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Anotace 

 

Bc. FICEK, L.: - Bydlení pro seniory – Frýdek – Místek, varianta A, VŠB – TU Ostrava, 

OSTRAVA: Katedra Městského inženýrství, Fakulta stavební VŠB–Technická univerzita 

Ostrava, 2011, 65 s, 

Diplomová práce, vedoucí Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. 

 

Předmětem diplomové práce je návrh bydlení pro seniory v domově s pečovatelskou 

službou a oddychové zóny. Vybraná lokalita na stavbu je ve městě Frýdek-Místek za 

Nemocnicí.  

V textové části se věnuju formám bydlení seniorů a jejich podpoře, zásadám 

bezbariérového užívaní vnějších a vnitrních prostor osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace, rozboru aktuální situace v městě Frýdek-Místek. Druhá polovina textové části je 

věnovaná průvodní a souhrnné technické zprávě v rozsahu žádosti o vydání rozhodnutí o 

umístění stavby. V závěru je stručný přepočet nákladu na stavbu. 

Návrh DPS řešen formou monobloku, byl zpracován variantně v podobě půdorysů. 

Vybraná varianta byla zpracována v rozsahu architektonicko – urbanistické studie. Ve 

vybrané variantě je řešen objekt, bezbariérová návaznost komunikací na nejbližší okolí 

zástavbu a venkovní oddychová zóna pro seniory. 

 

Annotation 

Bc. FICEK, L.: - Housing for Seniors – Frýdek – Místek, Varianta A, VŠB – TU Ostrava, 

OSTRAVA: Department of Urban Engineering, Faculty of Civil Engineering VŠB – 

Technical University of Ostrava, 2011, 65 s, 

Diploma thesis, head Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. 

 

The goal of this thesis is the design of housing for the elderly with the day care and the rest 

areas. The selected locality is placed behind the hospital in the city of Frýdek-Místek. 

The text part of the thesis is about the forms of habitation of elderly people and its 

support, the rules for barrier-free access in the inner and outer spaces for the people with 

disabilities, the analysis of the actual situation if the city of Frýdek-Místek. The second 



 

 

half part of the text is devoted to summary and the accompanying technical report within 

the scope of the request for a decision on the location of the building. In the end of the text 

part, there is a brief calculation of the cost of a building.  

Nursing Home Services design has the form of monoblocks. It was also prepared 

alternatively in the form of floor plans. The option was prepared in the range of 

architectural - urban studies. The object in the selected option is solved with emphasis on 

barrier-free connection to the nearest surrounding buildings and outdoor rest area for 

seniors. 
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1 Úvod 

 

1.1 Cieľ diplomovej práce 

 

Cieľom diplomovej práce je návrh domova s opatrovateľskou službou (DOS) 

a oddychovej zóny vo Frýdku – Místku v lokalite za nemocnicou. S rešpektovaním zásad 

bezbariérového užívania ako v objekte, tak aj mimo neho. Vo vonkajšom prostredí je 

cieľom navrhnúť aktívne i pasívne zóny s komunikáciami, zeleňou a mobiliárom pre 

bezbariérové užívanie seniorov. 

 

1.2 Predmet diplomovej práce 

 

Predmetom riešenia diplomovej práce je vypracovať návrh DOS a oddychovej zóny 

v určenej lokalite. V rozsahu požiadaviek vyhlášky č. 503/2006 Sb. O podrobnější úpravě 

územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Obsah a rozsah práce 

dokumentácia k žiadostí o vydanie rozhodnutia o umiestnenie stavby. Objekt bude riešený 

monoblokovo s nadväznosťou na pešie komunikácie, parkovacie státia a oddychové zóny. 

Postup riešenia: 

 Rozbor problematiky 

 Rekapitulácia teoretických východísk 

 Variantné riešenie objektu DOS 

 Návrh funkčného usporiadania zelene a mobiliáru, vrátané umiestnenie DOS 

 Návrh dopravnej a technickej infraštruktúry, vrátane parkovania 

 Stručné ekonomické zhodnotenie 

 

1.3 Rozvaha o diplomovej práci 

 

Starnutie obyvateľstva je v súčasnej dobe veľký sociálnym, ale aj ekonomickým 

problémom. Počet osôb, ktoré potrebujú starostlivosť inej osoby stúpa. Je potrebné sa touto 

situáciou začať systematicky zaoberať a vytvárať podmienky pre uľahčenie starostlivosti o 

seniorov. Existuje množstvo foriem pomoci seniorom a taktiež aj foriem bývania pre 

seniorov. Každé zariadenie má požiadavky, ktoré senior musí spĺňať pre umiestnenie 
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v zariadení. Parametre prijatia môžu byť stupeň závislosti na pomoci, vek a sociálne 

postavenie v spoločnosti. Počet týchto zariadení nedokáže pokryť požiadavky dnešnej 

doby a z demografického pohľadu sa tento problém bude prehlbovať. Štát prispieva na 

vybudovanie a chod týchto zariadení rôznymi formami dotácii.  

DOS postavená formou monobloku ponúka množstvo výhod ako pre obyvateľov, 

tak aj pre investora. Realizácia takéhoto objektu je najlacnejšou variantou ako 

z investičného hľadiska, tak aj z hľadiska následnej údržby a poskytovania služieb. 

 

1.4 Podklady k diplomovej práci 

 

Východiskovými predpokladmi pre spracovanie diplomovej práce boli predovšetkým: 

 Mapové podklady 

- katastrálna mapa (katastrálne územie Frýdek) 

- Mapové podklady ČÚZK 

- Mapy zo serveru www.mapy.cz 

- územný plán štatutárneho mesta Frýdek - Místek 

 Textové podklady 

- Regulačný plán danej lokality 

- Územne analytické podklady (UAP) 

- Výpis z katastra nehnuteľností 

- Zákony, normy, vyhlášky, prednášky, www stránky 

 Vyjadrenie správcov inžinierskych sietí technickej infraštruktúry 

- ČEZ Distribuce, a.s. – o existencii energetického zariadenia 

- RWE Distribučné služby, s.r.o. – o existencii sietí plynovodu 

- SmVaK a.s. - o existencii vodovodnej a kanalizačnej siete 

- Telefónica O2 - Czech Republic a.s.- o existencii elektronickej komunikačnej siete 

 Fotodokumentácia lokality 
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2 Teoretické východiská bývania pre seniorov 

 

Populačné starnutie je nespochybniteľné a vyplýva z demografických štúdií. Ľudia sa 

dožívajú vyššieho veku z dôvodu rozvíjania vedy a techniky hlavne v oblasti 

zdravotníctva. Ide o celosvetový problém. Počet ľudí v dôchodkovom veku sa zvyšuje 

rýchlejšie ako počet detí. Dosiahnuť dôchodkový vek neznamená, byť dôchodcom so 

všetkým čo k tomu patrí. Mnoho ľudí zostáva produktívnymi aj po dosiahnutí tohto veku. 

V dnešnej dobe sa posúva hranica produktívneho veku a odchodu do dôchodku z dôvodu 

udržateľnosti verejných financií. Seniori majú špecifické nároky na svoje okolie a tým 

pádom aj na bývanie, ktoré im umožňuje byť dlhšie aktívnymi. 

 

2.1 Formy bývania pre seniorov v Českej republike  

 

Formy bývania by sa dali rozdeliť na bývanie ústavné a neústavné, dotované a nedotované 

štátom. V Českej republike (ČR) sa stavby pre seniorov riadia zákonom č. 108/2006 Sb., O 

sociálních službách. Taktiež je definované za akých podmienok má osoba nárok na takúto 

formu bývania a  je určená výška príspevku podľa typu závislosti. [4] 

Prostredníctvom sociálnych služieb je zabezpečovaná pomoc pri starostlivosti o 

vlastnú osobu, stravovanie, ubytovanie, pomoc so zabezpečením chodu domácnosti, 

ošetrovanie, sprostredkovanie kontaktu so spoločenským prostredím atď. Poznáme viac 

foriem poskytovania pomoci. Môžu sa poskytovať pobytovou, ambulantnou a terénnou 

službou. Pobytovou formou sa rozumie ubytovanie v zariadeniach sociálnych služieb. Za 

ambulantnými službami osoba dochádza alebo je dopravená do  zariadenia sociálnych 

služieb a nakoniec služba terénna je poskytovaná v prirodzenom sociálnom prostredí. [4] 

 

Graf 1. - Formy bývania pre seniorov v Českej republike, zdroj: [23] 
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2.1.1 Bývanie individuálne - vlastné 

Pri starnutí sa menia potreby obyvateľa na jeho obydlie. Obývateľnosť bytov je možné 

zabezpečiť úpravami. Tieto úpravy zlepšujú orientáciu a pohyb po objekte. Pri prestavbe 

musíme brať do úvahy veľkosť bytu, dispozičné problémy a vybavenie bytu. Byt musí byť 

dostatočne priestranný, s obmedzeným počtom dverí. 

Je nutné uvažovať s manipulačným priestorom typickým pre starších ľudí 

so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. V prípade, že si senior vyžaduje pomoc inej 

fyzickej osoby, týmto osobám pomáha rodina alebo terénny pracovníci. Táto forma 

bývania je najrozšírenejšia.  

 

2.1.2 Chránené bývanie 

Spôsob, ktorý sa moc v ČR neuplatňuje. Vo veľkom byte upravenom podľa špecifických 

potrieb žije skupina seniorov. Potrebné služby sú zabezpečené terénnym pracovníkom. 

Tento byt je v bežnej zástavbe. Každý obyvateľ má k dispozícii vlastnú izbu a spoločne 

zdieľajú rozsiahlejšie hygienické zariadenia, kuchyňu a spoločenskú miestnosť.  

 

2.1.3 Bývanie v domovoch s opatrovateľskou službou  

Jedná sa o najrozšírenejšiu formou bývania poskytovaného pre seniorov v ČR, nejde o 

ústavné bývania seniorov. Prevádzkuje ich štát a sú určené pre starších občanov a 

zdravotne postihnuté osoby. Sú prijímaní občania, ktorých zdravotný stav a vek umožňuje 

viesť relatívne samostatný život. Na niektoré činnosti potrebujú vzhľadom na svoj vek 

prípadne zdravotný stav pomoc alebo starostlivosť inej osoby. V DOS na rozdiel od 

domova pre seniorov nie je stanovený žiadny režim. Klient si služby platí.  

 

2.1.4 Bývanie rezidenčné v penziónoch a domovoch dôchodcov 

V týchto zariadeniach je stanovený určitý rad, podľa ktorého sa seniori musia riadiť. Jedna 

sa o zariadenia pre trvalý rezidenčným pobyt. ktoré poskytujú komplexnú starostlivosť. 

Penzión pre dôchodcov: je ubytovanie a poskytovanie služieb pre ešte sebestačných 

seniorov. Jedná sa o súkromné zariadenia, ktoré nefinancuje štát. Nie sú určené pre príliš 

veľké spoločenstvo. Kapacita nesmie prekročiť 100 miest. Najmenej 90 % celkovej 

lôžkovej kapacity musia tvoriť obytné jednotky pre jednu osobu. Obytné jednotky pre viac 

ako 2 osoby nie sú povolené. Obytná jednotka sa skladá z príslušenstva, ktoré tvoria 
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predsieň, hygienické zariadenie, kuchyňa alebo kuchynský kút a kombinácie obývacej 

miestnosti so spálňou. 

Zariadenia ponúkajú starostlivosť o klienta, čo zahŕňa ubytovanie v zariadených 

izbách, upratovanie a pranie bielizne. Prípadne je možný nadštandard ako lekárske 

vyšetrenia, rehabilitačné činnosti, zaistenie teplých obedov vrátane diétneho stravovania. 

Tieto služby sú určené úrovňou penziónu. 

Domov dôchodcov: poskytuje pobytové služby osobám zo zníženou sebestačnosťou 

najmä z dôvodu veku. Ich situácia si vyžaduje pravidelnú pomoc inej fyzickej osoby. 

Prevádzkuje ich štát. Jedná sa o zariadenia často s veľkou kapacitou, ktorá nesmie 

prekročiť 200 miest. Najmenej 60% celkovej lôžkovej kapacity musia tvoriť obytné 

jednotky pre jednu osobu a maximálne 20% obytné jednotky pre 4 osoby. Obytné jednotky 

pre viac ako 4 osoby nie sú povolené. Obytná jednotka sa skladá z príslušenstva, ktoré 

tvorí predsieň, hygienické zariadenie a kombinácie obývacej miestnosti so spálňou. 

Zariadenia ponúkajú komplexnú starostlivosť o klienta, čo zahŕňa ubytovanie 

v zariadených izbách, celodenné stravovanie, upratovanie a pranie bielizne, pomoc so 

zvládaním bežných úkonov a starostlivosti o vlastnú osobu. To je pomoc pri osobnej 

hygiene, rehabilitačná činnosti s celodenným lekárskym dohľadom a aktivitami pre voľný 

čas. 

Hospic: je špecifickou formou bývania. Jeho úlohou je zmierniť utrpenie a bolesť 

nevyliečiteľne chorých. Eticky náročné poslanie poskytovanie paliatívnej starostlivosti. 

Hospic zabezpečuje potrebnú starostlivosť a podporu. Tiché prostredie situované v tichej 

lokalite obklopené zeleňou a chránené pred extrémnymi klimatickými podmienkami. 

 

2.2 Domov s opatrovateľskou službou 

 

Byty v DOS sú obsadzované prostredníctvom nájomnej zmluvy, dotované a podporované 

štátom. Klient si služby platí sám. Byty sú určené pre jednu prípadne dve osoby a sú 

prispôsobené ich požiadavkám a potrebám. Často sú tieto zariadenia doplnené o prevádzky 

a služby (lekár, zubár, kaviareň, kaderníctvo, atď.). Tieto služby sú určené aj ľuďom z 

okolia. 
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Byty v DOS spadajú do kategórie osobitného určenia - podľa § 9 a §10 zákona 

ČNR č 102/1992 Sb., v znění pozdějších předpisů. Pri prideľovaní bytov v domoch s 

opatrovateľskou službou sa postupuje podľa zákona č 128/2000 Sb., o obcích v znění 

pozdějších předpisů. Byty sú ako samostatné bytové jednotky, určené osobám so zníženou 

pohyblivosťou v dôsledku veku a zdravotne postihnutým osobám. Najmä občanom žijúcim 

osamelo, ktorí sú v základných životných úkonoch sebestační, ale pri určitých potrebách sú 

odkázaní na pomoc, prípadne starostlivosť inej osoby. Starostlivosť je poskytnutá formou 

opatrovateľskej služby. Rozsah opatrovateľskej služby je individuálny podľa potrieb 

obyvateľov. Je usilované o posilnenie sebestačnosti. 

Byty v DOS nie sú určené pre osoby, ktoré sú z dôvodu zdravotného postihnutia 

odkázané na komplexnú starostlivosť inej osoby. Ďalej osobám trvalo pripútaným na 

lôžko, psychicky postihnutým ľuďom a osobám závislým na alkohole, omamných 

a psychotropných latkách. DOS nie je zdravotníckym zariadením a opatrovateľské služby 

si klient hradí sám. Jednotlivé byty sú vybavené len základnými predmetmi v kuchyni a 

hygienickom zariadení. Každý nájomca si byt vybaví vlastným nábytkom a na vlastné 

náklady sa bude o neho starať.  

 

2.2.1 Príklad realizovaného DOS 

Rozvoju DOS pomohli dotácie od štátu. Týchto zariadení vzniklo veľké množstvo a stále 

ešte vznikajú. Jedným z úspešných projektov bola aj realizácie DPS Ostrava – Poruba. [2] 

DPS Ostrava - Poruba, ulica I. Sekaniny 16/1812 

Investor: Štatutárne mesto Ostrava - mestský obvod Poruba 

Technológia výstavby: je realizovaný ako rekonštrukcia materskej škôlky s prístavbou. 

Plošné, priestorové a kapacitné údaje: 

 počet podlaží: 4 

 počet bytov: 51 (z toho 4 bezbariérové) 

 veľkostná kategória bytov: 46 bytov: 0 + 1, 5 bytov: 0 + 2 

 kapacita osôb: 56 

 zastavaná plocha: 1 090 m2
 a podlahová (úžitková) plocha: 1768 m2

 

 obostavaný priestor: 14 949 m3 

 dĺžka výstavby: 21 mesiacov 
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Poskytované služby: 

Opatrovateľské služby: osobná hygiena, stravovanie v jedálni alebo donáška obedov, 

upratovanie, pranie a žehlenie bielizne, sprievod klientov na pochôdzky, jednoduché 

ošetrovateľské úkony. Súčasťou DOS je ordinácia praktického lekára.  

Sociálno - aktivačné programy: vzdelávanie, záujmové aktivity a pracovná terapia, 

pohybové aktivity, kultúrne programy, kaviareň a klub dôchodcov. 

