ÚZEMÍ …………………………………...……. 7 

 3.1    Historie města Lázně Bohdaneč ………………………………………………... 7 

 3.2    Širší vztahy obce ………………………………………………………………... 8 

 3.3    Širší vztahy řešeného území ……………………………………………………. 9 

 3.4    Klimatické podmínky …………………………………………………………... 9 

 3.5    Životní prostředí ………………………………………………………………. 10 

 3.6    Charakteristika obyvatelstva ………………………………………………….. 10 

 3.7    Popis cílové skupiny seniorů ………………………………………………….. 12 

 3.8    SWOT analýza ………………………………………………………………… 13 

4.    STÁVAJÍCÍ STAV ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ ………………………..……….. 14 

 4.1    Stávající stav řešeného území …………………………………………………. 14 

 4.2    Regulativa řešeného území ……………………………………………………. 14 

 4.2.1    Základní informace o regulativech ……………………………………… 14 

 4.2.2    Prostorová regulace ……………………………………………………... 15 

 4.2.3    Architektonické, výtvarné a materiálové řešení ………………………… 15 

4.2.4    Dopravní a technická infrastruktura …………………………………….. 15 



5.    PRŮVODNÍ ZPRÁVA ………………………………………………………... 16 

 5.1  Charakteristika území a stavebního pozemku ………………………………… 16 

5.1.1 Poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce …….…………… 16 

5.1.2  Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci …………... 16 

5.1.3  Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací …………….. 16 

5.1.4  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů …………………………... 16 

5.1.5  Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu  

…………………………………………………………………………….……... 16 

5.1.6  Geologická,  geomorfologická   a  hydrogeologická  charakteristika,  včetně 

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

poddolovaných území …………………………………………………………… 17 

5.1.7  Poloha vůči záplavovému území ………………………………………... 17 

5.1.8  Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí … 17 

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

…………….……………………………………………………………………... 18 

5.1.10 Zajištění vody a energií po dobu výstavby ……………………………… 18 

 5.2  Základní charakteristika stavby a jejího užívání ……………………………… 18 

 5.2.1  Účel užívání stavby ……………………………………………………... 19 

5.2.2  Trvalá nebo dočasná stavba ……………………………………………... 19 

5.2.3  Novostavba nebo změna dokončené stavby …………………………….. 19 

5.2.4  Etapizace výstavby ……………………………………………………… 19 

 5.3  Orientační údaje stavby ……………………………………………………….. 19 

 5.3.1  Základní    údaje  o   kapacitě    stavby  ( počet  účelových  jednotek,  jejich 

velikosti; užitkové plochy,obestavěné prostory, zastavěné plochy apod.) ……… 19 

5.3.2  Celková bilance nároků všech druhů energií a tepla ……………………. 20 

5.3.3  Celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii) …………………... 20 

5.3.4  Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod ………………... 20 

5.3.5  Požadavky   na   kapacity   veřejných   sítí   komunikačních  vedení  veřejné 

komunikační sítě ………………………………………………………………… 21 

5.3.6  Požadavky  na   kapacity  elektronického  komunikačního  zařízení   veřejné 

komunikační sítě ………………………………………………………………… 21 

5.3.7  Předpokládané zahájení výstavby ……………………………………….. 21 

5.3.8  Předpokládaná lhůta výstavby …………………………………………... 21 



6.    SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ……………………………………. 22 

 6.1  Popis stavby …………………………………………………………………… 22 

 6.1.1  Zdůvodnění výběru stavebního pozemku ……………………………….. 22 

6.1.2  Zhodnocení staveniště …………………………………………………… 22 

6.1.3  Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení ………… 22 

6.1.4  Zásady       technického     řešení    (  řešení     dispozičního,     stavebního ,  

technologického a provozního) ………………………………………………….. 23 

6.1.5  Zdůvodnění  navrženého  řešení  stavby  z   hlediska  dodržení   příslušných 

obecných požadavků na výstavbu ………………………………………………. 23 

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

technického  průzkumu,  případně   stavebně  historického  a   výsledky   statického 

posouzení nosných konstrukcí …………………………………………………... 23 

 6.2  Stanovení podmínek pro přípravu výstavby …………………………………... 24 

 6.2.1  Údaje  o  provedených  a  navrhovaných  průzkumech,  známé geologické a 

hydrogeologické podmínky stavebního pozemku ………………………………. 24 

6.2.2  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 ……………………. 24 

6.2.3  Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů ………... 24 

6.2.4  Požadavky  na  zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k 

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

nebo trvalé ………………………………………………………………………. 24 

6.2.5  Uvedení   územně  technických  podmínek  dotčeného  území   a  podmínek 

koordinace výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, 

případných přeložek inženýrských sítí, napojení stavebního pozemku na zdroje 

vody a energií a odvodnění stavebního pozemku ……………………………….. 24 

6.2.6 Údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho 

vyplývajících požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní 

a sadové úpravy …………………………………………………………………. 26 

 6.3  Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii …….. 26 

 6.3.1  Popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu …………. 26 

6.3.2  Předpokládané kapacity provozu a výroby ……………………………… 27 



6.3.3  Popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s 

materiálem, vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a 

pomocných provozů ……………………………………………………………... 27 

6.3.4  Návrh řešení dopravy v klidu …………………………………………… 27 

6.3.5  Odhad potřeby materiálů, surovin ………………………………………. 29 

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

likvidace splaškových a dešťových vod ………………………………………… 30 

6.3.7  Odhad potřeby vody a energií pro výrobu ………………………………. 30 

6.3.8  Řešení ochrany ovzduší …………………………………………………. 30 

6.3.9  Řešení ochrany proti hluku ……………………………………………… 30 

6.3.10  Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob ……………. 30 

 6.4  Zásady zajištění požární ochrany stavby ……………………………………… 30 

 6.5  Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání ………………………. 31 

 6.6  Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace …………………………………………………………………………….. 31 

 6.7  Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů ………….. 31 

 6.7.1  Řešení  vlivu  stavby,  provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní 

prostředí, popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci 

negativních účinků ………………………………………………………………. 31 

6.7.2  Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných 

pramenů …………………………………………………………………………. 31 

6.7.3  Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru 

realizované stavby ………………………………………………………………. 32 

 6.8  Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí …… 32 

 6.8.1  Povodně …………………………………………………………………. 32 

6.8.2  Sesuvy půdy ……………………………………………………………... 32 

6.8.3  Poddolování ……………………………………………………………... 32 

6.8.4  Seizmicita ……………………………………………………………….. 32 

6.8.5  Radon ……………………………………………………………………. 32 

6.8.6  Hhluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru 

stavby ……………………………………………………………………………. 32 

 6.9  Civilní ochrana ………………………………………………………………... 32 

7.    EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ STAVBY …………………..………….. 33 



 7.1    Propočet celkové ceny stavby ………………………………………………… 33 

8.    ZÁVĚR …………………………………………………………………………... 35 

9.    SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ……………………………………...  36 

10.  SEZNAM TABULEK, GRAFŮ, OBRÁZKŮ …………………………....  37 

11.  SEZNAM PŘÍLOH …………………………………………………………....  38 

12.  SEZNAM VÝKRESOVÉ ČÁSTI …………………………………………..  39 



1.    ÚVOD  

 

1.1      Předmět bakalářské práce  

 

Předmětem bakalářské práce je návrh domova s pečovatelskou službou v Lázních 

Bohdaneč s 46 bytovými jednotkami, vyřešení problematiky s navržením napojení 

inženýrských sítí, parkování, úprav okolí, odpadového hospodářství a mobiliáře. 

Bakalářská práce je vypracována v rozsahu architektonicko-urbanistické studie. Tato 

studie nabízí variantní řešení, s detailním propracováním jedné varianty.  

 

1.2     Cíl bakalářské práce  

 

Cílem bakalářské práce je především najít vhodnou variantu, která by splnila veškeré 

požadavky na účelnost, funkčnost, estetičnost a zároveň by nijak nenarušovala okolní ráz 

krajiny. Dále je zaměřena na vytvoření příjemného prostředí pro budoucí nájemníky, které 

nabízí různé využití volného času. Na závěr bude proveden orientační propočet 

ekonomických nákladů na provedení stavby. 

 

1.3     Rozvaha o bakalářské práci  

 

Dům s pečovatelskou službou je určen pro starší občany, jejichž zdravotní stav nevyžaduje 

komplexní ústavní péči. Pro osoby, které mají specifické potřeby v oblasti bydlení 

z důvodů zdravotních či pokročilého věku. Hlavním úkolem pro mě tedy bylo navrhnout 

objekt, který nabídne seniorům klidné a příjemné prožití stáří.  Žít i nadále běžným 

způsobem, v co nejlepší kvalitě. Dispozice musí dovolit člověku se sníženou schopností 

pohybu plné využití obytné jednotky a veškerých společenských prostor. Stavba má být 

realizována v malém městečku Lázně Bohdaneč, nedaleko centra. Lázeňského statutu 

města bych chtěl patřičně využít a poskytnout tak, budoucím nájemníkům veškeré služby, 

jenž lázně nabízí. 

