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SEZNAM POUŽITÉHO ZNA�ENÍ 

�R  �eská Republika 

�SN     �eská státní norma 

DN       Diameter nominal - Dimenze 

NP        Nadzemní podlaží 

NN       Nízké nap�tí 

NTL   Nízkotlaký plynovod 

STL      St�edotlaký plynovod  

VTL     Vysokotlaký plynovod 

ÚP        Územní plán 
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1.   ÚVOD 

1.1   Cíl diplomové práce 

Cílem diplomové práce je zpracování objemové studie pro návrh bydlení pro seniory s prvky 

cohousingu. Práci byl p�id�len pozemek ve Frýdku – Místku v lokalit� za nemocnicí. 

V budoucím návrhu by m�la být projektována hlavní budova se službami a rodinné domy pro 

bydlení senior�, které budou obklopeny parkem s umíst�ním aktivních a pasivních zón. 

V rámci zadání bude také �ešeno napojení na ve�ejnou dopravní a technickou infrastrukturu.  

1.2   P�edm�t diplomové práce 

P�edm�tem je návrh bydlení pro seniory s prvky cohousingu. Práce se zabývá hlavn�

dispozi�ním �ešením domk� a hlavní budovy, které podléhá z nejv�tší �ásti podmínkám co 

nejsnazšího života osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Další �ásti návrhu se 

zabývají celkovým urbanistickým �ešením a napojením pozemku na technickou a dopravní 

infrastrukturu. Hlavní budova bude plnit jak funkci hlavní budovy cohousingu – tzv. 

common house tak pot�ebu služeb (léka�, rehabilitace, minikino sál, restaurace apod.). 

1.3   Rozvaha o diplomové práci 

Stárnutí obyvatelstva je jedním z nejv�tších problém� sv�ta. Jelikož je v sou�asnosti 

nedostatek míst v za�ízeních pro bydlení senior� a po�et osob, které by pé�i poskytovanou 

práv� v t�chto za�ízeních pot�eboval, stoupá, je pot�eba se touto situací za�ít zabývat. Dnešní 

senio�i rádi z�stávají žít ve svých bytech, ale toto �ešení není úpln� vhodné. Za prvé mnohé 

byty nejsou životu senior� uzp�sobeny a za druhé, i když si to mnohdy neuv�domují, pomalu 

ale jist� d�lají ze svých p�íbuzných pe�ovatele. 

Každý z nás cítí povinnost postarat se o své rodi�e, ale podle mého názoru jim 

nem�žeme nabídnout to co v ur�itých za�ízeních pro seniory. Nem�žeme jim v�novat tolik 
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pozornosti, spole�nosti a dostatek pé�e, kterou by pot�ebovali. Pokud se na to podívám 

z jiného pohledu, vím, že je samoz�ejmé, že stárnoucímu �lov�ku je nejlépe tam, kde to 

dob�e zná a kde má kolem sebe známé tvá�e. Z tohoto d�vodu jsem si pro svou diplomovou 

práci vybrala návrh bydlení pro seniory s prvky cohousingu. Hlavním rozdílem tohoto typu 

bydlení od ostatních, by m�lo být p�ání zestárnout práv� v tomto prost�edí.  

Senior cohousing, se dá definovat jednoduše jako �tvr� s rodinnými domky, �i bytový 

d�m s byty, které jsou upraveny pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Do 

t�chto domk� �i byt� se mohou lidé nast�hovat ješt� p�ed dosáhnutím d�chodového v�ku.

Obvykle bývá podmínkou, že už žijí bez d�tí. Díky tomu nabízí tento typ bydlení zestárnutí 

ve známém, dá se �íci domácím prost�edí, ovšem s tím rozdílem, že pokud už se o sebe 

�lov�k nebude schopen postarat sám, je mu poskytována pe�ovatelská pé�e, která je sou�ástí 

komplexu. V areálu je možné zažít období od aktivního stá�í až po možnost zem�ít doma, 

kterou práv� senior cohousing nabízí.  