Architektonické, dispozičné a technické riešenia: je umiestnený do stavajúcej zástavby s 

parkovo upravenou záhradou, je v blízkosti kompletnej občianskej vybavenosti a mestskej 

hromadnej dopravy.  

 

Obr. č. 1. - Pohľad a pôdorys DOS porúba, zdroj: [2] 

2.3 Podpora bývania pre seniorov  

 

V dnešnej dobe je nutné podporovať rozvoj bývania pre seniorov. Zvyšujúci počet 

seniorov potrebuje zákonite vyšší počet ubytovacích zariadení všetkých foriem. Seniori 

majú nízky príjem z dôchodkov, a tak si nemôžu zväčša dovoliť platiť trhové ceny za 

ubytovanie. Tento problém trh sám nevyrieši a musí sa zapojiť štát formou dotácií.  

Cieľom pomoci je vznik podporovaných bytov na území ČR, a to novostavbami, 

prístavbami, nadstavbou a stavebnými úpravami. Tieto byty slúžia na poskytovanie 

bývania pre osoby, ktoré majú sťažený prístup k bývaniu z dôvodu nepriaznivej sociálnej 

situácie, akou je vek, zdravotný stav alebo sociálne okolnosti ich života V bytoch je 

zabezpečené bývanie tak, aby došlo k získaniu alebo predĺženiu ich sebestačnosti a 
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nezávislosti, a súčasne umožnenie efektívneho poskytovania služieb sociálnej 

starostlivosti. 

2.3.1 Podpora investícií od EÚ 

Ministerstvo pre miestny rozvoj je koordinátorom pre využívanie fondov EÚ v Českej 

republike. MMR vytvorilo národný rozvojový plán a ďalšie oficiálne dokumenty na roky 

2007 až 2013. Podiel kohéznej politiky EÚ z hľadiska výdavkov v súčasnom 

programovom období 2007 - 2013 je 35,7% z celkového rozpočtu EÚ - 347,410 mld. €. 

Cieľom kohéznej politiky je znižovanie rozdielov medzi regiónmi. Kľúčovým nástrojom 

kohéznej politiky sú štrukturálne fondy EÚ a Kohézny fond, prostredníctvom ktorých 

žiadateľ čerpá finančné prostriedky z rozpočtu EÚ. ČR má v súčasnom programovom 

období 2007 - 2013 možnosť vyčerpať v rámci tejto politiky 26,7 mld. €. [16] 

Štrukturálne fondy sú určené pre chudobnejšie alebo inak znevýhodnené regióny. 

Existujú dva štrukturálne fondy: Európsky fond pre regionálny rozvoj podporované sú 

investičné, infraštruktúre projekty a Európsky sociálny fond, kde sú podporované 

neinfraštruktúrne projekty. 

Tab. 1. - Množstvo peňazí v € z EÚ pre ČR na roky 2007-2013, zdroj: [16] 

Alokácie pre ČR na roky 2007-2013 podľa cieľov 

Množstvo peňazí v € 2007-2013 

Konvergencia  25 883 511 035 

  Štrukturálne fondy 17 140 260 798 

  Kohézny fond 8 819 022 439 

Konkurencieschopnosť (Praha) 419 093 449 

Cezhraničná a trans. spolupráca  389 051 107 

  cezhraničné 275 599 077 

  dodatočná cezhraničná 75 990 880 

  nadnárodná 37 461 150 

Celkom súdržnosť 26 691 655 591 

 

2.3.2 Podpora investícií od ČR 

Forma stimulov zo strany štátu je poskytovaná ako systémová vo forme investičnej alebo 

neinvestičnej dotácie. Najviac využívané sú dotácie, príspevky na bývanie seniorov a nízko 

úročené úvery. [15] 
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Podprogram: "Podpora výstavby podporovaných bytov"  

Dotačný titul: "opatrovateľský byt" 

Príjemcom dotácie: Fyzická osoba alebo právnická osoba (vrátane obcí) 

Stanovuje podmienky pre poskytovanie štátnych dotácií na výstavbu a obstaranie 

nájomných bytov určených k sociálnemu bývaniu. Pre seniorov vo veku 70 rokov a viac, 

alebo osoby so zdravotným stavom, kedy znížená sebestačnosť je ohodnotená minimálne I. 

stupňom závislosti podľa zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách. Charakter a 

výška pomoci sa poskytuje vo forme investičnej dotácie na konkrétnu investičnú akciu. Pri 

výpočte výšky dotácie sa postupuje nasledovne.  

Forma podpory: Súčin počtu podporovaných bytov v žiadosti o dotáciu a sumy 

uvedenej v odsekoch 1 - 4: 

1. Výstavbu opatrovateľského bytu: je finančná čiastka max. 600 000 Kč na jeden byt. 

2. Výstavbu vstupného bytu: je finančná čiastka max. 550 000 Kč na jeden byt. 

3. Výstavbu: pri ktorej žiadateľ preukáže, že dosahuje nízkoenergetického štandardu podľa 

platných technických noriem, navýšenie finančnej čiastky činí 50 000 Kč na jeden byt. 

4. Obstaranie bytu: je finančná čiastka na jeden byt stanovená vo výške 80% z nižšej 

z hodnôt kúpnej alebo vydraženej ceny bytu a odhadnutej ceny bytu určenej znalcom, max. 

však 400 000 Kč na jeden byt. 

Podprogram: " Bezbariérové obce"  

Dotačný titul: " Odstraňovanie bariér v budovách domovov s opatrovateľskou službou" 

Príjemcom dotácie: Obec prípadne mesto  

Program je určený na podporu činností pri odstraňovaní bariér pri vstupe do budov a 

výstupe z budov, odstraňovanie bariér vo vnútri budov, bezbariérové úpravy hygienických 

zariadení vo verejných priestoroch, zabezpečenie a montáž zdvižných a transportných 

technológií. 

Forma podpory: štátna pomoc je poskytovaná ako systémová vo forme investičnej 

alebo neinvestičnej dotácie až do výšky 50% skutočne vynaložených nákladov akcie v 

danom roku. Pri spolufinancovaní krajom je možnosť dotácie do 75%. Dolný limit dotácie 

zo štátneho rozpočtu je 100 000 Kč 
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2.3.3 Príspevky na opatrovanie 

Príspevok na starostlivosť sa poskytuje osobám závislým na pomoci inej osoby za účelom 

zabezpečenia potrebnej pomoci. Príspevok sa hradí zo štátneho rozpočtu. Nárok na 

príspevok má len osoba uvedená v zákone č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. O 

príspevku rozhoduje obecný úrad obce s rozšírenou pôsobnosťou. Výška príspevku je 

odstupňovaná podľa stupňa závislosti na pomoci.  

Osoba sa považuje za závislú od pomoci inej fyzickej osoby, ak z dôvodu dlhodobo 

nepriaznivého zdravotného stavu potrebuje každodennú pomoc alebo dohľad pri úkonoch 

starostlivosti o vlastnú osobu a sebestačnosti, u osoby do 18 rokov je počet úkonov menší. 

Tieto úkony sú popísané taktiež v tomto zákone. [4] 

Stupeň I (ľahká závislosť) 12 úkonov nad 18r. a pod 18r. je potrebných 5 úkonov 

Stupeň II (stredne ťažká závislosť) 18 úkonov nad 18r. a pod 18r. je potrebných 10 úkonov 

Stupeň III (ťažká závislosť) 24 úkonov nad 18r. a pod 18r. je potrebných 15 úkonov 

Stupeň IV (úplná závislosť) 30 úkonov nad 18r. a pod 18r. je potrebných 20 úkonov 

Tab. 2. - Výška príspevku podľa stupňa závislosti a veku, zdroj: [4] 

Výška príspevku za kalendárny mesiac 

stupeň závislosti do 18 rokov nad 18 rokov 

Stupeň I (ľahká závislosť)  3 000 Kč 2 000 Kč 

Stupeň II (stredne ťažká závislosť)  5 000 Kč 4 000 Kč 

Stupeň III (ťažká závislosť)  9 000 Kč 8 000 Kč 

Stupeň IV (úplná závislosť)  11 000 Kč 11 000 Kč 

 

2.4 Základné urbanistické a typologické požiadavky na bývanie 

seniorov  

 

Prostredie, v ktorom žijeme ovplyvňuje kvalitu nášho života. Pri navrhovaní bývania pre 

seniorov ako špecifickú skupinu obyvateľstva je nutné dbať na ich zníženú schopnosť 

pohybu a orientácie v priestore. Okolie objektu a taktiež objekt by mal byť riešený 

bezbariérovo. U bytov je možné riešiť čiastočne bezbariérovo s následnou možnosťou 

ľahko tento priestor prerobiť na bezbariérový. Mal by mať schopnosť prispôsobovať sa 

potrebám človeka v priebehu veku. Verejné priestranstvá by mali ponúkať bezpečnosť a  

vhodné miesta pre posedenie a kontakt so spoločenským prostredím, umiestnenie 

vhodného mobiliáru.  
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Bezbariérové užívanie stavieb a vonkajších priestorov sa riadi vyhláškou č. 

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

staveb vyjadruje základné princípy a zásady na užívanie stavieb osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie. Riešenie pre osoby so zhoršenou schopnosťou pohybu 

vychádza z dispozície potrebnej pre pohyb na vozíku. Tak aj z možností používať barle, 

palice, chodítka a ďalšie pomôcky pre chôdzu. [5] [22]  

 

2.4.1 Vonkajšie prostredie - exteriér 

Prístup do všetkých priestorov určených na užívanie musí byt zaistený vodorovnými 

komunikáciami, schodiskami so súbežnými rampami alebo výťahmi pre bezproblémový 

prístup. Výškové rozdiely plôch v exteriéri tak aj interiéri nesmie byť vyšší ako 20 mm. 

Schodiskové ramena musia byť po stranách opatrené madlami. Komunikácia pre chodcov 

musí mať celkovú šírku najmenej 1500 mm. Taktiež musia byť dodržané maximálne 

sklony ako podložne tak aj priečne. Vrchná vrstva pochôdznych povrchov musí byť rovná, 

pevná a upravená proti šmyku. Pre orientáciu nevidiacich a slabozrakých osôb má byť na 

peších komunikáciách v exteriéri i interiéri zhotovená vodiaca línia. Do priestoru tejto línie 

sa neumiestňujú žiadne predmety. Vodiace línie sú prirodzené a umelé. Uprednostňuje sa 

prirodzená vodiaca línia. 

Na všetkých vyznačených odstavných vonkajších i vnútorných parkovacích 

plochách na osobné motorové vozidlá musia byť vyhradené miesta pre osoby ťažko 

pohybovo postihnuté. Minimálna manipulačná plocha pre otáčanie vozíka do rôznych 

smerov je kruh s priemerom 1500 mm. Priestor pre otáčanie vozíka o 90 °- 180 ° s 

rozmermi 1200 mm x 1500 mm. 

 

2.4.2 Objekt 

Prístupy do stavieb musia byť bez schodov a vyrovnávacích stupňov. Vstupy v úrovni 

komunikácie pre chodcov, ak bráni tomuto riešeniu závažné územné technické prípadne 

stavebne - technické dôvody. Je možné vyrovnanie výškového rozdielu riešené 

bezbariérovou rampou alebo zdvíhacou plošinou. Vstup do objektu musí byť jednoducho 

rozpoznateľný. Pred vstupom plocha min. 1500 mm x 1500 mm. Vchod široký najmenej 

1250 mm, pričom jedno krídlo min 900mm. 



12 

 

Priehľadnosť priestorov spočíva v logickej dispozícii každej stavby. Usporiadanie 

v objekte môže u ľudí zanechávať pozitívne, ale aj negatívne pocity. Komunikačné 

priestory domu musia byť dostatočne osvetlené a kontrastne odlíšené a hrany schodov je 

nutné výrazne označiť. Ak nie je možné stavebnými úpravami zabezpečiť ľahký pohyb pre 

seniorov v rôznych úrovniach objektu, formou výťahu a rámp je nutné umiestniť na 

schodisko takzvaný schodolez.. Sklon schodiska a ramien vyrovnávajúcich stupňov je 

max. 28 mm° a výška stupňa 160 mm. Všetky ovládacie prvky a poštové schránky musia 

byť vo výške 600 - 1200 mm nad podlahou a 500 mm od pevnej prekážky. 

 

2.4.3 Byt 

V byte starí ľudia trávia najviac času, preto je dôležité navrhovať miestnosti dostatočne 

priestranné, osvetlené a dobré vetrateľné. Dispozičné riešenie bytov musí zodpovedať 

manévrovacím možnostiam vozíka s bezkolíznym prejazdom miestnosťami. Prepojenie 

jednotlivých miestnosti musí byť logické a bez prahov. V byte by mali byť okná s nižším 

parapetom vo výške maximálne 700 mm. 

Hygienické zariadenie je miesto, ktoré vyžaduje nielen pohodlie ale aj bezpečnosť. 

Dnes je na trhu mnoho sanitárnych zariaďovacích predmetov, ktoré tieto podmienky 

spĺňajú. Po umiestnení týchto predmetov musí ostať voľný manipulačný priestor 

o priemere min. 1500 mm. Tieto predmety umiestňujeme podľa vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

Podlaha v týchto hygienických miestnostiach je protišmyková. Dvere s otváraním von 

z miestnosti, prípadne posuvné opatrené madlom. Vhodné lôžko na spanie je nutné pre 

pohodlné stavanie z lôžka prípadne pre uľahčenie práce opatrovateľa sa volia vyššie 

postele s výškou 500 – 580 mm a umiestnením v priestore, tak aby bol k nej prístup z troch 

strán. 

Najmenšie plochy priestorov bytu sú normovo určené. Minimálna podlahová 

plocha obytnej jednotky bez zápočtu plochy lodžií, balkónov a príslušenstva robí pre jednu 

osobu 16 m
2
, prípustná je odchýlka 2 m

2
. Pre kuchyňu, alebo kuchynský kút je minimálna 

výmera 7 m2
, obsahuje kuchynskú linku so skrinkou, špajzovú skriňu, el. zariadenia na 

varenie, chladničku. Kúpeľňa s výmerou min 4 m2
 s vybavením sprchovacím kútom s 

pevným madlom, sedačkou a umývadlom. WC výmera 2 m2
 a výbava WC misa, pevné 

madlo, držiak na toaletný papier. Pri kombinácii WC a kúpeľne min. výmera 5 m2, výbava 

v rozsahu WC a kúpeľne. 
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2.4.4 Orientačné, informačné a bezpečnostné značenie 

Neoddeliteľnou a povinnou súčasťou orientačného infosystému v každej budove a areáli sú 

bezpečnostné tabuľky a značenie s piktogramami. Odovzdávanie informácií je možné cez 

širokú škálu spôsobov vizuálneho a akustického oznamovania. Táto oblasť sa nazýva 

SIGN a zahŕňa prvky informatiky a dizajnu. Informačné, orientačné a bezpečnostné 

značenie musí vyhovovať požiadavkám všetkých užívateľov. Informačné tabule a ďalšie 

prvky značenia uľahčujú orientáciu užívateľom a návštevníkom objektov. Informačný 

systém vychádza z nasledujúcich foriem: 

 vizuálne oznamovanie - osoby s telesným, sluchovým a mentálnym postihnutím 

 akustické oznamovanie - osoby so zrakovým postihnutím 

 hmatových prvkov - osoby so zrakovým postihnutím 

Pri vizuálnej komunikácii z hľadiska orientačného značenia sú na oznamovanie 

používané znaky a symboly. Symboly sú grafické prvky nesúce informácie na základe 

podobnosti so skutočnou vecou, dejom. Je určený význam na základe zvyklosti prípadne 

dohody. Grafický symbol potom vyjadruje informáciu, ktorá je od zobrazeného symbolu 

odvodená. Pri podavaní informácií má dôležitú úlohu aj význam farieb, každá pôsobí na 

človeka inak. Farby sa kombinujú aj s tvarom tabuliek, ktorý podtrháva dôležitosť 

informácie.  

 zákaz - prečiarknuté symbol v kruhu 

 výstraha - trojuholník 

 príkaz – kruh 

 oznámenie - štvorec 

 smer - päťuholník tvoriaci šípku 

Tab. 3. - Význam farby a tvaru tabuliek, zdroj: [22] 

farba informačný význam príklad 

červená zákaz 

 

   

 
žltá výstraha   

  

zelená oznámenie o bezpečí 

 

 
 

 
modrá príkaz   

 

 

šedá zrušenie informácie   
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Základný princíp pri značení je, že množstvo informácií nemá presahovať nutné 

minimum. Užívateľ nemá byť zahrnutý všetkými detailmi v jednom okamžiku. Tieto 

informácie sa na základe stromovej štruktúry prehľadne rozdelia do úsekov, kde sú 

informácie aktuálne a nutné. Informácie musia byť dobré čitateľné, preto sa volí vhodná 

veľkosť a druh písma, miera kontrastu medzi symbolmi a podkladom. Na mieste kde sú 

poskytované informácie musia byť vhodné svetelné podmienky. 