 Ke konečnému návrhu jsem došel postupně, skloubením několika možných variant 

řešení. Navrhl jsem budovu o 4 NP ve tvaru L. Díky zmíněnému tvaru objektu, jsou 

veškeré bytové jednotky orientovány do klidného prostředí parku. 
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1.4      Získané podklady  

 

- Katastrální mapa 

- Výpis z katastru nemovitostí 

- Územní plán města 

- Zaměření inženýrských sítí 

- Podklady z archivu města Lázně Bohdaneč 

- Mapové podklady z ČÚZK 

- Ortofoto mapa 

- Zabaged výškopis 

- Zabaged polohopis 

- Mapové podklady ze serveru www.mapy.cz 

- Informace a statistiky o stávajícím stavu DPS a domovů pro seniory v Pardubickém kraji  

- Regulativa pro dané území 

- Fotodokumentace stavby 
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2.    ZÁKL. POJMY A PODKLADY PRO   VYPRACOVÁNÍ  

 

2.1      Domovy s pečovatelskou službou 

 

Domy s pečovatelskou službou jsou domy zvláštního určení s chráněnými byty, ve 

kterých je občanům poskytována pečovatelská služba. 

 

2.1.1  Popis domova s pečovatelskou službou 

Dům s pečovatelskou službou poskytuje bydlení především těm občanům, u kterých lze 

z důvodu ubývání soběstačnosti a zhoršování zdravotního stavu předpokládat, že budou 

potřebovat sociální služby a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se o příjemce 

starobních a invalidních důchodů. O ty, pro něž je stávající bydlení z nějakých důvodů 

nevyhovující - např. jejich byt je nadměrný, cítí se osaměle, bydlí v patře v domě bez 

výtahu, topí pevnými palivy (což je fyzicky náročné) atd.  

 Objekt je jednou z forem sociálního bydlení, jejichž zřízení a provoz upravuje 

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  a vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení tohoto zákona. Objekt je navržen bezbariérově a dispoziční 

řešení každé bytové jednotky odpovídá manévrovacím možnostem vozíku pro invalidy. 

 

2.1.2  Druhy poskytovaných pečovatelských služeb 

DPS nabízí svým nájemníkům mnoho výhod - bydlení klidnějšího charakteru, nájemníci 

jsou si blízký věkem, mají společné zájmy. Je zde spoustu možností, jak naložit s volným 

časem. V objektu se nachází klubová místnost, PC učebna, společenský sál. Klienti si 

mohou odpočinout v parku s jezírkem, strávit příjemné chvilky při hře pétanque nebo pro 

ty aktivnější se zde nachází hříště pro seniory. Dále budou organizovány poznávací výlety 

a jiné volnočasové aktivity. Lze využít služby města: zdravotní péči, kulturní vyžití. 

 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. Cílem je, aby obyvatelé DPS 

mohli co nejdéle žít běžným způsobem. 

 DPS nabízí k pronájmu bytové jednotky jak pro jedince, tak pro páry. V každém 

bytě se nachází samostatné sociální zařízení s možností umístění pračky, kuchyňský kout 

s elektrickým dvouvařičem pro případný ohřev jídla, umyvadlem pro mytí použitého 
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nádobí a menší ledničkou. Na každém patře se též nachází centrální plně vybavená 

kuchyň. Prostory sociálního zařízení jsou řešeny bezbariérově. Najdeme zde sprchový 

kout se sedátkem, klozetovou mísu, umyvadlo. Samozřejmostí bytové jednotky je i systém 

pro přivolání pomoci. 

 Stravování je řešeno dovozem hotového jídla v thermonosičích. Praní lůžkovin se 

provádí v centrální prádelně v místním areálu lázní. Praní osobního prádla si zajišťuje 

každý nájemník samostatně nebo za pomoci pečovatelské služby. Ta v případě potřeby 

poskytuje udržování a úklid domácnosti, jednoduché ošetřovatelské úkony a další 

výpomoc. 

 

2.2     Základní požadavky bezbariérového užívání staveb a zařízení  

 
Při zpracování návrhu DPS jsem čerpal informace především ze stavebního zákona 

č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a z vyhlášky 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

2.2.1    Komunikace, chodníky, parkoviště  

Dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 398/2009 Sb., odstavec 1. Základní prvky bezbariérového 

užívání staveb:  

- povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu 

- nášlapná vrstva musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,5 

Dle Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb., odstavec 1. Komunikace pro chodce a 

vyhrazená stání: 

- vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené musí 

mít šířku nejméně 3500 mm, která zahrnuje manipulační plochu šířky nejméně 

1200 mm 

- dvě sousedící stání mohou využívat jednu manipulační plochu 

- od vyhrazených stání musí být zajištěn přímý bezbariérový přístup na 

komunikaci pro chodce a tato stání musí být umístěna nejblíže vůči vchodu a 

východu z příslušné stavby nebo výtahu 

Dle Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb., odstavec 1. Komunikace pro chodce a 

vyhrazená stání: 

- komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm 

- výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm 
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- komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33%) 

a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%) 

 

2.2.2    Schodiště a šikmé rampy  

Dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 398/2009 Sb., odstavec 2. Schodiště a vyrovnávací stupně: 

- ve všech ramenech téhož schodiště musí být stejný počet stupňů 

- počet stupňů za sebou může být nejméně 3 a nejvíce 16 

- sklon schodišťového ramene nesmí být větší než 28° 

- výška schodišťového nebo vyrovnávacího stupně větší než 160 mm 

- schodišťová ramena a vyrovnávací stupně musí být po obou stranách opatřeny 

madly ve výši 900 mm 

- stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně každého 

schodišťového ramene musí být výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí 

Dle Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 398/2009 Sb., odstavec 2. Bezbariérové rampy: 

- musí mít po obou stranách opatření proti sjetí vozíku a vodicí prvek jako je 

spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm 

- musí být široké nejméně 1500 mm a jejich podélný sklon smí být nejvýše v 

poměru 1:16 (6,25 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:100 (1,0 %) 

- přechod mezi rampou a navazující komunikací musí být bez výškových rozdílů 

- musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, doporučuje se 

druhé madlo ve výši 750 mm 

 

2.2.3    Vstupy do budov, výtahy  

Dle Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 398/2009 Sb., odstavec 1. Vstupy do budov: 

- před vstupem do budovy musí být plocha nejméně 1500 mm x 1500 mm 

- sklon plochy před vstupem do budovy smí být pouze v jednom směru a nejvýše 

v poměru 1:50 (2,0%) 

- horní hrana zvonkového panelu smí být nejvýše 1200 mm  

- vstupy musí být snadno vizuálně rozeznatelné vůči okolí 

Dle Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 398/2009 Sb., odstavec 1. Vstupy do budov: 

- vstup do objektu musí mít šířku nejméně 1250 mm 

- hlavní křídlo dvoukřídlých dveří musí umožňovat otevření nejméně 900 mm 

- otevíraná dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými 

madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy 
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- dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm 

- zámek dveří musí být nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm 

- prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí 

být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně 

označeny oproti pozadí 

Dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 398/2009 Sb., odstavec 3. Výtahy, zdvihací plošiny, 

pohyblivé schody a pohyblivé chodníky: 

- volná plocha před nástup. místy do výtahů musí být nejméně 1500 x 1500 mm 

- šířka vstupu musí být nejméně 900 mm 

- ve stavbě pro domov pro osoby s těžkým pohybovým postižením musí mít 

alespoň jedna klec výtahu rozměry nejméně 2000 mm x 1400 mm 

- sklopné sedátko v kleci výtahu musí být v dosahu ovladačů 

 

2.2.4    Hygienická za ízení, byty zvláštního určení 

Dle Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 398/2009 Sb., odstavec 3. Dveře: 

- dveře musí mít světlou šířku nejméně 800 mm 

- otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými 

madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy 

- dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm nebo musí být chráněny proti 

mechanickému poškození vozíkem 

Dle Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 398/2009 Sb., odstavec 4. Okna: 

- v každé obytné nebo pobytové místnosti musí mít nejméně jedno okno pákové 

ovládání nejvýše 1100 mm nad podlahou 

Dle Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 398/2009 Sb., odstavec 5. Hygienická zařízení a šatny: 

- podlaha musí být protiskluzová 

- šířka vstupu musí být u bytů a obytných částí staveb nejméně 900 mm 

- zámek dveří musí být odjistitelný zvenku 

- umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým 

ovládáním, jeho horní hrana musí být ve výšce 800 mm 

- sprchové kouty musí mít nejmenší půdorysné rozměry 900 x 900 mm 

- sprchové kouty musí být vybaveny sklopným sedátkem  

- v dosahu ze sedátka ve výšce 600 až 1200 mm a v dosahu z podlahy a nejvýše 

150 mm nad podlahou musí být ovladač signal. systému nouzového volání 
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3.    POZNATKY O ŘEŠENÉM ÚZEMÍ  

 

3.1     Historie města Lázně Bohdaneč  

 

 Datum založení města není bohužel známo. Označení Bohdaneč je nejspíše 

odvozeno s osobního jména Bohdan. První písemné zmínky pocházejí z roku 1343, kdy 

došlo ke rvačce mezi bohdanečským farářem a místním občanem Křížem. Ve čtrnáctém 

století byl Bohdaneč v opatrovnictví pánů z Cimburka a 8. ledna  ho za 33 tisíc grošů 

odkoupil Vilém z Pernštejna. Město v této době zažilo výrazný rozmach a na základě toho 

mu byla udělena významná privilegia, rozšířil se obchod a řemesla. Nejvýznamnějším 

krokem pana Viléma bylo založení rybničního hospodářství.  Ještě v dnešní době je 

zachováno a nadále udržováno 44 rybníků. Dalším významným bodem v historii města 

bylo založení slatinných lázní Janem Veselým, nájemcem rybničního hospodářství. Stalo 

se tak roku 1897 a hned tento rok navštívilo lázně 70 pacientů. Dále se roku 1908 zasloužil 

o zavedení prvního českého veřejného autobusového spoje Laurin&Klement mezi 

Pardubicemi a Bohdanečem. Objevily se nové pracovní nabídky, došlo k rozšíření lázní.  