1.4   Získané podklady 

♦♦♦♦ Katastrální mapa (katastrální území Frýdek) 

♦♦♦♦ Výpis z katastru nemovitostí 

♦♦♦♦ Územní plán statutárního m�sta Frýdek – Místek 

♦♦♦♦ Územn� analytické podklady (ÚAP) 

♦♦♦♦ Vyjád�ení správc� inženýrských sítí 

♦♦♦♦ Mapové podklady �ÚZK 

o Ortofoto mapa 

o Zabaged výškopis 

o Zabaged polohopis 

♦♦♦♦ Fotodokumentace stavby 

♦♦♦♦ Regulativy pro dané území 

♦♦♦♦ Mapové podklady ze serveru www.mapy.cz 

♦♦♦♦ Dotazník – jak cht�jí lidé strávit své stá�í  
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2.    REKAPITULACE TEORETICKÝCH VÝCHODISEK 

2.1   Stá�í a situace v �R 

V dnešní dob� vypadají šedesátiletí jako d�ív�jší �ty�icátníci, a to p�edevším díky pokroku 

v�dy a vysp�losti naší civilizace. Pr�m�rná délka života, která byla 36 let, se za posledních 

120 let zvýšila až o dvojnásobek. V �eské republice se od roku 1989 pr�m�rná délka života 

prodloužila o 4 roky. Odhaduje se, že v roce 2020 budou senio�i tvo�it 35% populace 

v západní Evrop�. Díky lepšímu stravování, mén� náro�né fyzické práci a také hlavn� díky 

pokroku v medicín�, vypadají sedmdesátiletí mnohem lépe než jejich rodi�e ve stejném v�ku.

Lépe vid�t, slyšet a lépe se pohybovat, jim pomáhají zdravotní pom�cky, které mají k 

dispozici. Vrásky jim ovšem d�lají ceny, které jsou za tyto “vymoženosti“ velmi vysoké. 

Bohužel vše stojí peníze a bydlení, které by nep�ipomínalo nemocnici �i ubytovnu, 

samoz�ejm� není výjimkou. 

Poslední pr�zkumy ukázaly, že po�et senior� roste rychleji, než se rodí d�tí a to o celé 

1,6%. Díky této situaci se stávají senio�i významnou skupinou obyvatel, která se promítne 

nejen do politiky, výroby a spot�eby, ale také do architektury, zábavního pr�myslu a v�bec 

do celkového životního stylu. Mnozí si už v této situaci uv�domují, že již nyní tvo�í senio�i 

velkou skupinu spot�ebitel� a voli��.  Do budoucna je velice výhodné se zam��it na pot�eby 

práv� této v�kové kategorie a nenabízet jen specifickou módu, ale i r�zné varianty bydlení.  

Budoucí senio�i budou mnohem vzd�lan�jší, bohatší a zvyklí na mnohem vyšší životní 

standard. Bylo by skv�lé jim nabídnout možnost strávit stá�í v míst�, kde o n� bude postaráno 

a zárove� nebudou nuceni polevit ze svých nárok�, pot�eb a sn�.

Na základ� budoucího popula�ního vývoje v �eské republice m�žeme o�ekávat, že se 

budou lidé dožívat stále �ast�ji vyššího v�ku, než tomu bylo doposud. Nikdo ale nem�že 

p�edem odhadnout v jakém zdravotním stavu. Obecn� sice budou senio�i zdrav�jší, ale stále 

více lidí bude postiženo chronickými a degenerativními nemocemi. Tyto nemoci nepovedou 

ke smrti, ale projevem bude ztráta sob�sta�nosti na delší dobu života. V souvislosti s tím je 

velmi pravd�podobné, že nastane zájem o bydlení v za�ízeních, které poskytují zdravotní 

pé�i. Domnívám se tedy, že práv� to povede ke zdražování v t�chto odv�tvích.  