Osoby na vozíku a osoby malého vzrastu majú problém pri čítaní informácií 

na tabuliach, ak sú osadené v nesprávnej výške. Pri osadení informačných tabúľ moc 

vysoko sa mení zorný uhol a skresľuje informácie. V prípade umiestnenia tabule nad 1900 

mm je doporučený sklon približne 30° od zvislej roviny. 

 

2.5 Programy, požiadavky a trendy v oblasti bývania pre seniorov 

 

Vhodný je dizajn, ktorý rešpektuje zmeny a obmedzenia spôsobené starnutím, prispieva k 

dôstojnosti, bezpečnosti, sebestačnosti a možnosti zotrvania v prirodzenom prostredí. 

Rozvoj informačných technológií, gerontotechnologie, dizajnu zariaďovacích predmetov 

a dizajnu nábytku zlepšuje možnosť nezávislého života ľudí s najrôznejšími zdravotnými 

obmedzeniami. Dostupnosť asistenčných technológií a služieb ako je tiesňová 

starostlivosť, by sa mala rozšíriť a mala by byť dostupná všetkým. Ak to vylučuje ich 

zdravotný stav je nutné zaistiť dôstojné prostredie a zaobchádzanie. 

 

2.5.1 Podpora samostatnosti klientov 

Prevencia a podpora zdravia v priebehu života môže napomôcť zvýšiť sebestačnosť v 

starobe. Rozsah a forma pomoci musia zachovávať ľudskú dôstojnosť a vychádzať z ich 

individuálnych potrieb. Cieľom nie je len pomoc a podpora pre uspokojovanie potrieb 

užívateľov, ale hlavne začlenenie do spoločnosti. Služby sociálnej starostlivosti 

napomáhajú zaistiť fyzickú a psychickú sebestačnosť. Umožniť seniorom v najvyššej 

možnej miere zapojenia do bežného života.  

Bývanie zodpovedajúce zdravotnému stavu umožňuje žiť v prirodzenom prostredí 

aj v prípade zdravotných a iných obmedzení. Stavebnotechnické podmienky 

bezbariérovosti spĺňajú upravené byty. Je ich možné bez stavebných zásahov upraviť pre 

potreby osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Do bytov sa môžu doplniť 
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vhodné zriaďovacie predmety či kompenzačné pomôcky, podľa konkrétnej formy 

postihnutia a individuálnych potrieb. 

 

Graf č. 2. - Zmena sebestačnosti z ohľadom na vek, zdroj: [1] 

 

2.5.2 Národný program prípravy na starnutie 

Česká vláda v roku 2002 prijala Národný program prípravy na starnutie, ktorý vychádza z 

medzinárodných dokumentov. Tento program je na obdobie rokov 2008 až 2012, 

uznesenie vlády ČR č. 8 / 2008 zo dňa 9.1. 2008 o Národnom programe prípravy na 

starnutie na obdobie rokov 2008 až 2012. Vláda dala za úlohu jednotlivým ministerstvám 

vypracovať v svojich odboroch činností programy prípravy na starnutie populácie, a to aj 

s následnými ekonomickými dopadmi. [15] 

Zmena v štýle života, lepšie pracovné podmienky, kvalitnejšia zdravotná 

starostlivosť vedú k menšej úmrtnosti. Ľudia žijú dlhšie, zdravšie a aktívnejšie ako v 

minulosti. Podľa demografickej prognózy spracovanej Českým štatistickým úradom bude 

v roku 2050 žiť v ČR takmer tri milióny osôb starších ako 65 rokov (31,3%). 

Demografický vývoj je závislý na ekonomickom a sociálnom vývoji. Rast počtu a podielu 

starších ľudí v spoločnosti vyžaduje prispôsobenie služieb a produktov pre ich potreby. 

Podľa stratégie by sa mal využívať potenciál starších osôb, čo by malo za následok vznik 

medzigeneračnej spoločnosti. [3] 
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Obr. 2 Porovnanie veku obyvateľstva v súčasnosti a v roku 2050, zdroj: [3] 

K zvýšeniu kvality života v starobe a podpore prosperity v starnúcej spoločnosti je 

nutné aby fázy života boli flexibilnejšími. Starších ľudí je nutné hodnotiť na základe ich 

schopností bez ohľadu na vek. Starnúca spoločnosť si nemôže dovoliť vylučovať staršie 

osoby z trhu práce. Zdravotná starostlivosť o starých ľudí musí predchádzať vzniku 

dlhodobej závislosti a inštitucionalizácii. Zdravie a kvalita života vo vyššom veku sú 

značne závislé od udalostí z detstva a dospelosti, vrátane životného prostredia a životného 

štýlu. Celoživotný prístup k zdraviu znamená venovať pozornosť špecifickým rizikám v 

kritických fázach života. [3] 

Pre zvýšenie kvality života v starobe a riešeniu výziev spojených s demografickým 

starnutím je nutné sa upriamiť na tieto oblasti a priority: 

 Aktívne starnutie 

 Prostredie a komunita ústretová ku starobe 

 Zlepšenie zdravia a zdravotnej starostlivosti v starobe 

 Podpora rodiny a opatrovateľov 

 Podpora participácie na živote spoločnosti a ochrana ľudských práv 

Aktívne starnutie: Zvýšenie ekonomickej aktivity je kľúčovou stratégiou v riešení 

ekonomických problémov so starnutím populácie. Ľudia by mali byť pripravovaní pre 

dlhšiu a flexibilnejšiu kariéru. Dnešný systém dôchodkového a zdravotného poistenia je 

založený na solidarite ekonomicky aktívnych k ekonomicky neaktívnym. Ekonomická 

aktivita je prínosom pre kvalitu života týchto osôb, ich rodiny a celej spoločnosti. Vek, v 

ktorom čelia problémom na trhu práce sa líši u jednotlivých profesií a sektorov ekonomiky.  
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Prostredie a komunita ústretová ku starobe: Komunita je sociálne súdržná a ponúka 

príležitosti pre aktívny život a medzigeneračný kontakt. Pre aktívny a zdravý život je nutná 

mobilita. Význam má bezbariérovosť dopravy, ale aj prostredie, v ktorom sa senior 

pohybuje.  

Zlepšenie zdravia a zdravotnej starostlivosti v starobe: Zdravie je jeden z faktorov 

kvality života. Starnutie obyvateľstva si vyžaduje zmenu v zdravotnej stratégie. Pre výšku 

nákladov na starostlivosť je rozhodujúci vývoj zdravotného stavu ľudí, účelnosť a 

efektívnosť využívania finančných, personálnych a iných zdrojov, nákladných technológií 

a liekov. Využitím novodobých moderných technológií ako sú asistenčné technológie a 

gerontotechnológie skracuje dobu hospitalizácie, a tým znižujú náklady na zdravotnú 

starostlivosť. Čím širšia je ponuka služieb poskytovaných jedným subjektom, tým je jeho 

flexibilita väčšia. Zdravotné, sociálne a ďalšie služby by mali byť integrované a 

poskytované jedným poskytovateľom na jednom mieste.  

Podpora rodiny a opatrovateľov: Úlohou rodinnej politiky je vytvárať podmienky pre 

medzigeneračnú súdržnosť a solidaritu v rodine a v spoločnosti. Starostlivosť je starším 

ľuďom poskytovaná najmä rodinou a blízkymi osobami. Starostlivosť rodiny, ako aj 

profesionálnych opatrovateľov musí byť cenená a uznávaná spoločnosťou. Sociálne a 

zdravotné služby treba poskytovať flexibilne, možný flexibilnejší prechod medzi 

formálnou a neformálnou starostlivosťou a ich vzájomné dopĺňanie. 

Podpora participácie na živote spoločnosti a ochrana ľudských práv: Dôležité je 

podporiť seniorov vo vzdelávacích, kultúrnych a spoločenských aktivitách. Kultúrne 

aktivity sú príležitosťou pre posilnenie medzigeneračných kontaktov a spolupatričnosti. 

Diskriminácia a vylúčenia zo spoločnosti majú negatívne zdravotné a ekonomické 

dôsledky pre celú spoločnosť. Potreba bezpečia je jednou zo základných ľudských potrieb. 

Starší ľudia sú vo vyššej miere ohrození majetkovou i násilnou trestnou činnosťou.  

Ciele programu sú dlhodobé a ich naplnenie si vyžaduje spoluprácu štátnych aj 

neštátnych organizácii. Opatrenia na zvýšenie kvality života seniorov si vyžadujú 

komplexný prístup všetkých stupňov verejnej správy. Na hodnotenie plnenia cieľov 

programu je dôležité mať vhodné a pravdivé štatistické údaje. [15] 
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2.5.3 Zásady OSN pre seniorov 

Prvé medzinárodné dokumenty týkajúce sa riešenia problematiky starnutia populácie a 

následne práv seniorov boli Viedenský medzinárodný akčný plán, ktorý bol schválený 

valným zhromaždením OSN roku 1982. Zásady OSN pre seniorov boli prijaté valným 

zhromaždením OSN v roku 1991. Na základe tohto zasadnutia by mali aj vlády začleniť 

tieto zásady do svojich národných programov. Zásady pozostávajú z piatich základných 

oblasti vyťahujúcich sa k seniorom, a sú to: [15] 

 nezávislosť 

 zapojenie do spoločnosti 

 starostlivosť o seniorov 

 sebarealizácia 

 ľudská dôstojnosť seniorov 

Nezávislosť: Prístup ku kvalitnej strave, vode, ubytovaniu, odevu a zdravotnej 

starostlivosti. Možnosť pracovať, prípadne mať prístup k iným príležitostiam zaisťujúcim 

príjem, prístup k vzdelávacím a tréningovým programom, žiť v bezpečnom prostredí, žiť 

vo svojom domove čo najdlhšie ako je to možné. 

Zaradenie do spoločnosti: Zostať zaradení do spoločnosti a byť aktívny, pracovať na 

miestach zodpovedajúcich jeho záujmom a schopnostiam; vytvárať hnutie alebo asociácie 

starých ľudí. 

Starostlivosti: Úžitok z rodinnej starostlivosti, prístup k zdravotnej starostlivosti, prístup k 

sociálnym a právnickým službám, možnosť využívať zodpovedajúcu úroveň 

inštitucionálnej starostlivosti zabezpečujúcej sociálnu spokojnosť, používať ľudské práva 

a základné slobody. 

Sebarealizácie: Príležitosti k plnému rozvoju svojich schopností; prístup k vzdelávacím, 

kultúrnym, duchovným a rekreačným zdrojom spoločnosti. 

Dôstojnosť: Žiť v dôstojnosti a bezpečí. So seniormi by malo byť dobre zaobchádzané bez 

ohľadu na ich vek, pohlavie, rasovú alebo etnickú príslušnosť. 
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3 Vývoj obyvateľstva a zariadení v mieste riešenia 

 

Na zostavovanie prognózy vývoja počtu obyvateľov mesta slúži socialndemografická 

analýza mesta Frýdek-Místek. Základným výstupom populačných prognóz je sledovanie 

zmien podľa základných demografických vekových štruktúr. Jedná sa predovšetkým 

o sledovanie najmladších a najstarších vekových skupín. Podľa toho sa určia ciele, ktoré je 

potrebné realizovať (napr. vybudovanie nových zariadení). [18] 

 

3.1 Vývoj obyvateľstva 

 

Populačný vývoj mesta Frýdku-Místku (F-M) v analýze sleduje od roku 1971 do konca 

roku 2007 na základe údajov Českého štatistického úradu. Mesto prešlo za posledných 37 

rokov radom udalostí. [18] 

1) Najviac obyvateľov v histórii žilo na území mesta v roku 1990, a to 67 tisíc. 

2) V roku 1991 došlo k populačnej strate F-M prvýkrát v novodobej histórii mesta. 

3) Medzi rokmi 1971 až 1990 bol priemerný ročný rast asi 2,8% - cca 1 400 obyvateľov . 

4) Od 1991 - 2008 priemerná populačná strata 0,7% - vo výške cca 460 obyvateľov.  

5) V roku 2008 došlo k opätovnému rastu obyvateľstva o 1 189 osôb. 

Tab. 4. – Vývoj obyvateľstva v meste F-M od roku 1971-2008, zdroj: [12] [18] 

 

abs. v % abs. v %

1971 40 056 1990 67 070 704 1,06

1972 40 938 882 2,20 1991 64 971 -2 099 -3,13

1973 42 102 1 164 2,84 1992 63 664 -1 307 -2,01

1974 43 831 1 729 4,11 1993 63 374 -290 -0,46

1975 45 224 1 393 3,18 1994 63 268 -106 -0,17

1976 46 530 1 306 2,89 1995 63 049 -219 -0,35

1977 47 494 964 2,07 1996 62 809 -240 -0,38

1978 48 517 1 023 2,15 1997 62 474 -335 -0,53

1979 54 210 5 693 11,73 1998 62 143 -331 -0,53

1980 58 070 3 860 7,12 1999 61 654 -489 -0,79

1981 60 497 2 427 4,18 2000 61 322 -332 -0,54

1982 61 307 810 1,34 2001 61 018 -304 -0,50

1983 62 307 1 000 1,63 2002 60 603 -415 -0,68

1984 63 073 766 1,23 2003 60 290 -313 -0,52

1985 63 177 104 0,16 2004 59 897 -393 -0,65

1986 63 838 661 1,05 2005 59 682 -215 -0,36

1987 64 454 616 0,96 2006 59 416 -266 -0,45

1988 65 499 1 045 1,62 2007 59 233 -183 -0,31

1989 66 366 2008 60 422 1 189 2,01

rok
počet 

obyvatel

roční přírůstek
rok

počet 

obyvatel

roční přírůstek
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Starnutie obyvateľstva postihuje všetky ekonomicky vyspelé regióny. Tento proces 

má svoje konkrétne dopady do mnohých oblastí života. Zvýšená pozornosť by sa mala 

venovať okamihu, keď obyvateľstvo vstupuje do posledného typu vekovej štruktúry. Počet 

obyvateľov v postreprodukčnom veku (po 50 roku života) je v populácii zastúpený 

s prevahou najmenej 10% pri porovnaní s detskou populáciou (0 - 14 rokov). Mesto 

Frýdek-Místek dosahuje tohto typu na začiatku 90. rokov čo je o 20 rokov neskôr ako 

u českej populácie. O čo neskôr mešká dospelá populácia oproti ČR, o to rýchlejšie za 

posledných 17 rokov starne.  

Tab. 5. – vývoj vekového zlozenia a indexu staroby, zdroj: [12] [18] 

 

Proces starnutia F-M populácie začal začiatkom 80. rokov minulého storočia a bude 

sa naďalej prehlbovať. Je možné predpokladať, že zoštíhľovanie vekovej pyramídy bude 

sprevádzané nielen úbytkom najmladších vekových skupín, ale aj nárastom občanov vo 

vekovej hranici 65 rokov 

 

Graf č. 3 - Zmeny vekovej štruktúry obyvateľstva F-M od roku 1971-2008, zdroj: [3] 

FM ČR FM ČR FM ČR FM ČR FM ČR FM ČR FM ČR

  1. 12. 1970 24,4 21,2 13,0 18,4 8,1 12,2 5,4 7,2 33 57 17 34 stacionární regresivní

  1. 11. 1980 27,4 23,4 12,6 16,9 10,0 13,5 6,4 8,7 36 58 23 37 stacionární regresivní

  3.   3. 1991 23,5 21,0 12,7 17,8 8,8 12,7 5,3 7,7 37 60 22 37 regresivní regresivní

1. 3. 2001 17,9 16,2 14,2 18,4 10,1 13,8 6,9 9,6 57 85 39 59 regresivní regresivní

31. 12. 2005 14,9 14,6 17,0 20,0 11,2 14,2 7,5 10,0 75 97 50 68 regresivní regresivní

31. 12. 2008 14,1 14,1 19,2 21,7 12,7 14,7 7,8 10,0 90 104 55 71 regresivní regresivní

SLDB,
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3.2. Počet zariadení pre seniorov a ich kapacita vo Frýdku-Místku 

 

F-M v oblasti sociálnych služieb zaznamenala vďaka strednodobému plánovaniu 

sociálnych služieb formou komunitného plánovania obdobie rozvoja. Došlo k značnému 

rozšíreniu siete poskytovaných sociálnych služieb ako zo strany štatutárneho mesta F-M, 

tak aj mnohých neziskových organizácií, s ktorými mesto spolupracuje a v rámci 

dotačného riadenia podporuje. V oblasti sociálnych služieb je štatutárne mesto F-M 

zriaďovateľom 6 príspevkových organizácií: [18] 

Domov pro seniory Frýdek-Místek, p.o. - Kapacita 196 miest 

Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké, Charita F-M - kapacita 85 miest 

DZR Beskýd, o.p.s. - kapacita 42 miest 

Oáza pokoje, Charita Frýdek-Místek - kapacita 50 miest 

Centrum zdravotních a sociálních služeb Frýdek-Místek - kapacita 43 miest: 

4 lôžka pre poskytovanie odľahčovacích služieb podľa § 44 zákona č 108/2006 Sb. 