 Lázně jsou i v dnešní době hojně využívány. Nabízejí slatinou léčbu, elektroléčbu, 

vodoléčbu, tělocvik, masáže a inhalace. Lázeňský statut byl Bohdanči udělen v roce 1963, 

roku 1971 se stal městem a ke změně jména na Lázně Bohdaneč došlo 1. března roku 

1980. 

 
 

 
     Obr. 1 Náměstí města s fontánami a   
                městskou radnicí. 
        
   

 

 
 

 
Obr. 2 Pavilon Gočár v areálu lázní od             
           arch.  Josefa Gočára 
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3.2     Širší vztahy obce 

 

Lázně Bohdaneč se rozprostírají v  prostředí Polabské nížiny, ve východních Čechách. 

Město je součástí území Pardubického kraje a spadá do území správního obvodu obce s 

rozšířenou působností – města Pardubice. Nedaleko se nachází obce Srch, Stéblová, 

Dolany, Křičeň, Bukovka, Neratov, Živanice, Černá u Bohdanče, Rybitví. Žije zde 3348 

obyvatel.  

V Lázních Bohdaneč se kříží silnice I/36 a silnice II/333, které jsou hlavními 

dopravními vazbami na Pardubice, Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou (D11) a 

Přelouč. V současnosti se uvažuje nad změnou vedení silnice I/36, tedy s jejím napojením 

na dálnici D11 v MÚK Dobřenice. Zastávky hromadné autobusové dopravy svojí 

docházkovou vzdáleností plně pokrývají zastavěné území města. 

Oblastí prochází kulturní památka Opatovický kanál. Město má prameniště, studnu 

a 3 vrty o vydatnosti 3 l/s. Je napojeno dvěma vodovodními řady DN 250 mm a DN 300 

mm na Vodárenskou soustavu Východní Čechy z krajského města Pardubice. Areál lázní 

má vlastní zdroj vody, vrt o vydatnosti 11 l/s s úpravnou vody 16 l/s (odstraňuje Fe, Mn).  

Odpadní vody jsou odváděny do prostoru bývalé ČOV, která je v současné době 

přestavěna na čerpací stanici, odkud jsou výtlačným potrubím DN 200 mm v délce 3 700 

m vedeny na ČOV Semtín. 

Řešené území zásobuje elektrickou energií 24 stanic VN/NN (TS) s instalovaným 

transformačním výkonem 9300 kVA. V majetku ČEZ Distribuce, a.s., je 16 stanic. U 

stanic označených ČEZ/cizí je a.s. ČEZ majitelem pouze transformátoru VN/NN. 

Místní telefonní síť Telefónica O2 Czech Republic, a.s. byla obnovena v celém 

rozsahu obce. Provedená obnova spojových cest zahrnuje úplnou digitalizaci telefonního 

zařízení.  

V převážné části stávající zástavby města je zaveden STL plynovod, ze kterého 

jsou napojeny jednotlivé objekty STL přípojkami plynu. Kapacita plynovodní sítě pro 

stávající odběratele je dostačující včetně určité rezervy pro napojení nových odběratelů.  

Likvidaci domovního odpadu zajišťuje pro město Lázně Bohdaneč smluvně osoba 

oprávněná k nakládání s odpady. Systém odpadového hospodářství (včetně separace 

komunálního odpadu) je vyhovující. Ve městě pracuje podnik na zpracování druhotných 

surovin - plastů. 
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3.3     Širší vztahy řešeného území  

 

Objekt má být navržen na parcele č.kat. 854/1, o výměře 23 832 m2, jíž vlastníkem je 

Město Lázně Bohdaneč. Vymezují ji ulice Družstevní a J. Veselého, je mimo záplavovou 

oblast a není ohrožena ani tzv. stoletou vodou. Zákaz stavby v této lokalitě nebyl vydán, 

ani se s ním či omezením výstavby nepočítá. Pozemek je rovinný, zatravněn a porostlý 

navátými křovinami, které bude potřeba odstranit. 

Parcela se nachází ve střední části města, poblíž náměstí, lázní, obchodů a 

veškerého kulturního i společenského vyžití. Zastávka MHD je v docházkové vzdálenosti. 

Vhodná poloha a trolejbusový spoj s konečnou zastávkou Pardubice hlavní nádraží, 

zajišťují městu statut žádaného místa pro bydlení. 

Na parcele se nachází tři bytové domy o 4NP, jeden rodinný dům a sportovní 

hřiště. V současné době zde probíhá výstavba dalších bytových domů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Graf 1 Základní občanské vybavení v obci 
Zdroj: Územní plán města Lázně Bohdaneč – textová část 

 

3.4     Klimatické podmínky  

 

Charakteristické je pro toto území dlouhé, teplé a suché léto, velmi krátké přechodné 

období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem a krátkou, mírně teplou, suchou až 

velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná roční teplota 

8,5 0C, průměrný roční úhrn srážek činí 560 - 590 mm. 
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3.5     Životní prostředí  

 

Poblíž města Lázně Bohdaneč se nachází národní přírodní rezervace „Bohdaneč“. Jedná se 

o komplex vodních a mokřadních biotopů napájených Opatovickým kanálem. Důležitými 

prvky jsou zde rybníky Matka a Bohdanečský. Jsou propojeny rákosinami, vlhkými 

loukami a vrbovými  porosty. Ty poskytují ptákům na tahu možnost hnízdění. V minulosti  

se  jednalo  o  jednu z nejbohatších   botanických   lokalit. Díky hospodářským zásahům a 

intenzivnímu chovu ryb, byla oblast ochuzena o vodní faunu a vegetaci. Plocha NPR 

Bohdanečský rybník spadá do národního seznamu evropsky významných lokalit a byla 

vyhlášena ptačí oblastí. 

 V areálu lázní je významným prvkem vrt minerální vody a ložiska peloidů. 

Do severovýchodní části okraje města  zasahuje  dosud  netěžené  výhradní  ložisko 

štěrkopísků, které je zde cenným přírodním bohatstvím. Území je jinak na nerostné  

bohatství chudé. 

 

3.6     Charakteristika obyvatelstva  

 

Ke dni 31.12.2010 žilo podle Českého statistického úřadu na území Pardubického kraje 

517 164 obyvatel, což představuje 4,9 % celkového počtu obyvatel ČR. Nejlidnatějším 

okresem kraje je okres Pardubice.  

Počet obyvatel již několik let mírně roste, je to nejen díky přirozenému, ale také 

díky migračnímu přírůstku. Největší přírůstek byl zaznamenám v okrese Pardubice. I 

nadále klesá úmrtnost, k největšímu úbytku obyvatelstva došlo v okrese Ústí nad Orlicí. 

Již několik let žije v Pardubickém kraji více osob starších 65 let než dětí do 15 let. Index 

stáří (poměr počtu obyvatel 65letých a starších k obyvatelstvu mladšímu 15 let) dosáhl 

v roce 2009 hodnoty 106,2, tedy vzrostl. U žen můžeme hovořit o čísle 130,6, u mužů to 

bylo pouhých 83,2. Rozdíl je způsoben zejména nižším průměrným věkem při úmrtí mužů 

a vyšším podílem narozených chlapců.  

Prudký pokles porodnosti v první polovině 90. let 20. století, měl vliv na současné 

složení obyvatelstva i celé České republiky. Poté přišla stagnace ročních počtů narozených 

dětí a mírný zlepšení jejich počtu do roku 2008. Následky těchto fakt můžeme spatřit na 

věkové pyramidě neboli tzv. stromu života, což je grafické znázornění věkového složení 

obyvatelstva.  
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Graf 2 Věková struktura obyvatelstva Pardubického kraje v letech 1991 a 2009 

Zdroj: Český statistický úřad – Pardubice 
 

Graf 3 Počty osob v základních věkových skupinách a index stáří v Pardubickém kraji 
Zdroj: Český statistický úřad – Pardubice 
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3.7     Popis cílové skupiny seniorů 

 

Počet obyvatel starších 65 let tvořil do roku 2009 15,5 % veškeré populace Pardubického 

kraje. Díky natalitní vlně po druhé světové válce se i nadále pozvolna zvyšuje. A tak hrozí, 

že se začne intenzivně strnout i tzv. seshora věkové pyramidy. Malá porodnost způsobuje 

tzv. stárnutí zespoda.  

  Se vším souvisí i průměrný věk obyvatelstva. V letech 1991 až 2009 vzrostl o 4,4 

roku a v roce 2009 činil 40,6 let. Stejné číslo je i pro průměrný věk obyvatelstva celé 

České republiky. Průměrný věk mužů vzrostl na 39,0 let, u žen je tomu 43,1 let.  