[1, 2, 4] 
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2.2   Pot�eby senior�

Jedním z hlavních nedostatk� navrhování bydlení pro seniory je, že na tuto problematiku 

pohlížíme z pohledu generace aktivního v�ku. Stavby a budovy ur�ené nejen k bydlení, jsou 

projektovány mladými lidmi a odrážejí se v nich jejich pot�eby, p�edstavy a možnosti. Už p�i 

tvorb� koncepcí je nutno p�izp�sobit ve�ejný prostor všem v�kovým skupinám. 

Za tzv. první republiky se siln� up�ednost�ovalo bydlení ve velkých za�ízeních a nyní 

dochází ke zm�n� preferencí sm�rem k zajišt�ní individuálního bydlení. Cílem je zachování 

schopnosti senior� z�stat co nejdéle ve vlastním byt�, nebo p�est�hování do malého za�ízení, 

které umož�uje co nejvíce práv� individuální bydlení, ale s nezbytným zdravotn� – sociálním 

zabezpe�ením. 

Ke vzniku konstruované závislosti starých lidí na pomoci druhé osoby napomáhají 

také p�ístupy spole�nosti ke stá�í a starým lidem. Mezi hlavní p�í�iny vzniku této závislosti 

pat�í zejména vyt�sn�ní jedince z jeho p�irozeného sociálního prost�edí - tedy ze sociálních 

vazeb, které si �lov�k buduje b�hem celého života s rodinou, okruhem p�átel a samoz�ejm�

prostorem, v n�mž žije.   

Starým lidem umož�uje p�etrvání v p�irozeném prost�edí: 

♦ zajistit bezpe�í (jak emocionální, tak fyzické). 

♦ podporovat sebev�domí a správn� reflektovat identitu.  

♦ nabízet p�íležitosti ke smysluplným �innostem. 

Jednou z nej�ast�jších p�í�in konstruované závislosti je tzv. architektonicky vytvo�ená 

závislost. Architektonicky vytvo�ená závislost je stav, kdy uspo�ádání vn�jšího prostoru, 

vnit�ní dispozice a celková konstrukce budovy nebo prostranství nutí starší uživatele zdolávat 

bariéry a �elit riziku úraz�. Dalším d�ležitým prvkem budovy a ve�ejného prostranství je 

z�etelný informa�ní systém, který pomáhá lidem s orientací, a to nejen v sídlech ve�ejných 

institucí (nap�. nemocnice, ú�ady), ale i v  pojiš�ovnách, obchodních centrech, bankách apod. 

Absence nebo špatné �ešení informa�ních systém� vede ke zmatení a dezorientování osob, a 

to nejen staršího v�ku. Tyto situace u senior� mohou vyvolat neochotu osobn� docházet 

vy�izovat vlastní záležitosti, což si mohou n�kte�í lidé vykládat jako snížený zájem o kontakt 
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s okolním sv�tem. Následkem toho m�že dojít k omezení p�irozených aktivit a sta�í lidé 

rezignují na ur�ité aspekty života. D�vodem není pokles funk�ního potenciálu, ale nevhodné 

vn�jší podn�ty. Z toho vyplývá, že b�žné denní aktivity, které by mohli senio�i vykonávat 

sami, sv��ují do kompetence druhé osoby, na kterou se tak stanou závislými.  

Architektonické bariéry se �asto týkají i prostoru privátního. Nezbytné je zajistit 

obydlí tak, aby bylo variabilní a tím upravitelné novým situacím, které mohou v pr�b�hu

života nastat. 

♦ Možnost pohybovat se v prostoru samostatn� - snížená mobilita a 

používání kompenza�ních pom�cek 

♦ Vytvo�ení podmínek pro p�ijímání pé�e v domácnosti - dostatek prostoru 

kolem l�žka, dobré v�trání, atd.  