9 lôžok pre poskytovanie sociálnych služieb podľa § 52 zákona č 108/2006 Sb.  

30 lôžok pre zabezpečenie paliatívnej starostlivosti. 

Domy s opatrovateľskou službou- 6 domov osobitného určenia – kapacita celkom 508 

bytov  

 

3.21 Počet čakateľov na tieto formy bývania 

Evidencia žiadostí čakateľov na ubytovanie v DOS je k dispozícii na odbore sociálnych 

služieb mesta Frýdek-Místek. Ostatní poskytovatelia sociálnych služieb majú zo zákona 

povinnosť viesť evidenciu záujemcov o službu. 

Domov pre seniorov F-M – 324 žiadostí. 

Dom pokojného veku u Panny Márie Frýdecko - 82 žiadostí. 

DZR Beskýd - 12 žiadostí. 

Oáza pokoja - 23 žiadostí. 

Domy s opatrovateľskou službou – 240 žiadostí. 
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4. Základné poznatky o riešenom území 

 

4.1 História mesta Frýdek – Místek 

 

Najstaršie písomné pramene sa objavujú z obdobia polovice 13. storočia. Ves Friedeberg, 

neskôr Místek, sa objavuje v roku 1267, bola to trhová ves. Rieka Ostravica tvorila do roku 

1928 zemskú hranicu medzi Moravou a Sliezskom. Frýdek vznikol okolo roku 1335, keď 

pravdepodobne nahradil ves Jamnicu. Moravská časť regiónu sa zmietala v mocenských 

bojoch po smrti Václava III. Väčšina územia bola vtedy biskupskými lánmi. Počas bojov 

koncom 14. storočia bol Friedeberg zničený a na jeho mieste bolo založené mestečko pod 

názvom Newenstetil (Nové Miestoko alebo Místko). V roku 1402 sa Místek pripojil spolu 

s celým panstvom k Tešínsku. V 16. storočí spojené Frýdecko - Místecké panstvo sa na 

základe sporov definitívne odtrhlo od Moravy a pripojilo k Tešínsku. Vyriešenie situácie 

nastalo v roku 1581, keď biskup Stanislav Pavlovský kúpil Místecko aj Frýdecko. O tri 

roky biskup predal Frýdecké panstvo a Místeckú časť pripojil k hukvaldskému panstvu, 

ktorého súčasťou zostalo až do roku 1850. Frýdecko-Místecké panstvo tvorilo v roku 1580 

celkom 22 obcí s 681 usadlosťami. Z toho Frýdek  mál 163 usadlostí a Místek 104. Vo 

Frýdku sídlil majiteľ panstva, ktoré malo právo mýta, míľové právo a ďalšie. Prevažovalo 

tu remeslo. Místek mal viac poľnohospodársky ráz. Prínos mali obchody so soľou, 

dobytkom, spracovanie dreva a rybnikárstvo. Mestá viackrát ničili požiare, vojny a morové 

epidémie. 

V 19. storočí sú zakladané textilné továrne. Textilná výroba a železiarstvo mali 

hlavné postavenie v rozvíjajúcom sa priemysle celého regiónu. Na základe priemyslu sa 

rozvíjalo celé mesto, začala výstavba nových domov, financovanie verejne prospešných 

budov aj zakladanie spolkov. Zvláštne postavenie mala Matica místecká. Stála za 

otvorením českého gymnázia v roku 1895 a výstavbou Národného domu. 

Doba okupácie a obdobie II. svetovej vojny priniesli udalosti, ktoré sa významne 

zapísali do histórie mesta Místku. V utorok 14. marca 1939 nemecká armáda chcela 

obsadiť mesto. Vojaci z kasární sa postavili na odpor nemeckej presile. Následne 1. 

januára 1943 nacistické úrady mestá k tomuto dňu zlúčili v jeden celok s názvom Frýdek. 

Po oslobodení v roku 1945 bol stanovený názov mesta Frýdek - Místek s platnosťou od 1. 

januára 1955. 
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Mesto Frýdek - Místek sa na základe zákona č 234/2006 Sb. s účinnosťou od 1. 7. 

2006 stalo štatutárnym mestom. V súčasnosti tvoria mesto mestské časti: Frýdek, Místek, 

Chlebovice, Lysůvky, Zelinkovice, Lískovec a Skalice.  

Autor novoupraveného mestského znaku je RNDr. Vilém Kocycha, ktorý spracoval znak 

do súčasnej podoby. Uznesením predsedníctva Českej národnej rady z 12. februára 1992 je 

znakom mesta Frýdku-Místku. Tento štít je rozdelený do štyroch štvorcových polí. V 

prvom a štvrtom poli modrej farby sa nachádza zlatá orlica priľahlá k striebornému 

písmenu F. Druhé a tretie pole je biele a na nich sú skrížené ostrve o šiestich súkoch 

sprevádzané tromi červenými ružami. [18] 

 

Obr. č.2. -  Znak mesta Frýdek – Místek, zdroj: [18] 

 

4.2 Širšie vzťahy 

 

Riešené územie sa nachádza v Moravskosliezskom kraji v štatutárnom meste 

Frýdek-Místek. Leží na oboch brehoch rieky Ostravice, ktorá rozdeľuje sliezský Frýdek 

a moravský Místek. Nachádza sa 23 km južne od krajského mesta Ostrava. Tieto dve mestá 

spojujú cesty číslo R56 a 477. Riešená plocha je umiestnená v katastrálnej časti Frýdek, 

ktorá sa nachádza na severnom cípe mesta v tesnej blízkosti nemocnice. Lokalita je 

vymedzená na severe ulicou Na močiaroch, na východe ulicou U Nemocnice a na západe 

ulici J. E. Purkyně. Na severe a západe nadväzuje na zastavané plochy obytného územia. 

Pri severnej strane sa jedná o bývanie individuálne a na západe o bývanie hromadné. 

Územie je mierne svahovité v juho - východnej časti sa nachádza hospic. Pozemok je 

tvorený predovšetkým ornou pôdou. V súčasnej dobe je územie nevyužité okrem hospicu 

a jeho záhrady. Hranica riešeného územia je graficky vyznačená vo výkrese č. 1 – Širší 

vztahy. Občianska vybavenosť je v dosahu (lekár, lekáreň, reštaurácia, pošta, potraviny, 

trafika, atď.). [14] 
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4.3 Rozbor dopravných vzťahov 

 

Do mesta Frýdek–Místek je dobrá dopravná dostupnosť. S mestom Ostrava je spojený 

rýchlostnou cestou R56, ktorá následné pokračuje ako cesta prvej triedy I/56 smerom na 

Bílu. Taktiež z Českého Těšína vedie rýchlostná komunikácia R48, ktorá pokračuje ako 

komunikácia prvej triedy I/48 do Příboru. K riešenému územiu za nemocnicou sa 

prichádza z hlavnej komunikácie číslo II/477 po ulici Liskovecká a následne po miestnej 

komunikácii E.I. Krásnohorské na ulicu K. Hájku, a tá nadväzuje na ulicu J.E. Purkyně, 

kde bude vjazd do areálu DOS.  

Územie je dobre dostupné aj z hľadiska hromadnej dopravy, vo vzdialenosti cca 

400 m sú umiestnené dve autobusové zastávky MHD, na ktorých premávajú štyri linky 

s nadväznosťou na všetky časti F-M, a aj na železničnú stanicu odkiaľ ide vlak na  tri 

smery, a to Ostravu, Český Těšín a Ostravicu. V danej lokalite je nedostatočná kapacita 

parkovacích plôch pre statickú dopravu. [14] 

V riešenej oblasti neprechádzajú žiadne dopravné koridory. Podľa územného plánu 

je vymedzená plocha dopravného koridoru DK 8, v blízkosti riešenej plochy, viď. výkres č. 

2. - Funkční využití území. 

 

4.4 Väzba na technickú infraštruktúru 

 

Objekt bude napojený na technickú infraštruktúru z existujúcich sietí. V riešenom území sa 

všetky siete nachádzajú po obvode pozemku. Jedná sa o siete vodovodu, kanalizácie, 

plynovodu, elektrickej komunikácie a elektrickej energie. Kapacita a možnosť napojenia 

vyplýva zo žiadosti o vydanie rozhodnutia. Zabezpečenie siete na elektronickú 

komunikáciu má na starosti Telefónica O2 ako správca siete. Elektrickú energiu 

zabezpečuje správca elektrickej siete, čo je na tomto území ČEZ Distribuce, a.s., RWE 

zabezpečuje plynovod. Zásobovanie vodou a odkanalizovanie má na starosti SmVaK 

Ostrava a.s. 
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4.5 Limity využitia územia 

 

Územie sa nachádza mimo prírodné chránené územia, nenachádza sa tu žiadna 

kultúrna ani prírodná pamiatka. Nachádza sa tu viacero vedení sieti po okrajoch pozemku 

a taktiež je v blízkosti heliport. Údaje o týchto ochranných pásmach budú podrobnejšie 

popísané v bode 7.2.2. 

 

4.6 Požiadavky vyplývajúce z územného plánu 

 

Na západnej časti pozemku sú plochy BI, určené na bývanie v rodinných domoch – 

mestské a prímestské. Prípustné je využitie na bytové domy, stavby pre sociálne služby a 

stavby pre zdravotné služby. Na východnej časti pozemku sa jedna o plochu, kde je 

stanovené funkčné využitie na občiansku vybavenosť verejnej infraštruktúry. Jedná sa 

o plochu OV. Diagonálne na riešenom území prechádza plocha zelene na verejných 

priestranstvách. Podrobnejšie je popis požiadaviek na územie popísaný v bode 6.2.3. 

Požiadavky ÚP sú taktiež zaznačené na výkres č. 02 – Funkční využiti území. 

 

4.7 Fotodokumentácia riešeného pozemku 

 

Viď príloha č. 1 
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5. Návrh variant 

 

Navrhnuté sú 3 varianty riešenia objektu formou monobloku. Jedná sa o objekt “A“, “ B“ 

a “C“. Objekty sa líšia pôdorysom a taktiež vo vnútornom rozmiestnení miestností a ich 

rozmeroch. Nachádzajú sa tu spoločenské miestnosti, miestnosti pre služby a byty. 

Základným priestorovým prvkom sú obytné jednotky byt 1 + kk o rozmeroch 9,2 m. x 4,65 

m a byt 2 + kk o rozmeroch 9,4 m x 7,4, ktorých množstvo sa v jednotlivých variantách 

líši. 

Byty sú tvorené vstupnou chodbou, ktorá je vybavená vstavanými skriňami. 

Z chodby je vstup do hygienického zariadenia a obývacej miestnosti. Hygienické 

zariadenie je vybavené sprchovacím kútom, umývadlom a záchodom a je riešené 

bezbariérovo. V obytnej miestnosti je kuchynský kút, jedálenský stôl, lôžko, gauč a stôl s 

TV. Z obytnej miestnosti je vstup na lodžiu. Pri dvojizbových bytoch je navyše ešte vstup 

do spálne. Dispozične sú navrhnuté tak, aby čo najlepšie zodpovedali potrebám a 

požiadavkám seniorov na kvalitné bývanie. Prevedenie pri všetkých bytoch umožňuje 

bezbariérové užívanie. Viď výkres č. 15, 16 a 17. 

Zdravotno-ošetrovateľská časť, kde je uvažované s priestorom vhodným na 

vodoliečbu a vodné masáže pre obyvateľov domova. Jedná sa o miestnosť s masážnou 

vaňou, lavičkou s madlamy, umývadlom a skriňami na rehabilitačné pomôcky. Priestor 

vane je oddelený závesom. Ďalej je uvažované s kanceláriou a bytom pre ošetrovateľky. 

Taktiež je navrhnutá ordinácia lekára, ktorej riešenia sa v  jednotlivých variantách líšia viď 

výkresy objektov. 

 

5.1 Varianta objekt “A“ 

 

Jedná sa o trojpodlažný objekt, nepodpivničený s plochou strechou, ktorý je členený na 

bytové a nebytové priestory. Skladá sa z centrálnej časti a dvoch ramien, kde sú byty pre 

obyvateľov. Komunikačné priestory majú minimálnu šírku 1,5 m. Objekt je rozdelený na 4 

požiarne úseky. Prvý je priestor, kde sú služby a spoločenské miestnosti. Druhý úsek je 

oblasť schodiska. Tretí a štvrtý úsek tvoria ubytovacie priestory ukončené únikovým 

východom. Táto varianta bude následne ďalej riešená viď výkres č. 6 umiestnenie objektu 

v území. Pre každé umiestnenie je vypracovaný urbanistický návrh výkres č. 7 a 8. V 
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situácii výkres č. 9 je znázornené umiestnenie stavby voči susedným pozemkom, vedenie 

sietí a jednotlivých prípojok k objektu. Doprava je taktiež riešená vo výkrese č. 9. 

Pôdorysy jednotlivých podlaží s vyznačením funkcie jednotlivých plôch sú na výkresoch č. 

10, 11 a 12. Nasledujú rezy a pohľady na výkresoch č. 13 a 14. Výkres 15 a 16 detail bytu 

1 + kk a 2+ kk. Na výkrese č. 17 detailne riešená hygienická miestnosť s vyznačením 

a popísaním jednotlivých zariaďovacích predmetov a bezbariérového riešenia. 

 

5.1.1 Objekt “A“- 1. NP 

Vstup je do centrálnej časti. Vo vstupnej hale sa nachádzajú poštové schránky, po ľavej 

strane je prvé ubytovacie rameno, kde sú 4 byty 1 + kk a dva 2 + kk, po pravej strane je 

schodisko s výťahom 1,1 m x 1, 4 m vo výťahovej šachte 1,5 m x 1,8 m. Následne je vstup 

do centrálnej haly, kde sa nachádza kaviareň, pracovňa, upratovacia komora a technická 

miestnosť. Ďalej sú tu k dispozícii toalety a lekár s vlastnou čakárňou a ordináciou sestry 

a lekára. V prednej časti sa nachádza byt pre ošetrovateľky, kancelária a vaňová kúpeľňa. 

Pričom na ľavej strane je východ do záhradu a na strane pravej je druhé ubytovacie rameno 

zo siedmimi bytmi 1 + kk. Na konci ramien sú únikové východy. 

 

5.1.2 Objekt “A“ - 2. NP 

Pri vstupe na druhé podlažie je spoločenská miestnosť, cez ktorú sa prechádza do 

ubytovacieho ramena totožného s 1. NP. Po pravej strane je vchod do haly, odkiaľ je 

prístup do zhromaždovacej miestnosti s premietačkou, počítačová miestnosť 

s internetom, WC a byt 1+ kk, na komerčné využite. Následne je táto centrálna časť 

rozdelená a v druhej časti sa nachádzajú 3 byty 1+ kk a  ubytovacie rameno totožné s 1. 

NP. 

 

5.1.3  Objekt “A“ - 3.NP 

3. NP je totožné s 2. NP, pričom sa mení len funkcia troch miestností v centrálnej časti, 

a to na miestnosť s biliardom a pingpongovým stolom, telocvičňu a klubovňu. 

Počet bytov 

 1. NP: Byty 1 + kk – 39,65m
2: 11 + 1 ošetrovateľský 

Byty 2 + kk – 62,20m
2
: 2 
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 2. NP: Byty 1 + kk – 39,65m
2
: 11 

Byty 1 + kk – 38,22m
2: 3 + 1 komerčný 

Byty 2 + kk – 62,20m
2
: 2 

 3. NP: Byty 1 + kk – 39,65m
2
: 11 

Byty 1 + kk – 38,22m
2: 3 + 1 komerčný 

Byty 2 + kk – 62,20m
2
: 2 

 Celkový počet bytov: Byty 1 + kk – 39,65m
2
: 33 + 1 ošetrovateľský 

Byty 1 + kk – 38,22m
2: 6 + 2 komerčné 

Byty 2 + kk – 62,20m
2
: 6 

Maximálny počet obyvateľov: 51 

Zastavaná plocha: 1329 m2 

Obostavaný priestor: 13356 m3
 

 

5.2 Varianta objekt “B“ 

 

Ide o dvojpodlažný objekt, nepodpivničený s plochou strechou, ktorý je členený na bytové 

a nebytové priestory. Skladá sa z centrálnej častí a dvoch ramien, kde sú byty pre 

obyvateľov. Komunikačné priestory majú minimálnu šírku 1,8 m. Objekt je rozdelený na 4 

požiarne úseky. Prvý je priestor, kde sú služby a spoločenské miestnosti. Druhý úsek je 

oblasť schodiska. Tretí a štvrtý úsek tvoria ubytovacie priestory ukončené únikovým 

východom. Táto varianta je na  výkresoch č. 21 a 22. 