 

Tab. 1 Vybrané ukazatele sociálních služeb v Pardubickém kraji 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a terénní šetření ČSÚ 

  

 Ke dni 41. 12. 2009 splňovalo v Pardubickém kraji podmínky pro výplatu některého 

z důchodů 141 608 osob, z toho 54,4 % tvořila skupina obyvatel pobírající plný starobní 

  2007 2008 2009 

Sociální služby poskytované ve vybraných zařízeních (stav k 31. 12.)       

Domovy pro seniory 17  19  20  

místa 2 093  2 051  2 052  

Denní stacionáře 10  15  14  

místa 131  147  168  

Týdenní stacionáře 2  2  2  

místa i.d.  i.d.  i.d.  

Domovy pro osoby se zdravot. postižením 7  8  8  

místa 858  869  856  

Domy s pečovatelskou službou 89  89  88  

bytové jednotky 2 500  2 467  2 453  

Sociální služby v ostatních zařízeních  .  94  92  

místa  .  782  830  

Neuspokojení žadatelé o poskytnutí sociální služby v zařízeních:       

domovy pro seniory 1 747  2 164  2 121  

azylové domy 74  106  87  

domy na půl cesty  -  7  7  

noclehárny 8   -  37  

terapeutické komunity  -   -   -  

chráněné bydlení 5  7  7  

domovy pro osoby se zdravot. postižením  .  149  237  

domovy se zvláštním režimem .  83  349  

týdenní stacionáře  -  1  11  

Počet sociálně potřebných osob, jimž byla poskytnuta sociální služba:       

pečovatelská služba 3 050  5 330  7 012  

osobní asistence 245  82  509  

tísňová péče 29  34  27  

odlehčovací služby 33  27  247  

centra denních služeb 67   -  35  

denní stacionáře 84  97  164  
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důchod, 20,5 % důchod vdovský a téměř 12 % plný invalidní důchod. Z toho vyplívá, že 

v Pardubickém kraji roste počet těchto obyvatel. Oproti roku 2008 přibylo 1 339 mužů a 

961 žen. Za posledních deset let se jedná o více než 13 tisíc lidí. Průměrný měsíční důchod 

v Pardubickém kraji ke konci roku 2009 dosahoval výše 9 638 Kč. Jednalo se o třetí 

nejnižší úroveň v ČR, kde průměrná hodnota měsíčního důchodů činila 9 803 Kč.   

 
3.8     SWOT analýza  

 

Poblíž Lázní Bohdaneč můžeme najít sedm DPS. Nejbližším a nejnovějším je dům 

s chráněnými byty v Rohovládově Bělé. Nejsilnější stránkou projektu je především 

atraktivita prostředí. Naopak tou nejslabší je nedostatek financí. 

 

Silné stránky 
Spokojenost uživatelů pečovatelské služby 
Rozvoz obědů pro seniory v Lázních Bohdaneč 
Sanitka města v Lázních Bohdaneč (např. odvoz k lékaři pro obyvatele DPS zdarma) 
Odlehčení počtu čekajících zájemců na využití služeb 
Příjemné prostředí Lázní Bohdaneč 
Přítomnost lázní v městě 
Předávání informací mezi pečovatelskou službou, lékaři a nemocnicí 
Bezbariérový přístup do DPS, ovládání výtahu i pro nevidomé 

Slabé stránky 
Chybí osobní asistence pro seniory, terénní služba poskytující pomoc v domácnosti 
Chybí denní stacionář pro osoby se zdravotním omezením v produktivním věku  
Chybí peníze na kofinancování projektů 
Nedostatek financí na výstavbu a provoz domova s pečovatelskou službou 
Chybí rehabilitační pracovníci 
Nedostatek informací o poskytovaných sociálních službách v domácnostech 
Zájem o bydlení v DPS převyšuje kapacitu 

Příležitosti 
Nevyužitá parcela v Lázních Bohdaneč 
Lékařští specialisté v Pardubicích 
Sponzoring 
Možná budoucí spolupráce s okolními DPS 
Přesné zmapování sociálních služeb v regionu (nabídka – poptávka) 
Rekvalifikační kurzy pořádané úřadem práce pro pracovní činnost „Pečovatelka“ a 
následné využití těchto pracovníků  

Ohrožení 
Nedostatek financí pro výstavbu a poskytování služeb 
Nedostatek specialistů na post zaměstnanců DPS 
Zhoršení finanční situace budoucích uživatelů služeb 
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4.    STÁVAJÍCÍ STAV ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ  

 

4.1     Stávající stav řešeného území 

 

DPS má být navržen na parcele č.kat. 854/1.  Celková výměra parcely je 23 832 m2. 

Území vlastní Město Lázně Bohdaneč. Pozemek je vymezen ulicemi Družstevní a J. 

Veselého. Přes území nevedou žádné limity, nebyl zde vydán zákaz stavby či jiné 

omezení. Oblast není ohrožena tzv. stoletou vodou. Plocha je rovinná, zatravněná, porostlá 

pouze navátými křovinami, které bude potřeba odstranit. 

 Dle územního plánu spadá cela parcela do ploch smíšeních obytných - městských. 

Část parcely je již zastavěna objekty pro bydlení. Nachází se zde jeden rodinný dům, 

vlastníkem je Město Lázně Bohdaneč, dva starší bytové domy, patřící sdružení vlastníků a 

jeden nově postavený bytový dům, patřící taktéž sdružení vlastníků. V jihozápadní části 

území realizuje Město Lázně Bohdaneč výstavbu dalších bytových domů. Nově je zde 

vybudováno sportovní hřiště. Přes zastavěnou část parcely vedou komunikace pro pěší, 

pojízdné komunikace a parkovací plochy. Okolí těchto ploch je osázeno zelení.  

 Řešeným územím neprochází žádné hlavní trasy vedení sítí technické 

infrastruktury. Nachází se zde pouze přípojná vedení jednotlivých objektů. Každý je 

napojen na vodovod, kanalizaci, elektrické vedení a vedení sdělovacích kabelů. Přípojná 

vedení jsou napojena na hlavní trasu vedoucí ulicí Družstevní.   

 

4.2     Regulativa řešeného území  

 

Parcela č.kat. 854/1, na které má stát DPS spadá dle územního plánu města Lázně 

Bohdaneč  mezi plochy smíšené obytné – městské. Požadovaná regulativa pro tento druh 

území jsou uvedena v územním plánu. Město dále vyžaduje, aby se objekt skládal z 46 

chráněných bytů. 

 

4.2.1    Základní informace o regulativech  

Plochy smíšené obytné – městské (SM) 

Hlavní využití: 

- bydlení v bytových domech, 

- bydlení v rodinných domech, 
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- občanské vybavení. 

Přípustné využití: 

- stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním, přípustným a 

podmíněně přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické infrastruktury, 

- ubytování, stravování a služby provozované v rámci staveb pro bydlení, 

- drobné služby a provozovny slučitelné s bydlením, které svým provozem 

negativně neovlivní funkci hlavního využití, 

- u rodinných domů stavby a objekty pro chov drobných hospodářských zvířat pro 

nepodnikatelské využití, 

- stavby a zařízení související s bydlením, 

- objekty a stavby občanského vybavení, 

- objekty a stavby pro tělovýchovu a sport, 

- výsadba zeleně, 

- veřejná prostranství; u zastavitelných ploch větších než 2 ha v rozsahu min. 5%. 

 

4.2.2    Prostorová regulace  

- míra využití (zastavění) – max. 40 %, 

- výšková hladina zástavby – max. 15 m nad upravený terén. 

 

4.2.3    Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 

- do projektových dokumentací jednotlivých záměrů se musí zahrnout jejich začlenění do 

krajiny,  

- navrhnout ozelenění ( při výstavbě budov i výsadbě zeleně dbát na zachování tradičních 

výhledů a průhledů ), 

- jednotlivé záměry budou respektovat urbanistický charakter území, harmonické měřítko, 

- materiály vnější povrchové úpravy musí být kvalitní a co nejvíce odolné proti vnějším 

vlivům. 

 
 
4.2.4    Dopravní a technická infrastruktura 

- příjezd k objektu řešen z ulice L.Janáčka nebo z ulice Družstevní, 

- navržení parkovacího stání. 

- inženýrské sítě umisťovat přednostně pod zem, 

- místo a způsob napojení musí být schválen správcem jednotlivých sítí. 
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5.    PRŮVODNÍ ZPRÁVA   

 

5.1     Charakteristika území a stavebního pozemku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.1.1    Poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce 

Parcela č.kat. 854/1 se nachází v centrální zastavěné části města Lázně Bohdaneč. Jedná se 

o katastrálním území Města Lázně Bohdaneč. Území spadá do ploch smíšených obytných 

– městských. 

 
5.1.2   Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 

V současné době platí Územní plán Lázně Bohdaneč z března roku 2010 vydaný 

magistrátem města Pardubice na základě žádosti předložené Městem Lázně Bohdaneč. 

 

5.1.3   Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

Návrh stavby DPS je v souladu s nyní platným územním plánem. Objekt splňuje 

podmínky kladené na způsob využití plochy. 

 

5.1.4   Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

V projektové dokumentaci jsou zpracovány veškeré požadavky dotčených orgánů na 

navržený objekt. 