♦ Možnost setkávat se v byt� s lidmi - vhodný prostor pro p�ijímání návšt�v

p�íbuzných, známých, soused�

♦ Vy�len�ní prostoru pro možnost p�enocování -  p�íbuzných, pop�. 

pe�ovatel�

P�i výstavb� za�ízení pro seniory je zanedbáváno �ešení prostor� pro udržování 

sociálních kontakt�. Není dostate�n� myšleno na setkávání se s p�íbuznými, p�áteli nebo 

jinými lidmi, na prostory pro spole�né aktivity s ostatními obyvateli a na komunikaci s lidmi 

v okolí (malá restaurace, p�ístupná zahrada, apod.).  

[1, 2, 4] 

2.3   Základní principy bydlení senior�

Pé�e o staré ob�any musí zahrnovat �ty�i podstatné složky – individuální, sociální, zdravotní 

a hmotnou. Velmi pozitivn� jsou v dnešní dob� vnímány kategorie bydlení, které respektují 

vedle sociálního a zdravotnického pe�ování p�edevším soukromí - d�stojnost seniora. 

D�stojnost se dá také interpretovat jako d�raz na soukromí (který m�žeme chápat jako touhu 

po zachování vlastního významu, respektu a vlastní kompetence v prostoru, který poci�ujeme 

jako známý a bezpe�ný). D�raz na soukromí nemusí znamenat touhu být v pokoji sám, ale 

spíše mít možnost rozhodovat o tom, budu-li mít pokoj pro sebe, �i budu-li chtít sv�j pokoj 
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s n�kým (dobrovoln�) sdílet. Stále více se také ukazuje nejen zna�ná skepse, ale dokonce 

dosti silná nechu� k bydlení a pé�i v byt� svých d�tí. 

Vzhledem k vývoji populace lze reáln� o�ekávat, že bude stoupat pot�eba rozvíjení 

pé�e o seniory. Soukromí je v sou�asných za�ízeních asi nejbolav�jším místem a práv�

soukromí a laskavost je to, co si stárnoucí lidé p�ejí mít zajišt�no.

 P�i porovnání bydlení v r�zných za�ízeních se poda�ilo zjistit, že seniorky a senio�i, 

kte�í žijí v jednol�žkových pokojích, pop�ípad� ve dvoul�žkových, jsou aktivn�jší a také 

jejich spokojenost s bydlením v za�ízení je mnohem pozitivn�jší. Ti, kte�í žijí 

v jednol�žkovém (dvoul�žkovém) pokoji, jsou celkov� spokojen�jší s personálem. Bydlení 

ve vícel�žkových pokojích p�ináší výrazné zneklidn�ní, které vytvá�í nejen nucené soužití 

s neznámými lidmi, ale také silný stres, který je zp�soben nemožností provád�t metabolické 

úkony, které je �lov�k zvyklý celý život vykonávat v p�ísn� st�eženém soukromí. Dá se tedy 

�íci, že nedostatek soukromí, je pro �lov�ka výrazným stresorem.  

Soukromí je vnímáno jako bezpe�í – tedy místo, kde je �lov�k, zdravý, nemocný �i 

žijící s n�jakým handicapem, skute�n� DOMA. Velmi nutná je podpora sociálních vztah�, 

které jsou d�ležité, ale nesmí docházet k nucení obyvatel tyto vztahy vytvá�et, pokud zrovna 

necht�jí. �lov�k by m�l mít možnost své soukromí opoušt�t a zase se do n�j navracet dle 

svého osobního uvážení.  

 Dalším stresujícím aspektem je pro �lov�ka st�hování. Žádný �lov�k neprožívá 

st�hování nijak zvláš� uspokojiv�, natož senio�i, kte�í jsou zvyklí na své a najednou si mají 

zvykat na n�co úpln� nového. �asté zm�ny prost�edí zp�sobují u starého nebo nemocného 

�lov�ka úzkost a strach. Tato záležitost tedy vzbuzuje snahu o co nejmenší po�et st�hování, 

hlavn� v druhé polovin� života, a tím zabezpe�it stále v�tší možnost pot�ebn�jší sociální a 

zdravotní pé�e.  Vedle odborných služeb by m�lo být také umožn�no i poskytování laické 

pé�e od d�tí, p�íbuzných, partner� a p�átel. S p�est�hováním �lov�k m�ní své teritorium, na 

které byl zvyklý. Tento proces má obvykle t�i stádia viz. Obr.  �. 1. 
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1.                            2.                                    3. 