 

5.2.1 Objekt “B“ - 1. NP 

Vstup je do centrálnej časti. Vo vstupnej hale sa nachádzajú poštové schránky po pravej 

strane je schodisko s výťahom 1,1 m x 1, 4 m vo výťahovej šachte 1,5 m x 1,8 m. Pri 

postupe do hlavnej haly sa po ľavej strane nachádzajú dve kancelárie a ubytovacie rameno 

kde je 8 bytov 1 + kk a 4 byty 2 + kk. Napravo je  lekár s vlastnou čakárňou a ordináciou 

sestry a lekára. K dispozícii je taktiež WC. V prednej časti sa nachádza byt pre 

ošetrovateľky, kancelária a vaňová kúpeľňa. Pričom na ľavej strane je východ  do záhrady 

a kaviareň. Napravo je ubytovacie rameno s 12 bytmi 1 + kk a 1 bytom 2 + kk. Na konci 

ramien sú únikové východy. 
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5.2.2 Objekt “B“ - 2.NP 

Pri vstupe na druhé podlažie a vstupe do hlavnej haly 2. NP sú k dispozícií kancelárie, 

upratovacia komora, práčovňa, spoločenská miestnosť, WC, počítačová miestnosť 

s internetom a telocvičňa. V prednej časti sú 2 byty 2 + kk pre komerčné využitie. 

Ubytovacie ramená sú totožné s 1.NP. 

Počet bytov 

 1.NP: Byty 1 + kk – 39,65 m
2
: 20 

Byty 2 + kk – 62,20 m
2: 5 + 1 ošetrovateľský 

 2.NP: Byty 1 + kk – 39,65 m
2
: 20 

Byty 2 + kk – 62,20 m
2: 5 + 2 komerčné 

Celkový počet bytov: Byty 1 + kk – 39,65 m
2
: 40 

Byty 1 + kk – 38,22 m
2: 10 + 2 komerčné a 1 ošetrovateľský 

Maximálny počet obyvateľov: 60 

Zastavaná plocha: 2235 m2 

Obostavaný priestor: 15756 m3
 

 

5.3 Varianta objekt “C“ 

 

Ide o dvojpodlažný objekt, nepodpivničený s plochou strechou, ktorý je členený na bytové 

a nebytové priestory. Skladá sa z centrálnej časti a ramien, kde sú byty pre obyvateľov. 

Komunikačné priestory majú minimálnu šírku 1,5 m. Objekt je rozdelený na 3 požiarne 

úseky. Prvý je priestor, kde sú služby a spoločenské miestnosti. Druhý úsek je oblasť 

schodiska a tretí tvoria ubytovacie priestory, ukončený je únikovým východom viď výkres 

č. 24 a 25. 

 

5.3.1 Objekt “C“ - 1.NP 

Vstup je do vstupnej chodby, kde sa nachádzajú poštové schránky, upratovacia komora 

a sklad. Oproti vstupu je schodisko s výťahom 1,1 m x 1, 4 m vo výťahovej šachte 1,5 m x 

1,8 m. Pri postupe do hlavnej haly sa po ľavej strane nachádzajú lekár s vlastnou čakárňou 

a ordináciou sestry a lekára k dispozícii je taktiež WC. V pravej časti sa nachádza 

technická miestnosť, kaviareň a počítačová miestnosť. Následne je predelená na 

ubytovaciu časť, kde je byt pre ošetrovateľky, vaňová kúpeľňa a 2 byty 2 + kk. Z tohto 
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priestoru je prístup do záhrady. Napravo je ubytovacie rameno so 6 bytmi 1 + kk. Na konci 

ramena je únikový východ. 

 

5.3.2 Objekt “C“ - 2.NP 

Pri vstupe v 2. NP je klubovňa a vchod do hlavnej haly, nachádza sa tu spoločenský 

priestor, práčovňa, spoločenská miestnosť s biliardom a pingpongovým stolom, 

upratovacia miestnosť, telocvičňa a 4 byty komerčného typu 1 + 0. Následne je predelená 

na ubytovaciu časť, kde sú 3 byty 2 + kk a rameno so 6 bytmi 1 + kk. 

Počet bytov 

 1.NP: Byty 1 + kk – 39,65 m
2
: 8  

Byty 2 + kk – 62,20 m
2: 2 + 1 ošetrovateľský 

 2.NP: Byty 1 + kk – 39,65 m
2
: 8 

Byty 2 + kk – 62,20 m
2
: 3 

Byty 1 + 0     – 27,97 m
2: 4 komerčné 

Celkový počet bytov: Byty 1 + KK – 39,65 m
2
: 16 

Byty 2 + KK – 62,20 m
2: 5 + 1 ošetrovateľský 

Byty 1 + 0     – 27,97 m
2: 4 komerčné 

Maximálny počet obyvateľov: 26 

Zastavaná plocha: 1407 m2 

Obostavaný priestor: 9919 m3
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6. Sprievodná správa  

 

Sprievodná a technická správa je vypracovaná na základe prílohy č. 4 k vyhláške č. 

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

opatření.  

 

6.1 Úvodné údaje 

 

6.1.1 Identifikačné údaje o žiadateľovi a spracovateľovi dokumentácie 

Objednávateľ: Magistrát mesta Frýdek - Místek 

Radniční 1148 

738 01 Frýdek - Místek 

Spracovateľ:  Bc. Lukáš Ficek 

Skalité – Kudlov 439 

023 14 Skalité 

Stupeň: Dokumentácia k žiadosti o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (DUR) 

 

6.1.2 Označenie stavby a pozemku 

Názov stavby: Bývanie pre seniorov  

Charakter stavby: Novostavba 

Miesto stavby: Frýdek - Místek 

Katastrálne územie: Frýdek 634956. 

Parcelné čísla stavby: 5486, 5487, 5488, 5489, 5490 / 1, 5490 / 3, 5490 / 4, 5490 / 5, 5490 

/ 6, 5490 / 7, 5490 / 8, 5491 / 3, 5492 / 3, 5494 / 1, 5494 / 2, 5494 / 3, 5494 / 4, 5494 / 5, 

5494 / 6, 5496, 5497 / 1, 5497 / 2, 5497 / 3, 5497 / 4, 5497 / 5, 5498 

 

6.2 Charakteristika územia a stavebného pozemku 

 

6.2.1 Poloha v obci - zastavaná časť - nezastavaná časť obce 

Areál DOS sa bude nachádzať na severovýchodnom okraji mesta v zastavanej časti. 

Pozemok je umiestnený v lokalite za nemocnicou na ulici J.E. Purkyně. 
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6.2.2 Údaje o vydaní územno-plánovacej dokumentácie 

Na dotknuté územie je v súčasnej dobe platný územný plán vydaný a schválený 

zastupiteľstvom štatutárneho mesta Frýdek-Místek s účinnosťou od 1. 1. 2009. 

 

6.2.3 Údaje o súlade zámeru s územnoplánovacou dokumentáciou 

Navrhované riešenie je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou. Riešená lokalita sa 

nachádza v zastaviteľnej ploche označenej Z218 pre BI, Z219 pre OV a ZV1/1 pre ZV. 

Navrhnutá výstavba DOS rešpektuje urbanistickú koncepciu územného plánu. Východná 

plocha je určená podľa ÚP pre občianske vybavenie verejnej infraštruktúry a západná 

plocha je určená pre bývanie v rodinných domoch – mestské a prímestské. Diagonálne na 

riešenom území prechádza plocha zelene na verejných priestranstvách  

OV – plochy občianskeho vybavenia verejnej infraštruktúry. 

Hlavné využitie: Areály a zariadenia občianskeho vybavenia verejnej infraštruktúry 

vrátane prevádzkového zázemia. 

Prípustné využitie: Stavby pre zdravotníctvo, sociálnu starostlivosť, starostlivosť o rodinu 

- vrátane prevádzkového zázemia. 

- Max. podlažnosť 4. NP a obytné podkrovie, resp. max. výška hlavnej rímsy 

zodpovedajúcej 5. NP, ak nie je v tabuľke zastaviteľných a prestavbových plôch stanovené, 

inak 

- Koeficient zastavania pozemku (KZP) – max. 0,20-0,50 podľa lokalizácie 

BI -  plochy bývania v rodiných domoch – mestské a prímestské. 

Hlavné využitie: bývanie v rodinných domoch, občianske vybavenie a verejné 

priestranstvá. 

Prípustné využitie: bytových domov, stavby pre sociálne služby, stavby pre zdravotné 

služby. 

- Max podlažnosť 2. NP a obytné podkrovie, bytové domy (vila domy) max. 2. NP a 

obytné podkrovie alebo 3. NP bez obytného podkrovia. 

- Koeficient zastavania pozemku (KZP) – max. 0,50. 

ZV - Plochy zelene na verejných priestranstvách 

Hlavné využitie: plochy verejne prístupnej zelene (parky, parkové úpravy). 

Prípustné využitie: stavby drobných športových zariadení, stavby vodných plôch a nádrží 

a chodníky. 
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6.2.4 Údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov 

Návrh spĺňa požiadavky všetkých dotknutých orgánov a organizácií viď príloha č.2. Jedná 

sa najmä o Magistrát mesta Frýdek-Místek, ČEZ Distribúcia, a.s., SmVak - regionálna 

správa Frýdek - Místek, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., RWE - Severomoravská 

plynárenská a.s.  

 

6.2.5 Možnosti napojenia stavby na verejnú dopravnú a technickú infraštruktúru 

Dopravná infraštruktúra: Pozemok bude napojený z miestnej komunikácie na ulici J. E. 

Purkyně, ktorá tvorí súčasť dopravného vybavenia sídelného útvaru. 

Elektrická energia: Objekt bude napojený prostredníctvom elektro prípojky na stavajúcu 

trafostanicu vedľa objektu hospicu. 

Voda: Vodovodná prípojka bude napojená na stavajúci vodovodný rad DN 200, ktorý 

vedie okrajom južnej strany pozemku. S ukončením vodovodnej prípojky v objekte, kde 

bude vodomerná zostava. 

Splašková kanalizácia: Objekt bude napojený na stávajúcu splaškovú kanalizáciu, ktorá 

vedie okrajom južnej strany pozemku. Jedná sa o potrubie DN 300. 

Dažďová kanalizácia: Z objektu a priľahlého parkoviska bude odvádzaná dažďová voda 

do vodného toku na okraji severnej časti pozemku. Pešie komunikácie sú navrhnuté tak, 

aby bolo možné samovoľné vsakovanie do podkladu a odtok. 

Plyn: Prípojka plynu bude vedená zo súčasného nízkotlakového plynovodu NTL DN 100 

vedúceho na ulici Na bažinách. 

Telekomunikačné vedenie: Objekt bude napojený na stávajúce komunikačné siete z ulice 

J.E. Purkyně. 

 

6.2.6 Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 

Z hľadiska týchto uvedených faktorov je pozemok  určený na stavbu vhodný. Podrobnosti 

budú doplnené v rámci dokumentácie pre stavebné povolenie na základe geologického 

prieskumu. 
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6.2.7 Poloha voči záplavovému území 

Dotknuté územie sa nachádza mimo záplavové územie. 

 

6.2.8 Druhy a parcelné čísla dotknutých pozemkov podľa katastra nehnuteľností 

Parcelné 

číslo 

Výmera 

(m
2
) 

Druh 

pozemku Vlastnícke právo 

spôsob 

ochrany 

5486 13661 orná pôda Česká republika ZPF 

5488 526 ostatná plocha Štatutárne mesto Frýdek - Místek - 

5489 733 vodná plocha Štatutárne mesto Frýdek - Místek - 

5490/1 8655 orná pôda Štatutárne mesto Frýdek - Místek ZPF 

5490/3 189 orná pôda Česká republika ZPF 

5490/4 30 zastavaná plocha Česká republika - 

5490/5 1247 orná pôda Štatutárne mesto Frýdek - Místek ZPF 

5490/6 3737 orná pôda Štatutárne mesto Frýdek - Místek ZPF 

5490/7 387 orná pôda Štatutárne mesto Frýdek - Místek ZPF 

5490/8 1481 zastavaná plocha Štatutárne mesto Frýdek - Místek - 

5491/3 674 ostatná plocha Štatutárne mesto Frýdek - Místek - 

5492/3 49 ostatná plocha Štatutárne mesto Frýdek - Místek - 

5494/1 1469 ostatná plocha Štatutárne mesto Frýdek - Místek - 

5494/2 2776 ostatná plocha Štatutárne mesto Frýdek - Místek - 

5494/3 17 ostatná plocha Štatutárne mesto Frýdek - Místek - 

5494/4 217 ostatná plocha Štatutárne mesto Frýdek - Místek - 

5494/5 127 ostatná plocha Štatutárne mesto Frýdek - Místek - 

5494/6 278 ostatná plocha Štatutárne mesto Frýdek - Místek - 

5496 98 orná pôda Böhmová Irena MUDr., Böhm O. Ing. ZPF 

5497/1 9768 orná pôda Böhmová Irena MUDr., Böhm O. Ing. ZPF 

5497/2 250 ostatná plocha Böhmová Irena MUDr., Böhm O. Ing. - 

5497/3 417 orná pôda Štatutárne mesto Frýdek - Místek ZPF 

5497/4 3371 orná pôda Štatutárne mesto Frýdek - Místek ZPF 

5497/5 2312 orná pôda Štatutárne mesto Frýdek - Místek ZPF 

5498 95 orná pôda Böhmová Irena MUDr., Böhm O. Ing. ZPF 
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6.2.9 Prístup na stavebný pozemok po dobu výstavby, prípadne prístupové trasy 

Doprava bude vedená po stávajúcej miestnej komunikácii s parcelným číslom 5319/74 - 

ulica J.E. Purkyně. Stavebný materiál bude dovážaný po komunikácii II. triedy, a to 473 a 

477 vedúce mestom Frýdek - Místek.  

 

6.2.10 Zabezpečenie vody a energií po dobu výstavby 

Voda pre stavebné potreby bude zaistená zmluvným odberom s SmVaKom cez vodomernú 

šachtu. Elektrická energia bude taktiež zaistená zmluvným odberom s ČEZom napojením 

na existujúcu sieť, pre kontrolu a vyúčtovanie odberu bude nainštalovaný elektromer. 

 

6.3 Základná charakteristika stavby a jej užívania 

 

6.3.1 Účel užívania stavby 

Základným účelom navrhovanej stavby je vybudovanie nových kapacít pre bývanie 

seniorov. Malorozmerové byty pre jednu alebo dve osoby a prispôsobené ich požiadavkám 

a potrebám. Určené sú pre starších občanov a zdravotne postihnuté osoby, najmä občanom 

žijúcim osamelo, ktorí sú v základných životných úkonoch sebestační, ale pri určitých 

potrebách sú odkázaní na pomoc, prípadne starostlivosť inej osoby.  V objekte sú taktiež 

doplnené služby (kaviareň, doktor, telocvičňa, internetová miestnosť), ktoré sú ponúkané 

aj ľuďom v okolí. Vybudovaný bude aj vonkajší areál určený na oddych. 

Jedná sa o tieto objekty: 

SO 01 – Objekt DOS 

Inžinierske objekty navrhnuté 

SO 02 - Prípojka vodovodu DN 50 

SO 03 – Prípojka splaškovej kanalizácie DN 200 

SO 04 - Prípojka plynovodu DN 50 

SO 05 – Prípojka elektrického vedenia NN 

SO 06  - Komunikačný kábel 

SO 07 – Dažďová kanalizácia DN 200 

SO 08 – Komunikácie pre peších 

SO 09 – Príjazdová cesta s parkoviskom 
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6.3.2 Trvalá alebo dočasná stavba 

Všetky stavby, ktoré budú postavené na danom území, budú určené na trvalé užívanie 

 

6.3.3 Novostavba alebo zmena dokončenej stavby 

Jedná sa o novostavbu. 

 

6.3.4 Etapizácia výstavby 

Výstavba areálu sa predpokladá v jednej etape, rozdelenej na štyri časti. Naskytá sa aj 

možnosť, pre zlú finančnú situáciu investora rozdeliť výstavbu do dvoch na sebe 

nezávislých etáp. Prvá etapa bude vybudovanie areálu DPS na odkúpených pozemkoch 

Böhmovcov a v druhej etape dobudovanie verejnej oddychovej zóny na pozemkoch 

štatutárneho mesta Frýdek-Místek a Českej republiky. 

Rozdelenie postupu výstavby: 

• 1. časť - úprava terénu, vybudovanie prípojok (vodovodné, plynovodné, 

kanalizačné, prípojka NN, komunikačnej siete a oplotenie pozemku) 

• 2. časť – stavba objektu DOS 

• 3. časť - zriadenie komunikácií a parkovacích státí  

• 4. časť - prevedenie terénnych úprav, výsadba novej zelene, inštalácia mobiliáru 

 

6.4 Orientačné údaje stavby 

 

6.4.1 Základné údaje o kapacite stavby 

V objekte DOS sa nachádza okrem bytov pre seniorov a spoločných priestorov aj priestory 

a služby určené pre širokú verejnosť (kaviareň, pracovisko praktického lekára, telocvičňa, 

atď.) viď výkresová dokumentácia objektov “A“.  