 

5.1.5 Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu        

Přípojná  vodovodní a kanalizační vedení nově navrženého  DPS budou napojena na 

hlavní trasu sítí v ulici J. Veselého.  Elektrická přípojka bude napojena na připojovací 

Parcelní číslo: 854/1 

Výměra [m2]: 23838 

Katastrální území: Lázně Bohdaneč 606171 

Číslo LV: 10001 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Způsob využití: Jiná plocha 

Druh pozemku: Ostatní plocha 
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vedení objektu č.p. 355. Příjezdová komunikace k hlavnímu vchodu DPS povede 

z jednosměrné ulice J. Veselého. Zde se bude nacházet i parkoviště. 

 

5.1.6 Geomorfologická   a   hydrogeologická   charakteristika,   včetně   zdrojů   nerostů  

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

Pozemek je pro dané účely vhodný. Nenachází se zde žádné zdroje nerostů ani podzemní 

vody. 

 

5.1.7   Poloha vůči záplavovému území 

Parcela nepatří mezi záplavová území.  

 

5.1.8   Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

Parcelní číslo: Druh pozemku: Výměra [m2]: 

468 Zahrada 299 

470 Zahrada 384 

472 Zahrada 505 

479/1 Zastavěná plocha a nádvoří 1993 

481 Zahrada 712 

500/1 Ostatní plocha 4787 

830 Ostatní plocha 1522 

831 Ostatní plocha 747 

832 Ostatní plocha 302 

833/1 Zastavěná plocha a nádvoří 841 

833/2 Zastavěná plocha a nádvoří 47 

833/3 Zastavěná plocha a nádvoří 44 

833/4 Zastavěná plocha a nádvoří 23 

833/6 Zastavěná plocha a nádvoří 22 

833/10 Zastavěná plocha a nádvoří 20 

833/11 Ostatní plocha 747 

833/12 Zastavěná plocha a nádvoří 367 

833/13 Zastavěná plocha a nádvoří 361 

833/15 Zastavěná plocha a nádvoří 143 

833/18 Zastavěná plocha a nádvoří 16 
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833/20 Ostatní plocha 298 

833/22 Ostatní plocha 39 

833/23 Ostatní plocha 16 

833/24 Ostatní plocha 34 

833/25 Ostatní plocha 42 

834 Zastavěná plocha a nádvoří 110 

835/1 Ostatní plocha 860 

836/4 Ostatní plocha 2117 

853/20 Ostatní plocha 814 

853/21 Ostatní plocha 157 

853/22 Ostatní plocha 778 

853/76 Ostatní plocha 2649 

854/2 Zastavěná plocha a nádvoří 394 

854/3 Zahrada 632 

1129/3 Ostatní plocha 2642 

1131/1 Ostatní plocha 4848 

 

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

Vodorovnou dopravu bude zajišťovat zpevněná komunikace z betonových panelů. 

Staveniště bude přístupné z ulice J. Veselého, při vymezení jeho plochy bude brán ohled 

na přilehlé prostory a komunikace. Na staveništi bude vymezena plocha pro skladování 

materiálu. 

 

5.1.10 Zajištění vody a energií po dobu výstavby 

Elektrická energie bude dodávána pomocí staveništního rozvaděče, což bude na provoz 

jeřábu a dalších strojů stačit. Vodovod a splašková i dešťová kanalizace bude napojena na 

stávající sítě. Přípojky budou vedeny zemí. Jako sprchy, záchody, šatny a kanceláře 

poslouží stavební kontejnery.  

 

5.2     Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 

Název stavby :    Dům s pečovatelskou službou  

Druh stavby :     Novostavba 
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Místo stavby :    Lázně Bohdaneč, ulice Družstevní a J. Veselého 

Okres :     Pardubice 

Kraj :      Pardubický 

Parcelní číslo :    854/1 

Katastrální území :    Lázně Bohdaneč  

Způsob využití:   Plochy smíšené obytné – městské 

Vlastník pozemku:   Město Lázně Bohdaneč 

Projekční stupeň:    DUR (dokumentace k umístění stavby) 

 

5.2.1   Účel užívání stavby 

Navrhovaná stavba má zajistit bydlení a sociální služby osobám, které mají zvláštní 

potřeby v oblasti bydlení z důvodů zdravotních či pokročilého věku. 

 

5.2.2   Trvalá nebo dočasná stavba 

Veškeré práce na objektu budou trvalé. 

 

5.2.3   Novostavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 

 

5.2.4   Etapizace výstavby 

Pořadí jednotlivých prací během realizace projektu: 

- Zařízení staveniště 

- Zemní práce 

- Výstavba DPS 

- Realizace parkoviště, pěších a pojízdných komunikací 

- Realizace plochy parku 

- Konečné úpravy a nedodělky 

 

5.3     Orientační údaje stavby 

 

5.3.1   Zákl. údaje o kapacitě stavby (počet účel. jednotek, jejich velikosti; užitkové plochy) 

Výsledná objekt bude mít 4 NP a jedno PP. V přízemí jednoho křídla se nachází zázemí 

pečovatelek, společenské prostory, záchytná jednotka, centrální mytí. Zbytek prostoru je 
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vyčleněn bydlení. Nachází se zde dva typy bytových jednotek určených pro jednotlivce a 

dva typy bytových jednotek určených pro dvojici. Parkoviště nabízí celkem 55 

parkovacích míst, z toho 4 jsou vyčleněny pro vozíčkáře. Součástí návrhu je i park s vodní 

plochou, kde se bude nacházet sportovní hřiště a fitness pro seniory a plocha pro hru 

pétanque.  

 

Základní údaje stavby: 

Celková plocha pozemku :   23 838 m2 

Plocha polyfunkčního domu : 2 550 m2 

Obestavěný prostor :    31 875 m3  

Plocha komunikace :    1 061 m2 

Plocha chodníku :    1 630 m2 

Plocha parkoviště :    2 990 m2 

Počet parkovacích stání :   55 míst ( 4 parkovací stání vyhrazena pro vozíčkáře) 

Vodní plocha :   557 m2 

Plocha sportovního hřiště :  543 m2 

Plocha hřiště pro hru pétanque :  347 m2 

Mobiliář :     18 lamp veřej. osvětlení, 10 laviček, 12 odpad. košů 

 

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

Elektrická přípojka, která bude zásobovat objekt i výtah,  bude napojena na připojovací 

vedení objektu č.p. 355. V opláštění budovy je zbudována přípojková skříň. 

Objekt bude vytápěn ústředním topením z technické místnosti elektrickým kotlem, 

který se nachází v 1.PP. Ohřev teplé užitkové vody bude zajištěn elektrickým kotlem 

umístěným v každé bytové jednotce. 

 

5.3.3   Celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii) 

Vodovodní přípojka bude zřízena 1. Povede zemí do technické místnosti v 1.PP. Napojena 

bude na hlavní trasu vedoucí ulicí J. Veselého. Přípojka je navržena z Pe o DN80 (výpočet 

viz příloha č. 1). Bude dodržen minimální sklon 3%. 

 

5.3.4   Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod 

Splašková kanalizace bude napojena na hlavní trasu vedoucí ulicí J. Veselého. Navržená 

přípojka z PVC o DN150 povede pod nově navrženou pojízdnou komunikací. Odvětrání 
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kanalizace bude provedeno pomocí ventilačních hlavic, které vyústí nad úroveň střechy. 

Stoupací potrubí se nachází vždy vedle WC. Dešťová voda bude odváděna do vsakovací 

nádrže a následně bude využívána pro zavlažování zahrady a pro zásobování vodou 

jezírka v parku. V případě potřeby vypuštění jezírka, bude voda odčerpána a částečně 

odvedena do jednotné kanalizace.  Návrh a posouzení svodného kanalizačního potrubí viz. 

příloha č. 2. Tisková sestava kalkulátoru nakládání s dešťovou vodou viz. příloha č. 3. 

 

5.3.5   Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační 

sítě 

Není požadováno. 

 

5.3.6  Požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační 

sítě 

Není požadováno. 

 

5.3.7   Předpokládané zahájení výstavby 

Datum zahájení realizace DPS není prozatím určeno. 

 

5.3.8   Předpokládaná lhůta výstavby 

Rozhodujícím bodem pro určení počátku výstavby a lhůtu trvání výstavby bude 

odsouhlasení navržené varianty a následné poskytnutí finančních prostředků. 
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6.    SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

 

6.1     Popis stavby 

 

Cílem bakalářské práce je navrhnout dům s pečovatelskou službou se 46 chráněnými byty. 

 

6.1.1    Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Stavební pozemek byl vymezen městem Lázně Bohdaneč, který je zároveň vlastníkem této 

parcely. 

 

6.1.2    Zhodnocení staveniště 

Staveniště se bude nacházet na parcele č.p. 355. Jedná se o rovinné území, zatravněné, 

porostlé navátými křovinami, patřící Městu Lázně Bohdaneč. Staveniště se nachází poblíž 

centra, v současnosti není nijak využíváno.  

 

6.1.3    Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

Hlavním úkolem pro mě bylo vyhovět veškerým estetickým i funkčním požadavkům. 

Správně umístit DPS na parcelu a vytvořit tak vhodné prostředí. Stavba nesmí být vyšší 

než 15 m a musí pojímat 46 bytových jednotek. 