       POŽADAVEK NA                     ZVYKÁNÍ SI NA                   P�IZP	SOBOVÁNÍ  

    NOVÉ TERITORIUM              NOVÉ TERITORIUM                   SI  OSOBNÍHO                                                                                                                                

                                                                                                                   TERITORIA 

Obr. �. 1 – Stádia zvykání si na nové teritorium – bydlišt�

Zdroj: GLOSOVÁ, D. a kolektiv: Bydlení pro seniory, I. 

�eská Republika stále podporuje výstavbu ob�ích za�ízení sociální pé�e, které 

sdružují v jednom ústavu velké množství lidí. Toto �ešení sice šet�í peníze, ale to co cht�jí 

senio�i nejvíce, jim tento typ za�ízení nabídnout nem�že.  

Bydlení s prvky sociáln�-zdravotního pe�ování m�žeme jednoduše rozd�lovat na: 

♦ Pé�e v rodin� bez nárok� na pomoc spole�nosti

o Pé�e ve vlastním byt�

o Pé�e v byt� d�tí �i jiných p�íbuzných 

♦ Pé�e v rodin� s nároky na ambulantní pomoc (nap�. typ home care) 

o Pé�e ve vlastním byt�

o Pé�e v byt� d�tí �i jiných p�íbuzných  

♦ Pé�e semifamiliární s parciální hospitací 

(kombinace dvou výše uvedených možností s �asov� omezeným 

pobytem v za�ízení, které je zp�sobeno pracovní �i rekreativn�

motivované nemožnosti zajistit pé�i v domácím prost�edí) 

♦ Pé�e institucionalizované s prvky trvanlivosti 

o Pé�e v za�ízeních poskytujících dopl�kové služby - byty �i domy 

s pe�ovatelskou službou, penziony, apod. 

o Pé�e v za�ízeních poskytujících základní ošet�ovatelskou a 

zdravotnickou pé�i 

o Pé�e v za�ízeních s p�evahou medicínské pé�e - lé�ebny 

dlouhodob� nemocných, hospic, apod. 
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2.3.1   Zásadní požadavky senior� a seniorek

♦ je pot�eba aby bydlení pro seniory z hlediska urbanistického i architektonického co 

nejdéle umož�ovalo podporu sociálního života. 

♦ Umíst�ní obydlí pro osoby v seniorském v�ku by na jedné stran� m�lo respektovat touhu 

po klidu a bezpe�í, na druhé stran� nutnost prolínat se s životem komunity.  

♦ Prostory pro bydlení (byt, pokoj) je t�eba navrhovat s ohledem na možné budoucí úpravy, 

aby nemuselo docházet ke st�hování v souvislosti se zhoršujícím se zdravotním stavem. 

P�i dostate�n� p�ipraveném obytném prostoru lze externí zdravotn�-pe�ovatelskou 

službou poskytovat dostate�nou odbornou pé�i, která umožní senior�m neopoušt�t sv�j 

domov, ani p�i vážném zhoršení zdravotního stavu (existuje nap�íklad již domácí 

hospicové hnutí). 

♦ U prostor v interiéru je nutno dbát na jednoduchost a p�ehledné �len�ní prostoru, a p�itom 

i na vytvá�ení výklenk�, kde se mohou senio�i scházet, cítit se bezpe�n� a vytvá�et 

podmínky pro vzájemné setkávání. 

♦ Nevytvá�et komplikovan� �len�né a nep�ehledné prostory, ale zárove� umožnit, aby si 

obyvatelé mohli najít sv�j bezpe�ný koutek (p�ístupný i v p�ípad�, že p�i zhoršení 

zdravotního stavu bude seniorka �i senior na vozíku). 