Celkový počet bytov: Byty 1 + KK – 39,65m
2
: 33 + 1 ošetrovateľský 

  Byty 1 + KK – 38,22m
2: 6 + 2 komerčné 

  Byty 2 + KK – 62,20m
2
: 6 

Maximálny počet obyvateľov: 51 

Zastavaná plocha: 1329 m
2 

Obostavaný priestor: 13356 m
3
 

Spevnené plochy: pešia komunikácia: 2030 m
2
 

asfaltová komunikácia :753 m
2
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6.4.2 Celková bilancia nárokov všetkých druhov energií, tepla a TÚV 

Zdrojom tepla v budove bude plynová kotolňa, ktorá bude slúžiť na vykurovanie objektu 

a súčasne prípravu TÚV. Výpočet potreby plynu pre objekt bol vypočítaný podľa ČSN EN 

1775 Zásobování plynem (ČSN 38 6441). Podrobní výpočet viď príloha č. 3 

Maximálna hodinová potreba plynu príprava TÚV: 1,5 m
3
/hod 

Maximálna hodinová potreba plynu na kúrenie: 8,6 m
3
/hod 

Hodinová potreba tepla: 202,7kW 

Ročná potreba tepla: 465MWh/r 

Dimenzovanie plynovodnej siete: návrh DN 50 

Výpočet potreby tepla na prípravu TÚV: podľa ČSN 060210 Výpočet tepelných 

ztrát budov při ústředním vytápění 

Priemerný tepelný príkon pre prípravu TÚV: 4,67kW 

Maximálny tepelný príkon TÚV: 8,4kW  

Ročný tepelný príkon TÚV: 33,26MWh/r 

 

6.4.3 Celková spotreba vody 

Výpočet potreby vody podľa smernice MVLH č.9/73. Podrobní výpočet viď príloha č. 2 

Priemerná denná potreba vody: 25130 l/deň 

Maximálna denná potreba vody: 31412.5 l/ deň 

Maximálna hodinová potreba vody: 2355,9l/h = 6,5443.10
-4

 m3/s 

Rovnica objemového prietoku: návrh DN 50 

 

6.4.4 Odborný odhad množstva splaškových a dažďových vôd 

Výpočet množstva splaškových a dažďových vôd podľa ČSN 75 6101 Stokové sítě a 

kanalizační přípojky. Podrobní výpočet viď príloha č. 2 

Výpočet množstva splaškových odpadových vôd: max. hodinový prietok: 0,6399 l/s 

=> návrh podľa nomogramu: DN 200. 

Výpočet množstva dažďových odpadových vôd: max. odtok dažďových vôd: 16,34 l/ s 

=> návrh podľa nomogramu DN 200 
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7. Súhrnná technická správa 

 

7.1 Popis stavby 

 

Prevedenie stavby umožňuje bezbariérové užívanie celého objektu osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie. Orientácia a dispozičné riešenie bolo zvolené podľa 

požiadaviek kladených na objekt a jeho jednotlivé časti. 

  

7.1.1 Zdôvodnenie výberu stavebného pozemku 

Pozemok je ideálny pre výstavbu objektu DOS a jeho areálu. Nachádza sa v tichej lokalite 

za nemocnicou medzi už existujúcou zástavbou. Je dostatočne veľký pre výber vhodného 

umiestnenia rôznych variant riešení DOS a oddychovej zóny. Taktiež je dobre dostupná 

MHD a občianska vybavenosť je v dosahu.  

Plánovanou stavbou nedôjde k zatieneniu susedných objektov či pozemku. 

Pozemky sú vo vlastníctve štatutárneho mesta F-M Českej republiky, okrem troch parciel 

z celého riešeného územia, ktoré sú v súkromnom vlastníctve tie budú vykúpene. 

 

7.1.2 Zhodnotenie staveniska 

Stavenisko je mierne svahovitého charakteru smerom k severozápadu s množstvom 

náletovej zelene. Zo severnej, západnej a východnej strany pozemok obklopuje zástavba 

bytových a rodinných domov. Z juhu je územie ohraničené stavebnými parcelami, ktoré 

nie sú nezastavané. Stavenisko je dobre dopravne prístupné a umožňuje vybudovanie 

zariadenia staveniska. 

 

7.1.3 Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného riešenia 

Hlavným cieľom bolo navrhnúť komplexný areál domu s opatrovateľskou službou, ktorý 

ponúka komfortné bývanie, ale aj širokú škálu služieb. Návrh je riešený tak, aby ponúkal 

dostatok priestoru pre aktívne a pasívne trávenie voľného času seniorov. Tento priestor 

bude rozdelený na verejný a poloverejný a vybavený bude vhodným mobiliárom. Riešené 

sú dve varianty umiestnenia objektu s urbanisticko – architektonickým riešením v danej 

lokalite. Prvá vo východnej časti pozemku s napojením a zdieľaním areálu s objektom 

hospicu. Druhá v západnej časti, kde je objekt s poloverejným areálom, ktorý je oplotený 
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s možnosťou návštev verejnosti. Taktiež je navrhnuté vybudovanie verejnej oddychovej 

zóny, ktorá bude prepojovať objekty DOS a hospicu, tým pádom budú možné 

bezproblémové vzájomné návštevy obyvateľov a využívanie moderného areálu a jeho 

mobiliáru. 

V oboch urbanisticko – architektonických riešeniach budú využité rovnaké prvky, 

rozdiel je v rozmiestnení. Verejná oddychová zóna obsahuje vodnú plochu v miestach kde 

bola bažina a je prirodzený prítok vody. Okolo jazierka je navrhnutý chodník s množstvom 

lavičiek na oddych, taktiež je tu drevený altán pri ktorom je petanquové ihrisko pre aktívne 

trávenie voľného času. Ďalej tu nájdeme pergolu s krbom kde je možnosť grilovania s 

posedením.  

V areále DOS sa nachádza viacero účelových plôch, ktoré umožňujú ako 

spoločenský kontakt, tak aj súkromný oddych pri aktívnom či pasívnom trávení času. Je tu 

zhromaždovacia plocha s pergolou a posedom, oddychová plocha s pamätným stromom 

v strede, skalka, fit park pre seniorov, petanquové ihrisko, ruské kolky a šachové zákutie so 

záhradnými šachmi. 

Zeleň je navrhnutá a doplnená mobiliárom tak, aby vytvárala dostatok miest 

vhodných pre relaxáciu a odpočinok. Bude snaha ponechať čo najviac stavajúcich stromov, 

ktoré sú v dobrom stave a budú doplnené novou výsadbou. Parkovisko pre obyvateľov 

objektu a hostí je umiestnené na západnej strane pozemku. Viď výkres č. 07 a 08. 

 

7.1.4 Zásady technického riešenia (dispozičného a stavebného) 

Dispozičné riešenie: je popísané v bode 5.1 - Varianta objekt “A“ 

Stavebné riešenie: 

Základy - objekt bude založený na betónových pásoch z betónu C25/30. Hĺbka základovej 

škáry bude v nezamrzenej hĺbke 800 mm pod upraveným terénom. Stĺpy pri únikovom 

schodisku sú založené na základových pätkách. 

Zvislé konštrukcie - zvislé nosné konštrukcie budú vymurované z tehál Porotherm P + D 

vonkajšie obvodové tl.440 mm, vnútorné nosné steny hr. 300 mm, priečky hr. 140 mm. 

Komín - je tvorené komínovým systémom Schiedel a je vedený 1,5 m nad úroveň plochej 

strechy. 



40 

 

Vodorovné nosné konštrukcie – všetky vodorovne konštrukcie budú zo ŽB.  

Okenné a dverové otvory - okná sú navrhnuté plastové s izolačným dvoj sklom, farba 

biela. Vstupné dvere bytových jednotiek budú drevené.  

Vnútorné úpravy povrchov - zvislé konštrukcie budú opatrené vnútornou vápenno- 

cementovou omietkou na ktorej je maľba a umývateľný náter do výšky 1500 mm. 

V sociálnych miestnostiach a v mieste kuchynských liniek budú steny obložené 

keramickým obkladom. 

Vonkajšia úprava povrchov - fasáda je obložená Stone BRiCK s imitáciou tehly. Časť 

fasády v priestore lodžii bude zo štruktúrovanej fasádnej omietky v bielej farbe.  

Strecha: je navrhnutá plochá jednoplášťová so sklonom 2%. Dažďová voda zo strechy 

je zvedená do dažďovej kanalizácie. 

Spevnené plochy: Chodník bude tvorený betónovou zámkovou dlažbou ukladanou do 

pieskového lôžka a okraje tvoria betónové obrubníky.  

 

7.1.5 Zdôvodnenie navrhnutého riešenia stavby z hľadiska dodržania príslušných 

všeobecných požiadaviek na výstavbu 

Pri projektovaní stavby budú v plnej miere rešpektované vyhlášky: 

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

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

a územního opatření 

Vyhláška č. 268/2006 Sb., o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č 269/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

 

7.1.6 U zmien existujúcich stavieb údaje o ich súčasnom stave 

Na danom území nedôjde k zmenám existujúcich stavieb, keďže sa jedna o novostavbu bez 

nutnosť zásahu do iných objektov. 
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7.2 Stanovenie podmienok pre prípravu výstavby 

 

7.2.1 Údaje o vykonaných a navrhovaných prieskumoch 

Na danom území nebol vykonaný inžiniersko - geologický a radónový prieskum. V rámci 

spracovania ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie budú prieskumy vykonané.  

 

7.2.2 Údaje o ochranných pásmach a hraniciach chránených území dotknutých výstavbou  

Ochranné pásmo je ohraničené územie, v ktorom je zakázaná iná činnosť než tá, pre ktorú 

bolo toto územie vymedzené. Pre vykonávanie inej činnosti je nutné vyžiadať si povolenie. 

Nachádzajú sa tu ochrane pásma sieti a heliportu. 

Pri vodovode a kanalizácii: 

Ochranné pásma radov od vonkajšieho líca steny potrubia na každú stranu: 

- Pri vodovode a kanalizácii do priemeru 500 mm - 1,5 m 

- Pri vodovodných radoch a kanalizačných stokách s priemerom nad 200 mm, 

ktorých dno je uložené v hĺbke väčšej ako 2,5 m pod upraveným povrchom sa 

vzdialenosť od vonkajšieho líca zvyšujú o 1,0 m 

Pri podzemných elektrických vedeniach: 

Ochranné pásmo od krajného kábla na obe strany: 

- Do 110 kW - 1 m 

Pri plynovodoch a plynárenských zariadeniach: 

Ochranným pásmom od pôdorysu plynárenského zariadenia, merané kolmo na jeho obrys.  

- NTL plynovodov a prípojok v zastavanom území obce - 1 m 

- VTL plynovodu do DN 200 - 4 m 

- VTL plynovodov nad DN 200 – 20m 

- RS VTL – 10 m 

U komunikačných káblov: 

Ochranné pásmo vedenia od krajného kábla na obe strany: 

- Podzemne vedenie komunikačného kábla 1,5 m  
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Heliport:  

Do územia zasahuje ochranné pásmo heliportu so zákazom vzdušných vedení VVN a VN 

a ochranné pásmo s výškovým obmedzením stavieb. 

Na dotknutom pozemkom sa nachádza: pri jeho severnej hranici ochranné a 

bezpečnostné pásmo VTL plynovodu DN 100, DN 200 a VTL regulačnej stanice plynu, 

ochranné pásmo vodovodu DN 300, DN 250 a komunikačný kábel. Pozemkom ďalej 

prechádzajú vo východnej časti podzemné vedenia VN do 110 kW od existujúcej 

trafostanice. Na južnej strane je to ochranné pásmo kanalizácie DN 300 a vodovodu DN 

200. Viď výkres č. 04 Limity území a príloha č. 2. 

 

7.2.3 Uvedenie požiadaviek na asanácie, búracie práce a výrub porastov 

Stavba bude realizovaná na zelenej lúke, kde je nutný výrub porastov, podľa hodnotenia 

zelene sa určia stromy, ktoré je nutné odstrániť. Bude odstránená zeleň, ktorá sa nachádza 

na miestach určených na zastavanie, ostatná existujúca zeleň bude ponechaná, odborne 

ošetrená a prebehne výsadba novej zelene a náhrada za výrub v mieste na to určenom. 

 

7.2.4 Požiadavky na zaberanie ZPF a pozemkov určených na plnenie funkcie lesa 

U pozemkov č. 5486, 5490 / 1, 5496, 5497 / 1, 5497 / 3, 5497 / 4 a 5498 bude potrebné 

požiadať o vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Jedná sa o zaberanie trvalé. 

Tab 8 – Pozemky určené na zaberanie ZPF, zdroj: [13] 

Parcelné 

číslo Výmera 

Druh 

pozemku Vlastnícke právo 

spôsob 

ochrany 

5486 13661 orná pôda Česká republika ZPF 

5490/1 8655 orná pôda Štatutárne mesto Frýdek - Místek ZPF 

5496 98 orná pôda Böhmová Irena MUDr., Böhm O. Ing. ZPF 

5497/1 9768 orná pôda Böhmová Irena MUDr., Böhm O. Ing. ZPF 

5497/3 417 orná pôda Štatutárne mesto Frýdek - Místek ZPF 

5497/4 3371 orná pôda Štatutárne mesto Frýdek - Místek ZPF 

5498 95 orná pôda Böhmová Irena MUDr., Böhm O. Ing. ZPF 
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7.2.5 Uvedenie územno-technických podmienok dotknutého územia a podmienok 

koordinácie výstavby  

Príchod na stavebný pozemok je riešený z ulice J.E. Purkyně. Na danom území nie sú 

preložky inžinierskych sietí potrebné. Pre zariadenia staveniska budú slúžiť staveniskové 

prípojky napojené na existujúce inžinierske siete. Odvodnenie stavebného pozemku bude 

do provizórnych vsiakovacích nádrží, ktoré pri väčšom množstve zrážkových vôd budú 

prečerpané do miestneho vodného toku. 

 

7.2.6 Údaje o súvisiacich stavbách, bilanciách zemných prác 

Nebudú realizované žiadne súvisiace stavby. Z parciel v mieste budúcej stavby bude 

vykonaná skrývka ornice, ktorá bude dočasne uložená na parcelu číslo 5497/4 a neskôr 

využitá pri dokončovacích prácach. Terén v mieste budúcej stavby bude zrovnaný do 

roviny, a taktiež bude prevedené sťahovanie terénu aby umožnil vhodný sklon peších 

komunikácii pre bezbariérové využitie. Zemina vyťažená pri zemných prácach bude 

využitá pri terénnych úpravách nebude nutný žiadny odvoz zeminy. Práca bude zahŕňať aj 

sadové úpravy ako sú výrub stromov, ošetrenie zelene, výsadba stromov, kríkov a kvetov. 

 

7.3 Základné údaje o prevádzke 

 

7.3.1 Popis navrhovanej prevádzky 

Jedná sa o stavby nevýrobného charakteru. Objekt je riešený ako monoblok rozdelený na 

časť súkromnú ubytovaciu a časť verejnú so spoločenskými priestormi a službami. Tieto 

jednotlivé časti sú prevádzkovo a požiarne oddelené.  

Toto zariadenie bude prevádzkovať mesto a je určené pre starších občanov a 

zdravotne postihnuté osoby. Byty sú obsadzované prostredníctvom nájomnej zmluvy a 

klienti si za služby platia. 

Druhy miestností a služieb sú popísané v bode 5.1, pričom niektoré budú pre 

ubytovaných občanov zadarmo a iné spoplatnené. Pre verejnosť budú všetky služby 

spoplatnené. Pôjde o rozhodnutie prevádzkovateľa objektu. 
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Verejná oddychová zóna a taktiež areál DOS je voľne prístupný verejnosti. V 

nočných hodinách sa bude vstup do areálu zamykať a bude možný prístup len cez objekt 

z dôvodu ochrany majetku. 

 

7.3.2 Predpokladané kapacity prevádzky 

Objekt DOS má kapacitu max. 51 obyvateľov, 2 hostí a jednu ošetrovateľku. Kapacita 

kaviarne je 24 miest, ďalej je v areáli umiestnený lekár, počítačová miestnosť s 8 

počítačmi s prístupom na internet, spoločenská miestnosť s premietačkou kapacita 30 osôb, 

telocvičňa kapacita 10 osôb. 

 

7.3.3 Popis technológií, výrobného programu, prípadne manipulácia s materiálom 

Jedná sa o tradičné stavebné práce. Materiál a manipuláciu sním budú priamo na 

stavenisku zabezpečovať vhodné zariadenia a stroje, vrátane jeho skladovania. 

 

7.3.4 Návrh riešenia dopravy v pokoji 

Výpočet počtu odstavných a parkovacích plôch podľa normy ČSN 736110 Projektování 

místních komunikací. Taktiež podľa tejto normy sú navrhnuté polomery nájazdu 

a rozhľadové trojuholníky. Rozmery parkovacích miest sú navrhnuté podľa normy ČSN 73 

6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. 