Konečný návrh má plochou střechu a stejně jako okolní zástavba 4 NP. Budova má 

tvar L, díky kterému jsou všechny bytové jednotky směřovány na jihovýchodní a 

jihozápadní stranu s výhledem na park. Příjezdová komunikace vede k parkovišti a 

centrálnímu vchodu do objektu. Podél celé stavby vede chodník o šířce 2 m. Všechny 

vstupy do objektu jsou řešeny bezbariérově. V centrální části každého křídla je umístěno 

schodiště a výtah.  

Komunikace pro pěší i komunikace pojízdné jsou z  betonové zámkové dlažby. 

Navazují tak na stávající silnice a cesty. Objekt bude zateplen. Fasáda je navržena 

z kvalitních materiálů odolávajících nepříznivým klimatickým vlivům. Viditelnou část 1. 

PP obložíme cihelnými obklady. Pro zastřešení objektu budou použity modifikované 

živičné pásy. Okna a dveře jsou dřevěné. 

V parku se nachází jezírko, kolem kterého jsou rozmístěny lavičky. Venkovní část 

areálu má být nejen prostorem pro relaxaci, ale také má svým nájemníkům nabídnout 
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možnost sportovního vyžití. K tomuto účelu se zde nachází sportovní hřiště a fitness pro 

seniory s pěti cvičícími stanicemi a plocha pro hru pétanque.  

 

6.1.4    Zásady  technického  řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, technologic- 

kého a provozního) 

Nově navržený DPS tvoří železobetonový skelet a výplňové zdivo Porotherm. Založení je 

po celém obvodu provedeno z železobetonových základových pásů. Stavba bude 

zateplena. Stropní konstrukce je z železobetonových předpjatých panelů Spirol. Objekt je 

zastřešen plochou střechou s krytinou z modifikovaných živičných pásů. Dešťová voda je 

odváděna svody do přečerpávací jednotky, která je napojena na jednotnou kanalizační síť. 

Vnější fasáda musí být z materiálů odolných proti nepříznivým klimatickým vlivům.  

Viditelnou část 1. PP obložíme cihelnými obklady. Vnitřní omítku uvažujeme 

vápenocementovou štukovou plstí hlazenou. Okna a dveře jsou dřevěná VEKRA 

NATURA 78. Nad každým otvorem jsou provedeny překlady Porotherm. Celá stavba je 

řešena jako bezbariérová. Svislou komunikaci zajišťuje schodiště a výtah. Vnitřní rozměr 

kabiny výtahu je 1700 x 1800 mm. Šířka ramene schodiště je 1200 mm. Tuhý komunální 

odpad bude skladován v kontejnerech, které budou umístěny poblíž stavby. 

 

6.1.5    Zdůvodnění  navrženého řešení stavby  z hlediska  dodržení  příslušných  obecných 

požadavků na výstavbu 

Při návrhu DPS byly dodrženy veškeré požadavky, které stanovuje stavební zákon č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, vyhláška č. 268/2009 Sb. o 

technických požadavcích na stavby, vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb a vyhláška č. 501/2006 Sb . o 

obecných požadavcích na využívání území. 

 

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

technického  průzkumu,  případně stavebně  historického a výsledky  statického  posouzení 

nosných konstrukcí 

Jedná se o novostavbu. 
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6.2     Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 

 

Před zahájením veškerých prací, byl proveden průzkum pozemku a pořízení 

fotodokumentace. 

 

6.2.1    Údaje    o   provedených    a   navrhovaných   průzkumech,   známé   geologické   a 

hydrogeologické podmínky stavebního pozemku 

Bude proveden inženýrsko-geologický, hydrogeologický a radonový průzkum dotčeného 

území. 

 

6.2.2    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 

Stavba nezasahuje do ochranného pásma lázeňské části města. Územím neprochází žádné 

stávají vedení technické infrastruktury. V řešené části parcely prochází zatrubněný potok. 

V jeho blízkosti je navrženo parkoviště. Dle požadavků uvedených v územním plánu 

města, bude potřeba zabezpečit zatrubněný potok proti mechanickému či jinému 

poškození.  

 

6.2.3    Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 

Území je zatravněné, porostlé navátými křovinami, které bude potřeba odstranit.  

 

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

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

Stavba nezasahuje do území zemědělského půdního fondu či do pozemků určených k 

plnění funkce lesa. 

 

6.2.5    Uvedení  územně  technických podmínek dotčeného území  a  podmínek koordinace 

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

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

stavebního pozemku 
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Poblíž se nachází hlavní trasa vedení, na kterou budou připojena nová přípojková vedení. 

Elektrická energie bude dodávána pomocí staveništního rozvaděče, což bude na provoz 

jeřábu a dalších strojů stačit. Vodovod a splašková i dešťová kanalizace bude napojena na 

stávající sítě. Přípojky budou vedeny zemí. Jako sprchy, záchody, šatny a kanceláře 

poslouží stavební kontejnery. K přeložkám sítí nedojde. 

Přístupné bude z ulice J. Veselého zpevněnou cestou z betonových panelů. Na staveništi 

bude vymezena plocha pro skladování materiálu. Staveniště bude oploceno po celém 

obvodu do výšky 1.8 m. U výjezdu bude umístěna vrátnice. Při vymezení plochy bude 

brán ohled na přilehlé prostory a komunikace. 

 

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

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

Před zahájením výstavby bude sejmuta ornice, která bude skladována a následně využita 

pro konečné terénní úpravy.  

 

6.3     Základní   údaje   o   provozu,   popřípadě   výrobním  programu  a 

technologii 

 

V 1.PP jsou umístěny skladovací prostory jednotlivých bytů, dále zde najdeme 

kočárkárny, sušárny a skladovací prostory určené pro provoz DPS. Budova má tvar L. 

Hlavní vstup s vrátnicí se nachází ve východním křídle. Prostory tohoto křídla jsou v 1.NP 

vyhrazeny společenským prostorům, učebnám, zázemí pečovatelek a kancelářím. 

V západním křídle se nachází bytové jednotky a společná kuchyň s plným vybavením. 

Obě části DPS jsou propojeny společenským sálem, jehož střecha je využívána jako 

terasa. V každém dalším nadzemním podlaží se nachází bytové jednotky a společná 

centrální kuchyň. 

V objektu jsou navrženy 4 druhy bytových jednotek, dvě bytové jednotky určené 

jednotlivcům a dva druhy bytových jednotek určených dvojicím. Skládají se z jedné nebo 

dvou obytných místností, předsíně s úložným prostorem a samostatným bezbariérově 

řešeným sociálním zařízením se sprchovým koutem a možností umístění pračky. Sprchový 

kout je vybaven sedátkem a WC madly. Každý byt je zařízen malým kuchyňským koutem 

s dvojvařičem pro možný ohřev jídla, je zde umístěna lednička. Výhled z balkónu je 

situován do klidného prostředí parku. 
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Vnitřní prostory, kde není z dispozičního řešení možnost přímého větrání, je 

odvětrání navrženo nucené vzduchotechnickým zařízením. V úklidových prostorech se 

nachází výlevka s vodovodní baterií. Úklidové komory jsou v každém podlaží. V objektu 

jsou navržena dvě schodiště a dva výtahy. 

 

6.3.1    Popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu 

Rozmístění jednotlivých prostor v objektu: 

1.PP 

 - kočárkárna 

 - sušárna  

 - skladovací prostory 

- sklepy 

- technická místnost  

1.NP 

Západní křídlo - vrátnice   Východní křídlo - 7 bytových jednotek typu A 

   - kanceláře        - společná kuchyň 

   - zázemí pečovatelek       - úklid 

 - sklady 

 - záchytná místnost 

 - centrální mytí 

   - společenská místnost 

   - PC učebna 

   - společenský sál 

             - úklid 

2.NP 

- terasa 

Západní křídlo - úklid    Východní křídlo - úklid   

   - společná kuchyň        - společná kuchyň 

   - 1 bytová jednotka typu A                 - 6 bytových jednotek typu A 

      - 2 bytové jednotky typu B      - 1 bytová jednotka typu B 

     - 1 bytová jednotka typu C 

   - 1 bytová jednotka typu D  
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3.NP 

Západní křídlo - úklid    Východní křídlo - úklid   

   - společná kuchyň        - společná kuchyň 

   - 1 bytová jednotka typu A                 - 6 bytových jednotek typu A 

      - 2 bytové jednotky typu B      - 1 bytová jednotka typu B 

     - 1 bytová jednotka typu C 

   - 1 bytová jednotka typu D  

4.NP 

Západní křídlo - úklid    Východní křídlo - úklid   

   - společná kuchyň        - společná kuchyň 

   - 1 bytová jednotka typu A                 - 6 bytových jednotek typu A 

      - 2 bytové jednotky typu B      - 1 bytová jednotka typu B 

     - 1 bytová jednotka typu C 

   - 1 bytová jednotka typu D  

 

6.3.2    Předpokládané kapacity provozu a výroby 

Jedná se o stavbu nevýrobního charakteru. Objekt má obsahovat 46 chráněných bytů, dále 

zde bude jedna záchytná místnost a centrální mytí. Stravování je řešeno dovozem 

hotového jídla v thermonosičích. Praní lůžkovin zajišťuje centrální prádelna v místním 

areálu lázní. 

 

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

vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů 

V objektu v 1. PP se nachází dostatečné množství skladovacích prostor. Skladovací 

prostory určené pro administrativu jsou v blízkosti kanceláří. 

Příjezdová komunikace k objektu bude napojena na ulici J. Veselého a povede na 

navržené parkoviště, které nabízí 55 parkovacích míst (4 vyhrazená stání pro vozíčkáře). 

Hlavní vstup bude přístupný pouze dopravní obsluze, lékařům apod. Komunikace pro pěší 

je navržena kolem celého objektu. Převýšení je vyřešeno vždy schodištěm a rampou dle 

vyhlášky 398/2009 Sb. 

 

6.3.4    Návrh řešení dopravy v klidu 

Výpočet počtu parkovacích stání dle ČSN 73 6110: 
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Celkový počet stání:  

                   paaO kkPkON ⋅⋅+⋅= 0  

                   OO … základní počet odstavných stání (dlouhodobé) => 25 

                   0P … základní počet parkovacích stání (krátkodobé) => 10 

                   ak … součinitel stupeň automobilizace (1:3) => ak =0,73 

       pk … součinitel redukce počtu stání => pk =1  

Počet odstavných stání Oo: 

       - byt o 1 obytné místnosti:  43 

       - byt do 100 m2 celkové plochy:  3 

       - celkem potřeba 25 stání      

Počet parkovacích stání Po: 

       - stání pro zaměstnance:   5      

       - celkem potřeba 10 stání  

 

 22173,0573,0250 =⋅⋅+⋅=⋅⋅+⋅= paaO kkPkON  

 Bude potřeba navrhnout minimálně 22 parkovacích stání. 

  Počet parkovacích stání pro vozidla přepravující těžce postižené osoby … 2  
 

Tab. 2 Doporučené základní ukazatele výhledového počtu odstavných a parkovacích stání  

Zdroj: ČSN 73 6110 
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Tab. 3 Součinitel vlivu stupně automobilizace 
 

Zdroj: ČSN 73 6110 

Tab. 4 Součinitel redukce počtu stání 
 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSN 73 6110 

Tab. 5 Charakter území 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSN 73 6110 

Tab. 6 Dostupnost území 
 

 
 

 

 

 

Zdroj: ČSN 73 6110 

6.3.5   Odhad potřeby materiálů, surovin 

Jedná se o stavbu nevýrobního charakteru. 
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6.3.6   Řešení  likvidace  odpadů  nebo  jejich  využití  (recyklace  apod.),  řešení  likvidace 

splaškových a dešťových vod 

Produkovány budou pouze komunální odpady. Tuhý komunální odpad bude skladován 

v kontejnerech, které budou umístěny poblíž stavby. Jeho likvidaci zajistí svoz TKO ve 

městě Lázně Bohdaneč. 

Přípojka splaškové kanalizace, napojená na hlavní trasu vedoucí ulicí J. Veselého, povede 

pod nově navrženou pojízdnou komunikací. Dešťová voda bude odváděna do vsakovací 

nádrže a následně bude využívána pro zavlažování zahrady a zásobník vody jezírka 

v parku. 

 

6.3.7   Odhad potřeby vody a energií pro výrobu 

Jedná se o stavbu nevýrobního charakteru. 

 

6.3.8   Řešení ochrany ovzduší 

Stavba svým charakterem nebude mít negativní vliv na ovzduší. Během výstavby bude 

zamezeno prašnosti skrápěním vodou. Prostor stavby bude pravidelně čištěn 

 

6.3.9   Řešení ochrany proti hluku 

Během provozu není potřeba protihlukových opatření. Bytové jednotky jsou směrovány do 

klidného prostředí parku. Povinností je navrhnout opatření na minimalizování negativních 

dopadů z hlediska hluku během výstavby. Pracovní doba bude od 7:00 do 19:00. 

 

6.3.10  Ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 

Vstup do objektu cizím osobám bude umožněn pouze přes hlavní vstup opatřený vrátnicí. 

Ostatní vstupy budou trvale uzamčeny, přístupné jsou pouze nájemníkům. V objektu bude 

zaveden kamerový systém. 

 

6.4     Zásady zajištění požární ochrany stavby 

 

Zásady zajištění požární ochrany stavby je zpracováno samostatně dle vyhlášky č. 23/2008 

Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. DPS bude vybaven systémem 

detekce a signalizace kouře. Konstrukce je z patřičně odolných materiálů. 
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6.5     Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 

 

Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků bude zajištěna dodržováním následujících zákonů 

a vyhlášek: 

- Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 

-  Vyhláška 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a vyhrazených tech. zařízeních  

- Vyhláška 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení  

V případě vzniku pracovního úrazu se bude postupovat podle vyhlášky ČÚBP a 

ČBÚ č. 110/1975 Sb. o evidenci a registraci pracovních úrazů; novelizována dle vyhlášky 

č. 274/1990 Sb. 

 

6.6     Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

 

Při  zpracování  návrhu  DPS  byly  dodrženy  požadavky  vyhlášky  398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 Objekt i jeho okolí jsou přístupné lidem s omezenou schopností pohybu. Je zajištěn 

přístup k autobusové zastávce i do centra města, kde se nachází místní lázně. Všechny 

vstupy do objektu jsou bezbariérové. Výškové rozdíly jsou řešeny schodištěm a rampou. 

Před vchodem jsou dodrženy manipulační plochy pro invalidní vozík. Ohled byl brán také 

pro umístění schránek a zvonkového panelu. Vstup je osvětlen. Všechny dveře mají 

minimální šířku 900 mm, jsou opatřeny vodorovnými madly. Prostory přístupné 

nájemníkům jsou přizpůsobeny pro manipulační plochu vozíku. V každém křídle budovy 

se nachází schodiště i výtah. 

 

6.7     Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 

 

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

popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků 

Stavba svým charakterem nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

 

6.7.2    Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů 
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Parcela se nenachází v ochranném pásmu místních lázní. Nedojde k ohrožení významných 

krajinných a přírodních prvků. 

 

6.7.3    Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované 

stavby 

Charakter stavby nepřispěje k vzniku nových ochranných pásem. 

 

6.8     Návrh řešení ochrany stavby před negat. účinky vnějšího prostředí 

 

6.8.1   Povodně  

Území je mimo záplavovou oblast a není ohroženo ani tzv. stoletou vodou. Bude proveden 

hydrogeologický průzkum. 

 

6.8.2   Sesuvy půdy  

Plocha není ohrožena sesuvem půdy.  

 

6.8.3   Poddolování 

Parcela nepatří mezi poddolovaná území, přesto zde bude proveden inženýrsko-

geologický průzkum. 

 

6.8.4   Seizmicita 

Oblast nepatří mezi seizmicky aktivní oblasti. 

 

6.8.5   Radon 

Na území bude proveden radonový průzkum. 

 

6.8.6   Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby 

DPS je navržen v klidné části města. Nebude potřeba zajistit speciální protihluková 

zařízení. 

 

6.9     Civilní ochrana 

 

Není předmětem řešení. 
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7.    EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ STAVBY  

 

Navržené stavební objekty: 

SO 01     Dům s pečovatelskou službou 

SO 02     Kanalizační přípojka 

SO 03     Vodovodní přípojka 

SO 04     Elektrická přípojka 

SO 05     Komunikace pojízdné + parkoviště 

SO 06     Komunikace pro pěší 

SO 07     Příprava území a sadové úpravy 

SO 08     Mobiliář 

 

7.1    Propočet celkové ceny stavby  

 
Při výpočtu jsem čerpal z internetových stránek firmy RTS s.r.o. 

 

Náklady jednotlivých stavebních objektů: 

SO1 -  Dům s pečovatelskou službou      

Obestavěný prostor: 31 875 m3   Cena za jednotku: 3 970 Kč 

31 875 * 3 970 = 126 543 750 Kč 

SO2 –  Kanalizační přípojka      

Délka: 59,5 m     Cena za jednotku: 4 300 Kč 

59,5 * 4 300 = 255 850 Kč 

SO3 –  Vodovodní přípojka      

Délka: 59,5 m     Cena za jednotku: 4 600 Kč 

59,5 * 4 600 = 273 700 Kč 

SO4 –  Elektrická přípojka      

Délka: 52,5 m     Cena za jednotku: 1 100 Kč 

52,5 * 1 100 = 57 750 Kč 

SO5 –  Komunikace pojízdné + parkoviště     

Plocha: 4 051 m2    Cena za jednotku: 1 400 Kč 

4 051 * 1 400 = 5 671 400 Kč 
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SO6 -   Komunikace pro pěší      

Plocha: 1 630 m2    Cena za jednotku: 1 400 Kč 

1 630 * 1 400 = 2 282 000 Kč 

SO7 -  Příprava území a sadové úpravy      

Příprava terénu, vytvoření vodní plochy, sadové úpravy 

Plocha: 3 830 m2    Cena za jednotku: 300 Kč 

3 830 * 300 = 1 149 000 Kč 

SO8 -  Mobiliář      

18 lamp veřejného osvětlení   Cena jednoho kusu: 30 000 

10 laviček:     Cena jednoho kusu: 9 500 

12 odpadkových košů:    Cena jednoho kusu: 5 500 

18 * 30 000 + 10 * 9 500 + 12 * 5 500 = 701 000 Kč 

 

CENA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ: 
      

      
SO 01  126 543 750,0 Kč  
SO 02  255 850,0 Kč  
SO 03  273 700,0 Kč  
SO 04  57 750,0 Kč  
SO 05  5 671 400,0 Kč  
SO 06  2 282 000,0 Kč  
SO 07  1 149 000,0 Kč  
SO 08  701 000,0 Kč  

Cena celkem bez DPH 136 934 450,0 Kč  

          DPH 19 %  26 017 545,5 Kč  

Cena  celkem včetně DPH 162 951 995,5 Kč   
 

Projektové a inženýrské práce: 

8% z ceny ………………136 934 450 ≈ 10 954 756 Kč 

 

Náklady na umístění stavby: 

6% z ceny………………136 934 450 ≈ 8 216 067 Kč 

 

Rezerva: 

5% z ceny………………136 934 450 ≈ 6 846 723 Kč 
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8.    ZÁVĚR  

 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, úkolem této bakalářské práce bylo navrhnout dům 

s pečovatelskou službou v Lázních Bohdaneč s 46 chráněnými byty a s tím související 

vyřešení problematiky s navržením napojení inženýrských sítí, parkování, úprav okolí, 

odpadového hospodářství a mobiliáře. Bakalářská práce je vypracována formou 

architektonicko-urbanistické studie, nabízí variantní řešení, s detailním propracováním 

jedné varianty. 