N = Oo * ka + Po * ka * kb 

Oo ... základný počet odstavných státí (dlhodobé) 

Po ... základný počet parkovacích státí (krátkodobé) 

ka ... súčiniteľ stupňa automobilizácie (1:2,5) => ka = 0,84 

kb ... súčiniteľ redukcie počtu státia sa zanedbáva  

Tab. 9– Počet staní podľa účelových jednotiek, zdroj: [9] 

Druh 

stavby 

Účelová 

jednotka 

Počet UJ na 

1 státie 

Z počtu státí Počet 

Krátkodob.  Dlhodobých v %  

BD Byt 1 obytná m. 2 - 100 39 

BD Byt do 100 m
2
 1 - 100 6 

ordinácia Zd. personál 3 - 100 4 

ubytovňa Lôžko 4 - 100 4 
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N = Oo * ka + Po * ka * kb = (39/2) * 0,84 + (6/1) * 0,84 + (4/3)*0,84+(4/4)*0,84= 23,38 

Minimálny počet statí je 24 => návrh 34 staní 

Minimálny počet vyhradených statí 21 až 40 – 2 státia => návrh 4 staní 

Vjazd na parkovisko je z ulice J.E. Purkyně, pričom sú dodržané minimálne 

polomery nájazdu a rozhľadové trojuholníky pri vychádzaní z parkoviska. Komunikácia na 

parkovisku je široká 6000 mm a dĺžka parkovacieho miesta je 5000 mm. Šírky sú rôzne, 

krajné parkovacie miesto je rozšírené o 250 mm na 2750 mm, bežné parkovacie miesto je 

2500 mm a vyhradené parkovacie miesto 3500 mm. Viď výkres č. 9. 

 

7.3.5 Odhad potreby materiálov, surovín 

Odhad potreby materiálov na realizáciu bude známi po realizácii podrobného rozpočtu 

z uvedením jednotlivých materiálov a ich množstva.  

 

7.3.6 Riešenie likvidácie odpadu, splaškových a dažďových vôd 

Po uvedení objektu do prevádzky budú vznikať odpady, ktoré budú rozlíšené v súlade s 

kategorizáciou a Katalógom odpadov v zmysle vyhlášky č. 381/2001 Sb.. Likvidáciu 

všetkých odpadov vzniknutých pri prevádzke stavby si zabezpečí pôvodca odpadu v súlade 

so zákonom č. 106/2005 Sb. o odpadech. Predpokladá sa, že likvidáciu vykoná oprávnená 

osoba. 

Jedná sa o stavby nevýrobného charakteru, po dokončení stavby budú produkovaný 

len komunálne odpady. Je navrhnuté umiestnenie dvoch 1100 l kontajnerov na komunálny 

odpad v blízkosti ulice E.J. Purkyně, tak aby nebolo nutné zachádzanie zberného 

automobilu. Tento odpad bude likvidovaný v súlade s platným zákonom o nakladaní s 

odpadom. V priebehu výstavby zodpovedá za likvidáciu odpadu stavebná firma.  

Dažďová voda bude počas výstavby odvádzaná do provizórnych vsiakovacích 

nádrži. Splaškové vody počas stavby vznikať nebudú, a to z dôvodu použitia mobilných 

toaliet. Po zahájení prevádzky bude odvádzaná zvlášť dažďová voda a zvlášť voda 

splašková. Dažďová voda bude zvedená do vodného toku na severnej časti riešeného 

územia. Splaškové vody budú zvedené cez prípojku splaškovej kanalizácie napojenú na 

stavajúci kanalizačný rad a následné odvedená do čistiarne odpadových vôd. 
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7.3.7 Odhad potreby vody a energií pre výrobu 

Jedná sa o stavbu nevýrobného charakteru. Stavba nevyžaduje vodu a energiu pre výrobné 

ciele.  

 

7.3.8 Riešenie ochrany ovzdušia 

Stavba si nevyžaduje riešenie ochrany ovzdušia s výnimkou pri realizácii zemných prác 

v období sucha bude nutné kropenie vozovky, pre zabránenie vírenia práchnových častíc. 

 

7.3.9 Riešenie ochrany proti hluku 

Vyžadovaná je ochrana voči hluku najmä pri realizácii stavby. Všetky práce sa budú 

vykonávať v dobe od 7 do 18 hod. Najväčšia miera hluku bude tvorená automobilovou 

dopravou na komunikáciu J.E. Purkyně a taktiež používaním strojov pri výstavbe. 

Zvýšená ochrana proti hluku v dobe prevádzky objektu nie je nutná, keďže sa jedná 

o tichú lokalitu. Ochranu pred prenikaním hluku do miestností zabezpečuje prevedenie 

konštrukcií a výplne otvorov, v súlade s požiadavkami príslušných ČSN.  

 

7.3.10 Riešenie ochrany stavby pred vniknutím nepovolaných osôb 

Objekt bude chránený kamerovým systémom. V nočných hodinách sa bude objekt 

zamykať. Vchodové dvere budú opatrené bezpečnostným systémom na heslo a diaľkovým 

otváraním dverí. Každá bytová jednotka ma vlastné uzamykateľné dvere s bezpečnostným 

zámkom, ktoré je možné otvoriť univerzálnym kľúčom. 

 

7.4 Zásady zaistenia požiarnej ochrany stavby 

 

Objekt je v dostatočnej odstupovej vzdialenosti od okolitých objektov. Jednotlivé časti sú 

rozdelené na požiarne úseky s rešpektovaním vzdialenosti úsekov. Sú navrhnuté 4 únikové 

východy u každého požiarneho úseku zvlášť. 

Evakuácia osôb a zvierat bude prebiehať podľa evakuačného plánu. Osoby budú 

navádzané k únikovým východom značením. Pred objektom sú dostatočne veľké 

rozptylové plochy.  
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Pred objektom a v objekte budú k dispozícii hydranty napájané z vodovodnej 

prípojky a taktiež v objekte bude dostatočný počet hasiacich prístrojov.  

Stavba bude opatrená požiarnymi detektormi vo všetkých bytových jednotkách a aj 

na chodbách. Signál bude prepojený s požiarnou zbrojnicou mesta F-M.  

Použite protipožiarnych materiálov a dverí. Kvôli prevencii budú v bytoch len 

elektrické varné dosky s poistkami. 

 

7.5 Zaistenie bezpečnosti prevádzky stavby pri jej užívaní 

 

Stavba bude rešpektovať všetky zákony, vyhlášky a normy tykajúce sa výstavby a s tým 

spojenou bezpečnosťou prevádzky stavby a jej užívaním. 

501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 

268/2006 Sb. o technických požadavcích na stavby 

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

staveb 

 

7.6 Návrh riešenia pre užívanie stavby osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie 

 

Všetky plochy a objekt DOS budú prispôsobené osobám s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie. Vonkajšie a vnútorné plochy sú navrhnuté tak, aby riešenie spĺňalo 

vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 

 

7.6.1 Vonkajšie prostredie 

Parkovacie státie: Je navrhnutý dostatočný počet parkovacích miest s vyhradeným státím. 

Rozmery sú  3,5 x 5 m, každé miesto má svoju vlastnú manipulačnú plochu. Sklon 

parkoviska je 2%  s  plynulým priechodom na pešiu komunikáciu kde je varovný pás. 
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Pešia komunikácia: Medzi dopravnou a pešou komunikáciou je maximálny výškový 

rozdiel 20 mm. Použitie varovných a signálnych pásov s nadväznosťou na vodiace línie. 

Šírka chodníku je 2 m a je z vhodného materiálu a konštrukcie pre pohyb na vozíku. 

 

7.6.2 Prístup do budovy 

Medzi vonkajším a vnútorným prostredím nie je žiadny výškový rozdiel. Vstupné dvere sú 

navrhnuté ako automatické posuvné dvojkrídlové dvere šírky 1500 mm. S vizuálnym 

rozlíšením oproti okoliu. 

7.6.3 Vnútorné priestory 

Komunikačné priestory sú navrhnuté dostatočne široké 1,5 m a s farebným riešením 

uľahčujúcim orientáciu v objekte. V dosahových vzdialenostiach sú umiestnené schránky, 

tlačidlá výťahu a ďalšie zariadenia podobného typu. Bezbariérové priestory majú 

manipulačný priestor 1500 mm.  

 

7.7 Popis vplyvu stavby na životné prostredie a ochranu osobitných 

záujmov 

 

7.7.1 Riešenie vplyvu stavby a prevádzky na zdravie ľudí alebo životné prostredie 

Stavba je nevýrobného charakteru nebude mať nepriaznivý vplyv na prostredie. 

 

7.7.2 Riešenie ochrany prírody a krajiny 

Stavbou nie sú dotknuté prírodné ani krajinne významné lokality, či vodné zdroje a 

liečebné pramene. 

 

7.7.3 Návrh ochranných a bezpečnostných pásiem vyplývajúcich z charakteru 

realizované stavby 

Realizáciou stavby vzniknú nové ochranné pásma prípojok technickej infraštruktúry. 

 

7.8 Návrh riešenia ochrany stavby pred negatívnymi účinkami 

vonkajšieho prostredia 

 

7.8.1 Povodne 

Stavba sa nenachádza v záplavovom území. 
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7.8.2 Zosuvy pôdy 

Lokalita nie je ohrozená zosuvom pôdy. 

 

7.8.3 Poddolovanie 

Stavenisko sa nenachádza v miestach možného poddolovania. 

 

7.8.4 Seizmicita 

Lokalita nevyžaduje ochranu proti účinkom seizmicity. 

 

7.8.5 Radón 

Radónový prieskum sa uskutoční v rámci DSP. 

 

7.8.6 Hluk v chránenom vonkajšom priestore stavby 

Vo vonkajšom priestore bude umiestnená zeleň, ktorá bude plniť bariéru proti hluku. 
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8. Prieskum a návrh zelene 

 

Pre zhodnotenie stavu lokality, bol nutný aj prieskum a inventarizácia zelene. Úlohou bolo 

určiť stav a počet drevín na danom území a následné rozdelenie drevín viď príloha č. 4 

a výkres č. 5. Niektoré kvôli nevyhovujúcemu stavu je nutné odstrániť, prípadne odborne 

ošetriť. 

Zisťované boli nasledovné informácie: 

1. Zameranie polohy drevín 

2. Druhové určenie: 

 strom listnatý, ihličnatý 

 ker listnatý, ihličnatý 

 drevina nízka 

 drevina popínavá 

3. Stanovenie sadovníckej hodnoty: 

 1 trieda - dreviny nevyhovujúce 

 2 trieda - dreviny podpriemerné 

 3 trieda - priemerné dreviny 

 4 trieda - hodnotné dreviny 

 5 trieda - najhodnotnejšie dreviny 

Na riešenej lokalite sa nachádzajú dve väčšie plochy náletovej zelene, a to na 

severozápade a na juhovýchodne pozemku. Táto zeleň nebola zahrnutá do inventarizácie. 

Prevažne sa jedná o zeleň nevyhovujúcu a vo veľkom množstve čo tvorilo prekážku pre 

bližšiu identifikáciu. Tieto oblasti je nutné očistiť aby bol možný prístup a vykonaná 

následná identifikácia. Toto bude vykonané pri realizácii úprav zelene.  

Taktiež tu bol pred rokom vybudovaný hospic s areálom kde prebehla výsadba 

novej zelene. Z prehliadky tejto zelene bolo zistené, že niektoré stromy boli zle vysadené 

alebo bola zanedbaná starostlivosť lebo uhynuli. Ide o 8 stromov.  

Areál parku pri hospici obsahuje: 

• 5 ihličnatých stromov 

• 40 listnatých stromov 
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Význam zelene je veľký nielen v oblasti estetickej ale aj zdravotnej. Zelená farba 

má ukľudňujúci účinok na psychiku človeka, ďalej plní funkciu ochrany, izolačnú, 

ekologickú, mikroklimatickú, rekreačnú, a estetickú. Výsadbou rastlín sa mení mikroklíma, 

prispieva k zníženiu teploty v lete, zvýšeniu relatívnej vlhkosti a má za následok 

zmenšenie prašnosti. V areáli domu s opatrovateľskou službou bude tvoriť významný 

kompozičný prvok. Vysoká a stredná zeleň bude vytvárať skupiny, tak aby bolo možné 

jednoduché udržiavanie trávnatej plochy. V areáli sú navrhnuté zväčšia listnaté stromy 

a kríky, doplnené stromami ihličnatými. Ako najvhodnejšie sa javia menšie solitéry s 

farebným efektom v čase kvitnutia, kombinácia zelene s rôznou dobou kvitnutia. Taktiež je 

vymedzená plocha určená pre skalku, o ktorú sa budú mať možnosť obyvatelia DOS 

starať, čo bude mať za následok aj pozitívne ovplyvnenie sociálneho prostredia a aktívne 

trávenie času. Celkovú koncepciu záhrady dotvára výber vhodného mobiliáru. 
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9. Mobiliár 

 

Mobiliár je dôležitý pre človeka, slúži jeho denným životným potrebám. Objekt aj areál je 

navrhnutý s množstvom mobiliáru. Taktiež sú tu zahrnuté posilňovacie a hracie prvky. 

Rozmiestnenie jednotlivých prvkov na riešenom území je patrné z výkresu č. 8 a to je 

urbanistický návrh vybranej varianty umiestnenia stavby v lokalite. Jedná sa o lavičky, 

koše, svietidlá, stoly, stoličky, stojan na bicykle, altán, ihrisko na petanque, pergoly, krb, 

kontajnery na komunálny odpad, záhradné šachy, ruské kolky a ihrisko pre seniorov. 

Navrhnutý je verejný park s možnosťou aktívneho aj pasívneho odpočinku. Aktívne 

a pasívne trávenie času je možné aj v oplotenom areáli DOS. Na ihrisku pre seniorov je 

miesto na umiestnenie 12 posilňovacích strojov, z toho 4 s väčším bezpečnostným pásmom 

a to r = 1,5 m, ostatné stroje r = 1,25 m. Pozdĺž chodníkov sú navrhnuté odpočinkové 

miesta, čiže lavičky s odpadkovým koši. Na každom odpočinkovom mieste sú umiestnené 

minimálne 2 lavičky. 

Osvetlenie areálu je uvažované len čiastočné, a to len prístupového chodníku a 

záhrady po kruhovú oddychovú plochu. Materiál použitého mobiliáru je najčastejšie drevo 

v kombinácii s hliníkom. 

 

9.1 Navrhovaný mobiliár 

 

Parková lavička Lugia - robustná lavička zaujímavého 

dizajnu. Jedná sa o odolnú a pevnú lavičku.  

MATERIÁL: oceľ a smrek 

PREVEDENIE: pevne zabudovaná 

ROZMERY: 1800 x 622 x 758 mm / 40 kg,  

Obr. č. 3. – Parková lavička LUGIA, zdroj: [17] 

Odpadkový kôs YPSILON - Pevne zabudovaný s 

vyberateľnou nádobou a krytom proti dažďu 

MATERIÁL: oceľ a smrek  

ROZMERY: ø 380 x 780 / 980 mm 

OBJEM: 35 l 

Obr. č. 4. – Odpadkový kôš YPSILON, zdroj: [17] 
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Záhradný stôl so stoličkami MERTAATI 

MATERIÁL: tvrdé tropické drevo Meranti  

ROZMERY: 

stôl: 1500 x 900 x 740 mm 

stolička: 610 x 640 x 870 mm 

Obr. č. 5 - .Stôl a stoličky MARTAATI, zdroj: [17] 

Solárna parková lampa YZY-TY-002 – exteriérová lampa 

z mono polykrystalovym článkom a batériou, dve super 

svietivé LED diódové žiarovky.                                            

MATERIÁL: dural                                                            

ROZMERY: 3 m                                                             

Obr. č. 6 - .Solárna lampa YZY-TY002, zdroj: [19] 

Stojan na bicykle MEA - obojstranný stojan elegantného 

dizajnu 

MATERIÁL: nerez  

PREVEDENIE: pevne kotvené k podkladu 

POČET STÁTIE: 4 / 8 

Obr. č. 7 - .Stojan na bicykle MEA , zdroj: [17] 

Ruské kolky - sú hra s dlhodobou tradíciou. Táto aktivita 

má malú priestorovú náročnosť  

Rozmery: výška kolkov 28cm, výška konštrukcie/šibenice 

2m, veľkosť hracej plochy 1x1m  

 

 

Obr. č. 8 – Ruské kolky, zdroj: [21] 

Záhradný šach – jedná sa o odolnú plochu s možnosťou 

výberu rôznych odtieňov figúrok. 

rozmery: 2,4 × 2,4 m, 

kráľ: 60 cm 

 

 

Obr. č. 9 – Záhradný šach, zdroj: [21] 
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9.2 Ihrisko pre seniorov 

 

Vonkajšie posilňovne si získavajú stále väčšiu obľubu u každej generácie. Napomáhajú 

udržiavať zdravie a dobru náladu počas života. Vybral som si spoločnosť COLMEX s.r.o., 

ktorý je výhradným dovozcom, distribútorom a predajcom vonkajší posilňovacích strojov 

renomovanej španielskej Spoločnosti Iberocolombiana de Comercio Exterior pre ČR a SR. 