Ke konečné verzi DPS jsem dospěl postupnými kroky, kdy došlo k propojení dvou 

počátečních variant. Při tvorbě prvního návrhu jsem vycházel především z nedostatku 

financí. Tento fakt provází celý projekt již od samého počátku. Omezené příjmy měly 

negativní dopad především na budoucí nájemníky. Bytové jednotky jsou skromnější a 

nájemníkům není nabídnutý patřičný komfort. To mě přimělo zamyslet se nad vytvořením 

dalšího návrhu zaměřeného především na pohodlí starších občanů. 

Výsledná varianta je navržena tak, aby splnila veškeré požadavky na účelnost, 

funkčnost a estetičnost. Důraz byl kladen na vytvoření příjemného prostředí s různými 

možnostmi využití volného času a poskytnutím potřebné péče.  Pro splnění všech přání a 

potřeb nájemníků  vznikly v DPS čtyři druhy bytových jednotek, přičemž součástí každé 

z nich je balkón s výhledem do klidného prostředí parku a sklepní box.   

Snažil jsem se o vytvoření příjemného a především klidného okolního prostředí 

stavby. K tomu výrazně přispěl tvar budovy L. V severní části jsou navrženy parkovací 

stání a příjezdová komunikace. V části plochy uzavřené oběma křídly objektu je umístěn 

park. Ten je situován do tří zón. První je ve středu umístěné jezírko, s možností posezení a 

trávení dnů odpočinku. Pro ty aktivnější je zde plocha pro společenskou hru pétanque. 

Třetí část tvoří sportovní hřiště a fitness pro seniory. V Čechách se jedná o novinku, které 

se dostává stále více obliby.   

Při práci jsem čerpal z vědomostí nabytých během studia. Cílem bylo vyhovět 

všem platným normám, předpisům a navrhnout plně bezbariérové centrum. 

Na výběru tohoto tématu mě především zaujala možnost přispět k zlepšení 

občanské vybavenosti města. Tato práce pro mě byla výzvou a v mnoha směrech mě 

obohatila. Rozšířila mé obzory v dané problematice bydlení a poskytla mi mnoho 

užitečných zkušeností do budoucna.  
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PŘÍLOHY 



Příloha č. 1 – Návrh DN vodovodní přípojky 
 

 

Výpočtový průtok vnitřního vodovodu dle ČSN 75 5455 

 

Typ budovy:  obytná ( dům s pečovatelskou službou) 

 

 

Počet 

ni 

Výtoková armatura  DN Jmenovitý 

výtok vody 

qi [l/s] 

Požadovaný 

přetlak vody 

Pi [Mpa] 

Součinitel 

současnosti 

odběru vody 

[φi] 

43 Výtokový ventil 15 0,2 0,05 - 

46 Nádržkový splachovač 15 0,1 0,05 0,3 

45 Mísící baterie sprchová 15 0,2 0,05 1,0 

58 Mísící baterie 

umyvadlová 

15 0,2 0,05 0,8 

51 Mísící baterie dřezová 15 0,2 0,05 0,3 

 

8879,22
=⋅= iid nqQ  l/s 

 

 

Návrh DN vodovodní přípojky: 

 

0606,02 =⋅=

π

Q
D  m 

 

D………průměr potrubí 

Q………výpočtový průtok vnitřního vodovodu 

 

 

K objektu povede přípojka DN 80. 

 



Příloha č. 2 – Návrh a posouzení svodného kanal. potrubí 

 

VÝPOČET MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD 

Způsob používání zařizovacích předmětů K 

  - Rovnoměrný odběr vody (bytové domy, rodinné domky, penziony, úřady) 

Počet Zařizovací předmět Systém I 
DU [l/s] 

58 Umyvadlo, bidet 0.5 
45 Sprcha - vanička bez zátky 0.6 
51 Kuchyňsky dřez 0.8 
43 Automatická pračka s kapacitou do 6 kg 0.8 
46 Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 6 l) 2.0 

 

Průtok odpadních vod 0.5 . 16.47 = 8.2 l/s  

Trvaly průtok odpadních vod Qc= 0 l/s  

Čerpaný průtok odpadních vod Qp= 0 l/s 

Celkový návrhový průtok odpadních vod 8.2 l/s 

 

VÝPOČET MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH ODPADNÍCH VOD 

Intenzita deště      i = 0,030 l / s . m2  

Půdorysny průmět odvodňované plochy  A = 100 m2  

Součinitel odtoku vody z odvodňované plochy  C = 1,0 

Množství dešťových odpadních vod                    3  l/s  

 

NÁVRH A POSOUZENÍ SVODNÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ 

Výpočtový průtok v jednotné kanalizaci       8.23 l/s  

Potrubí: Minimální normové rozměry:            DN 150 

Vnitřní průměr potrubí              d = 0.146 m  

Maximální dovolené plněni potrubí h = 70 %        Průtoč. průřez potrubí S = 0.012517 m2  

Sklon splaškového potrubí I = 2 %              Rychlost prouděni v = 1.349 m/s  

Součinitel drsnosti potrubí kser = 0,4 mm             Max. dovolený průtok Qmax = 16.883 l/s  

 

Qmax ≥ Qrw => ZVOLENÝ PRŮMĚR POTRUBÍ VYHOVUJE (minimálně je třeba DN 

125) 

 
 



Příloha č. 3 – Tisková sestava kalkulátoru nakládání s dešťovou 

vodou  

 

Volba nakládání s vodou: chci vodu akumulovat 

Volba využití akumulované vody: chci vodu využívat pro zahradu, mytí aut apod. 

Roční srážkový úhrn: 535 mm 

Množství dešťové vody: 

 Záchytná plocha A [m2] Odtokový součinitel 

Odvodňovaná plocha střechy 2550 0.9 

Odvodňovaná plocha komunikace 300 0.5 

Roční dostupné množství dešťové vody: 1308 m3 

Provozní potřeba vody: 

Využití vody Velikost zahrady [m2] Potřeba vody [l/m2] Provozní potřeba [l/rok] 

Závlaha zahrady 2000 150 300000 

Ostatní odběr vody: 500 l/rok 

Celková roční potřeba vody: 300500 l/rok 

Celková roční potřeba vody: 301 m3 

Akumulační objem 

Akumulační objem = m3/rok * 0,06:   18 m3 

Doporučená velikost akumulační nádrže:   6,5 m3 

Přebytečnou vodu budete vsakovat. 

kf hodnota [m/s]:      0.00005 

Šířka vsakovacího objektu [m]:    2.40 

Hloubka vsakovacího objektu [m]:    1.26 

Místní srážkové údaje (T [min] = 15):   212 in [l/(s*ha)] 



Vsakovací nádrž - přepad 

Vypočtená délka zasakovacího prostoru L m 13.7 

Doporučený objem nádrže (pro vsakovací bloky, tunely) Vdop  m
3 41.5 

Objem nádrže po přepočtu na rozměry bloku V m3 43.5 

Délka vsakovací jímky Lvsak m 14.4 

Zvolený počet vsakovacích bloků Garantia a ks 144 

Doporučená plocha geotextílie AGeo m
2 168 

Doporučený počet spojovacích prvků aVerb ks 576 

Soupis materiálu 

Druh položky Množství Objednací číslo 

Akumulační nádrž Columbus 6500L sada 1 ks x200034 

Filtrační koš 1 ks 202044 

Čerpadlo DROWN 1 ks 202040 

Vsakovací blok Garantia 144 ks 360014 

Odvětrávací nástavec 1 ks 665703 

Spojovací prvky vsakovacího bloku 58 balení 369012 

Geotextilie 168 m2 369015 

 
 
 



Příloha č. 4 - Vizualizace varianty řešení č. 1 

 

 

 

 



 







Příloha č. 7 – Fotodokumentace současného stavu 

 

 

 

 

 

 
SZ pohled 

 

  
Jižní pohled 

 
Západní pohled 



 

 

 

 

 

SV pohled 



Příloha č. 8 – Deník bakalářské práce 

  



 

 



 
 
 
 
 
 