Sú určené predovšetkým pre vonkajšie použitie. Dajú sa budovať ako samostatné fit parky 

a ihriská pre seniorov, ale aj ako doplnok pre športoviská a zóny voľného času. 

Vonkajšie posilňovne tejto spoločnosti zahŕňajú potreby dnešného človeka. Vhodne 

rozvíjajú mentálne a psychosociálne potreby jedinca i kolektívu. Vznikájú tak priestory pre 

aktívnu a pasívnu činnosť. Jedná sa o kvalitné a odolné stroje.  

Produkty: 

 

      1.           2.           3.         4. 

 

     5.     6.     7.      8. 

 

    9      10.   11.   LOGO 

Obr. č. 10. - vonkajšie posilňovacie stroje COLMEX, zdroj: [11] 
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1. Šľapacie zariadenie (CX - 04): slúži na rozvoj a posilňovanie svalov nôh a 

pásu konkrétne - štvorhlavého stehenného svalu, lýtok, sedacích svalov a svalov 

spodnej časti brucha. 

2. Precvičovanie pásu (CX - 06): precvičovaním pásu sa uvoľňuje svalstvo pásu 

a chrbta, zlepšuje pohyblivosť a ohybnosť v bedrovej oblasti. 

3. Precvičovanie kĺbov (CX - 01): zlepšuje celkovú ohybnosť kĺbov ramien, 

zápästí, lakťov a kľúčnych kostí. 

4. Rotoped (CX – 12): zlepšuje pohyblivosť dolných končatín a kĺbov, 

zvyšovanie kapacity srdca a pľúc. 

5. Precvičovanie ramien (CX - 03): posilňovaním svalov  horných končatín sa 

zlepšuje ohybnosť a pohyblivosť ramenných kĺbov, vhodné pre rehabilitáciu 

hybnosti ramien. 

6. Precvičovanie chôdze (CX - 07): zlepšuje pohyblivosť dolných končatín, 

koordinácie a rovnováhy tela, zvyšuje činnosti srdca a pľúc, posilňujú sa nohy a 

sedacie svalstvo. 

7. Naťahovacie zariadenie (CX - 11): posilňovanie svalov v oblasti horných 

končatín, hrudníka a chrbta, zvyšovanie kardiopulmonálnej kapacity. 

8. Bradlá (CX - 10): posilňovanie svalov ramien a brucha, opora pri vykonávaní 

naťahovacích cvikov. 

9. Elipsovité zariadenie (CX - 05): slúži na zvýšenie pohyblivosti horných a 

dolných končatín, zlepšuje pohyblivosť kĺbov. 

10. Surfovacie zariadenie (CX - 09): posilňovaním svalov pásu sa zlepšuje 

ohybnosť a koordinácia tela, precvičuje sa oblasť chrbta a pásu. 

11. Sed - ľah (CX - 14): slúži na posilňovanie brúsnych a chrbtových svalov. 

 

 

 

 

 

 

  



56 

 

10. Prepočet nákladov na stavbu 

 

Pre výpočet orientačnej ceny za stavbu boli použité ceny z českých stavebných štandardov, 

ÚRS Praha a.s a cenníkov dodávateľov a výrobcov, kde sú ceny uvedené na mernú 

účelovou jednotku. 

 Tieto zdroje tvoria významnú oblasť pri oceňovaní stavieb a stavebných objektov v 

štádiu plánovania a prepočtov stavebných nákladov. Cenové ukazovatele a ceny podľa 

účelových jednotiek sú základným prvkom pre prepočty nákladov na stavbu. 

Názov Výmera MJ Jednotková 

cena za mj.  

Cena celkom 

bez DPH  

Objekt 

Objekt DOS 13 356 m
3
 4 491 59 982 000 

Cena celkom bez DPH 59 982 000 

Inžinierske siete 

Vodovodná prípojka DN 50 85 m 4 600 391 000 

Prípojka splaškovej kan. DN 200 15 m 3 800 57 000 

Dažďová kanalizácia DN 150 139 m 3 550 493 450 

Plynovodná prípojka NTL 125 m 1 213 151 625 

Komunikačný kábel 81 m 375 30 375 

Káblové vedenie VN 276 m 2 226 314 376 

Cena celkom bez DPH 1737826 

Komunikácie a iné plochy 

Asfaltová komunikácia 753 m
2
 1 366 1 028 598 

Chodník – zámková dlažba 2 030 m
2
 788 1 599 640 

Spevnená plocha – štrkový násyp  120 m
2
 370 44 400 

Pryžová plocha 32 m
2
 885 28 320 

Vodná plocha 375 m
2
 3 556 1 333 500 

Cena celkom bez DPH 4 034 458 

Záhradné úpravy 

Založenie parkového trávniku 3 418 m
2
 24 82 032 

Výsadba strom + strom 41 ks 947 38 827 
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Výsadba krík + krík 67 ks 157 10 519 

Cena celkom bez DPH 131 378 

Mobiliár 

Lavička 41 ks 5200 213 200 

Odpadkový kôš 10 ks 1854 18 540 

Stojan na bicykle 2 ks 5230 10 460 

Svietidlo 20 ks 14225 284 500 

Stôl 0,8 x 0,6 m 8 ks 1280 10 240 

Stôl 1,2 x 0,8 m 6 ks 1910 11 460 

Stolička 52 ks 1020 54 600 

Pergola 32 m
2
 1346 43 078 

Altán 1 ks 30220 30 220 

Kontajnery na KO 1100l 2 ks 8500 17 000 

Ruské kolky 2 ks 14240 28 480 

Záhradný šach 2,4 x 2,4 m 1 Ks 27200 272 00 

Cena celkom bez DPH 747 412 

Ihrisko pre seniorov  

Šliapacie zariadenie (CX - 04): 1 ks 31750 31 750 

Precvičovanie pásu (CX - 06) 1 ks 36830 36 830 

Precvičovanie kĺbov (CX - 01) 1 ks 29718 29 718 

Rotoped (CX – 12) 2 ks 37338 74 676 

Precvičovanie ramien (CX - 03) 1 ks 26670 26 670 

Precvičovanie chôdze (CX - 07) 1 ks 37846 37 846 

Naťahovacie zariadenie (CX - 11) 1 ks 52832 52 832 

Bradlá (CX - 10) 1 ks 23368 23 368 

Elipsovité zariadenie (CX - 05) 1 ks 37338 37 338 

Surfovacie zariadenie (CX - 09) 1 ks 34798 34 798 

Sed - ľah (CX - 14) 1 ks 35814 35 814 

Cena celkom bez DPH 421 640 

Oplotenie 

Oceľové stĺpy s drôteným pletivom 329 m 852 280 308 

Cena celkom bez DPH 280 308 
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Výstavba DOS s oddychovou zónou 

Cena celkom za objekt 59 982 000 

Cena celkom za inžinierske siete 1 737 826 

Cena celkom za komunikácie a iné plochy 4 034 458 

Cena celkom za záhradné úpravy 131 378 

Cena celkom za mobiliár 747 412 

Cena celkom za ihrisko pre seniorov421640 421 640 

Cena celkom za oplotenie 280 308 

Cena celkom bez DPH za výstavbu DOS s oddychovou zónou 67 335 022 

 

1. DOS s oddychovou zónou:      67 335 022 

2. Projektové a prieskumné práce 

1,5% z celkovej sumy 67 335 022 => 1 010 025    1 010 025 

3. Náklady na umiestnenie stavby 

4% z celkovej sumy 67 335 022 => 2 693 400    2 693 400 

4. Náklady na kúpu pozemku 

10 211 . 500 = 5 105 500       5 105 500 

5. Rezerva 

6% z celkovej sumy 67 335 022 => 4 040 101    4 040 101 

 

Celková cena bez DPH       80 184 048 
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11. Záver 

 

Predmetom diplomovej práce bolo vypracovať návrh domova pre seniorov vo F-M. Na 

začiatku práce som predostrel problematiku bývania pre seniorov a určil základné 

podmienky, ktoré musia tieto stavby spĺňať. Ďalej bol preskúmaný stav bývania pre 

seniorov v štatutárnom  meste F-M a záujem o tieto služby.  

Objekt DOS bol navrhnutý v troch variantách, pričom riešenie bolo zamerané na jeden 

objekt, a to objekt “A“. Pri tomto objekte bolo riešené umiestnenie na pozemku 

a vypracovaný urbanisticky návrh okolia stavby, so zameraním riešenia na jedenu variantu 

umiestnenia. Pri stavbe a areáli bol kladený dôraz na možnosť bezbariérového užívania 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.  

Kapacita je navrhnutá pre maximálne 51 osôb. Jedná sa objekt s 3. NP. V každom podlaží 

sú umiestnené ako bytové jednotky, tak aj služby a spoločenské miestnosti. Oddychové 

zóny boli riešené s dôrazom na aktívne a pasívne trávenie času. Rozdelené sú na voľne 

prístupné a oplotené. 

K objektu bola spracovaná sprievodná a technická správa je vypracovaná na základe 

prílohy č. 4 k vyhláške č 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 

veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. V rozsahu požiadaviek k  žiadosti o vydanie 

rozhodnutia o umiestnení stavby (DUR) 

V závere bol vykonaný orientačný prepočet nákladov domova s opatrovateľskou službou.  
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Príloha č. 1 – Fotodokumentácia riešeného pozemku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Obr. 1 – Pohľad na riešene územie 

 

Obr. 2 – Pohľad na miesto realizácie DOS a oddychovej zóny 



 

 

 

Obr. 3 – Pohľad na umiestnenie záhrady DOS 

 

Obr. 4 – Pohľad od DOS na hospic 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2 – Vyjadrenia o existencii sieti 

 

- Vyjadrenie o existencii sieti elektronických komunikácii - Telefónica O2 Czech Republic, 

a.s. 

- Vyjadrenie o existencii sieti vodovodu a kanalizácie – SmVaK Ostrava a.s. 

- Vyjadrenie o existencii sieti energetického zariadenia – ČEZ Distribuce, a.s. 

- Vyjadrenie o existencii sieti plynovodu – RWE Distribuční služby, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 3 – Výpočet 

 

- Celková bilancia nárokov všetkých druhov energií, tepla a TÚV 

- Celková spotreba vody 

- Odborný odhad množstva splaškových a dažďových vôd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.4.2 Celková bilancia nárokov všetkých druhov energií, tepla a TÚV 

Zdrojom tepla v budove bude plynová kotolňa, ktorá bude slúžiť na vykurovanie objektu a súčasne 

prípravu TÚV. Výpočet potreby plynu pre objekt bol vypočítaný podľa ČSN EN 1775 Zásobování 

plynem (ČSN 38 6441). 

Maximálna hodinová potreba plynu: 

Qmax = Σ qhi *Ki 

qhi … príkon daného druhu spotrebiča 

Ki … koeficient súčasnosti daného účelu 

Príprava TUV: 

=  

qh1= 2,2 m
3
/hod  

Qmax,h,1 = 2,2.2.0,346=1,5 m
3
/hod 

Kúrenie: 

=  

qh1= 3,8 m
3
/hod  

Qmax,h,2 3,8.2.0,93=7,1 m
3
/hod 

Qmax=1,5+7,1=8,6 m
3
/hod 

 

Dimenzovanie plynovodnej siete: 

D = K.  = 45.28 => návrh DN 50 

pz … absolútny tlak v počiatočnom uzle úseku (250kPa) 

pk … absolútny tlak v koncovom bode úseku (200kPa) 

K … konštanta pre zemný plyn ( K = 13,8) 

L … dĺžka prípojky po najvzdialenejšie miesto (125m) 

 

Hodinová potreba tepla: 

Goh=V.qo.(tv-tz)=202,7kW 

V ... obostavaný priestor (13356m3) 

qo ... tepelná charakteristika budovy (0,46 W/m3K) 

tv ... vnútorná teplota vzduchu (18 ° C) 



 

 

tz ... výpočtová najnižšia teplota v oblasti (-15 ° C) 

 

Ročná potreba tepla: 

Goh=V.qo.(tv-tz).24.n.10
-6

=465MWh/r 

N ... počet vykurovacích dní v roku (219 dní) 

Tzp ... priemerná VT vo vykurovacom období podľa lokality (3,6 ° C) 

 

Výpočet potreby tepla na prípravu TÚV: podľa ČSN 060210 Výpočet tepelných 

ztrát budov při ústředním vytápění 

Priemerný tepelný príkon pre prípravu TÚV: 

GTUV,o=kd. .cvo=4,67kW 

Kd ... súčiniteľ dennej nerovnomernosti potreby tepla (1,2) 

b ... počet obyvateľov odberajúcich TUV (73 osôb) 

c ... špecifická spotreba TÚV pre VV (20 l / os.den) 

tTUV ... 60 ° C 

tSZV ... najnižšia teplota STV (5° C) 

CVO ... merné teplo vody (4,187 kJ) 

Maximálny tepelný príkon TÚV: 

GTUV,MAX=Kh.GTUV,o=8,4kW   Kh ...súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti (1,8) 

Ročný tepelný príkon TÚV: 

GTUV,r=  =33,26MWh/r 

 

6.4.3 Celková spotreba vody 

Výpočet potreby vody podľa smernice MVLH č.9/73 

Priemerná denná potreba vody: 

 

Druh spotreby Počet účelových jednotiek Pi Špecifická potreba vody qi 

obyvateľ 51  150  

zamestnanci 8 60 



 

 

Tab. č. 6 – Špecifická potreba vody, zdroj: 

Qd = 51 . 150 + 8 . 60 + 15 . 60 + 51 . 300 + 20 . 40 = 25130 l/deň 

Maximálna denná potreba vody: 

Qd,max = Qd.kd= 31412.5 l/ deň 

kd  … súčiniteľ dennej nerovnomernosti (kd = 1,25) 

Maximálna hodinová potreba vody: 

=2355,9l/h = 6,5443.10
-4

 m3/s 

kh … súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti (kh = 1,8) 

Rovnica objemového prietoku: 

Q = S . v  => d=
π

 = 0,0289m => 28,9mm => návrh DN 50 

V  … prietoková rýchlosť (1 m/s) 

Návrh vodovodnej prípojka DN 50. 

 

6.4.4 Odborný odhad množstva splaškových a dažďových vôd 

Výpočet množstva splaškových a dažďových vôd podľa ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační 

přípojky. 

Výpočet množstva splaškových odpadových vôd: 

Priemerný denný prietok 

Qp = 25130 l/ deň 

Maximálny hodinový prietok: 

=2303,6l/h = 0,6399 l/s 

kmax ... koeficient nerovnomernosti (2,2) 

=> návrh podľa nomogramu: DN 200. 

Výpočet množstva dažďových odpadových vôd 

Maximálny odtok dažďových vôd: 

Ψ  =  

práčovňa 15 60 

kaviareň 51 300 

ordinácia 20 40 



 

 

Ψ … súčiniteľ odtoku 

qs … intenzita smerodajného dažďa (130 l/ s * ha) 

 … plocha  

Úsek  plocha úseku Ss  [ha] Súčiniteľ odtoku  Ψ 

Strecha 0,133 0,9 

Asfaltová 

komunikácia 

0,00753 0,8 

Tab. č. 7 – Stanovenie plôch a súčiniteľov odtoku, zdroj: 

Qmax,d = 0,9 . 130 . 0,133 + 0,8 . 130 . 0,00753 = 16,344 l/ s 

=> návrh podľa nomogramu DN 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 4 – Inventarizácia zelene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Poradové číslo Druh dreviny Trieda 

1 Listnatý strom 1 

2 Listnatý strom 1 

3 Listnatý strom 1 

4 Listnatý strom 1 

5 Listnatý strom 1 

6 Listnatý strom 2 

7 Ihličnatý strom 3 

8 Listnatý strom 2 

9 Listnatý strom 3 

10 Listnatý strom 3 

11 Listnatý strom 3 

12 Listnatý strom 3 

13 Listnatý strom 5 

14 Listnatý strom 3 

15 Listnatý strom 3 

16 Listnatý strom 4 

17 Listnatý strom 4 

18 Listnatý strom 3 

19 Listnatý strom 3 

20 Listnatý strom 3 

21 Listnatý strom 3 

22 Listnatý strom 3 

23 Listnatý strom 3 

24 Listnatý strom 2 

25 Listnatý strom 2 

26 Listnatý strom 2 

27 Listnatý strom 2 

28 Listnatý strom 2 

29 Listnatý strom 2 

30 Listnatý strom 2 

31 Listnatý strom 2 

32 Listnatý strom 1 

33 Listnatý strom 1 

34 Listnatý strom 1 



 

 

 