♦ Obytný prostor by m�l být upraven tak, aby mohlo docházet k setkávání s rodinou �i 

p�áteli i v p�ípad� jejich snížené pohyblivosti.  

♦ Umožnit senior�m svobodnou volbu p�i rozhodování, jak a s kým cht�jí bydlet. 

[1, 2, 4] 

2.4   Jak navrhnout bydlení pro seniory 

Prost�edí, ve kterém žijeme, výrazn� ovliv�uje kvalitu našeho života. Obytný prostor musí 

�lov�ku zabezpe�ovat soukromí, ale také nabízet možnosti sociálních kontakt�. Podle stupn�

soukromí je prost�edí d�leno na zónu soukromou, polosoukromou, polove�ejnou a ve�ejnou 

viz. Obr. �. 2.
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Ve�ejná zóna - tyto prostory jsou p�ístupné široké ve�ejnosti a nejsou nijak omezeny.  Jsou to 

ulice, nám�stí a ve�ejné parky. Do ve�ejné zóny m�žeme také zahrnout obchody, restaurace, 

knihovny, t�locvi�ny, bazény, apod.  

Polove�ejná zóna - tento prostor slouží k za�len�ní senior� do okolního prost�edí. Nej�ast�ji 

jsou to prostory vnitrobloku, polove�ejného parku nebo zahrady. V za�ízeních pro ubytování 

senior� to mohou být také klubové a hobby místnosti, provozy terapie, masáží a drobných 

služeb, které jsou z �ásti využívané ve�ejností.  

Polosoukromá zóna - o tyto prostory se d�lí obyvatelé bytu, domu, pop�ípad� za�ízení 

ur�ených k bydlení senior�. U bytu nebo domu jsou to spole�né prostory jedné rodiny, 

v ubytovacích za�ízeních sem pat�í komunika�ní prostory, haly, chodby, terasy, denní 

místnosti, spole�né jídelny apod. V za�ízeních pro seniory slouží polosoukromá zóna 

k vytvá�ení vztah�, které se mohou podobat až vztah�m rodinným �i sousedským. Pokud 

k tomu není vhodný soukromý prostor, je tato zóna vhodná také k setkávání se s návšt�vami.  

Soukromá zóna - tato zóna je nejintimn�jší prostor �lov�ka. Pat�í sem byt nebo pokoj seniora, 

který má vstup do prostoru pod kontrolou. Tato zóna by m�la být p�ehledná, p�átelská a m�la 

by poskytovat intimitu a pocit bezpe�í Dochází zde k soukromým návšt�vám a je to místo 

privátních aktivit.  

[1, 2, 4] 

                                       OBYTNÝ PROSTOR 

                                       SPOLE�N
 VYUŽÍVANÝ PROSTOR 

     SOUKROMÁ         POLOSOUKROMÁ        POLOVE�EJNÁ               VE�EJNÁ 

         ZÓNA                            ZÓNA                           ZÓNA                           ZÓNA     

Obytná jednotka spole�né prostory na                spole�né rekrea�ní,              ulice, chodník, park, 
                                                   obytném podlaží               rehabilita�ní a sociální              restaurace, apod. 
                                                                                                        prostory

Obr. �. 2 – Rozd�lení zón obytného prostoru senior�
Zdroj: GLOSOVÁ, D. a kolektiv: Bydlení pro seniory, I., 
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2.5  Byty, domy, ústavy a centra pro seniory 

Architektonický návrh obydlí pro seniory vychází ze spole�enského zadání a musí 

respektovat formy sociálního uspo�ádání a systém pé�e. Zadání vypovídá o ochot�

spole�nosti naplnit pot�ebu bydlení senior� v objektech s ur�eným zp�sobem zajišt�ní 

podpory, dané kapacity, velikosti a standardu byt�. Obydlí senior� má u nás tyto formy:

♦ Individuální bydlení – bydlení ve vlastních bytech, bytech p�íbuzných 

nebo p�átel

♦ Chrán�né bydlení 

♦ Bydlení v domovech s pe�ovatelskou službou 

♦ Bydlení ústavní v penzionech a domovech d�chodc�

♦ Bydlení v centrech pro seniory

2.5.1   Individuální bydlení  

Velká v�tšina senior� své stá�í prožívá ve vlastním byt�, a to s v�tší �i menší podporou své 

rodiny �i p�átel. Byty ovšem v nej�ast�jších p�ípadech nevyhovují jejich pot�ebám. Jednou 

z možností �ešení je p�ísp�vek na rekonstrukci bytu. Pro stát je ekonomicky výhodn�jší vložit 

prost�edky na pomoc k sob�sta�nému životu senior�, než se o n� starat v institucionálních 

za�ízeních. Vhodné bydlení m�žeme senior�m zajistit v zásad� dv�ma zp�soby: modernizací 

stávajícího bytu nebo navrhnout byty, které by senior�m vyhovovaly v nové bytové 

výstavb�.  

P�i p�estavb� bytu musíme brát v úvahu: 

♦ Velikost bytu – velká plocha bytu, která je vhodná pro život více�lenné 

rodiny, již nevyhovuje pot�ebám starých lidí (údržba domácnosti, velké 

náklady) 

♦ Dispozi�ní problémy bytu – v d�sledku možného zhoršení pohybových 

schopností mají senio�i jiné nároky na dispozici bytu. Byt i p�esto, že je 

menší, musí respektovat prostorové nároky a mít omezený po�et dve�í. 

P�ekážkami samoz�ejm� jsou prahy a schody, které brání senior�m 

v pohybu.  
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♦ Vybavení bytu – byty bývají vybaveny nábytkem, který není vhodný pro 

osoby staršího v�ku. Nábytek má úložné prostory, které jsou umíst�ny 

v místech, kam sta�í lidé nebo osoby s pohybovými problémy jen t�žko 

dosáhnou. Hygienická za�ízení mají obvykla minimální plochu a tím 

nejsou pro osoby s pohybovým handicapem dostate�ná. 

2.5.2   Chrán�né bydlení 

Tento zp�sob bydlení není v naší spole�nosti známou formou. Ale ve Vídni tzv. bytová 

spole�enství senior� fungují již �adu let. V chrán�ných bytech je pé�e o seniory levn�jší než 

v domovech d�chodc�.

V jednom velkém upraveném byt� žije skupina senior�, kterým jsou poskytovány 

základní pot�ebné služby, a byt je sou�ástí b�žné zástavby. Dobrovolnému spole�enství 

starých lidí, kte�í zvládají samostatn� vést domácnost, je umožn�no žít v prost�edí, které jim 

p�edstavuje domov. D�ležitou podmínkou je, aby velikost bytu odpovídala po�tu senior�,

kte�í v n�m žijí, a byt ležel v zástavb�, která je jim dob�e známá. Byty chrán�ného bydlení 

mohou být bu� rekonstruované, které vznikly slou�ením n�kolika menších byt�, nebo p�ímo 

navržené v nové výstavb�. Každý obyvatel má k dispozici samostatný pokoj, který si m�že 

vybavit vlastním nábytkem dle svých p�edstav. Spole�n� pak sdílejí hygienické za�ízení, 

kuchyni a spole�enské místnosti. Byt je samoz�ejm� bezbariérov� upraven a je pro osoby 

s omezenými schopnostmi pohybu lehce dostupný.  

2.5.3    Neústavní bydlení senior�

Tento typ bydlení je p�echodem mezi bydlením individuálním a institucionálním. Nej�ast�jší 

formou v naší zemi je d�m s pe�ovatelskou službou, která je státem dotovaná a podporovaná. 

Domy s pe�ovatelskou službou nabízejí senior�m pohodlné byty s lehce dostupnou pomocí. 

U senior�, kte�í v takovém za�ízení cht�jí bydlet, se p�edpokládá, že v p�ípad� ztráty 

sob�sta�nosti se musí p�est�hovat do nového, �asto neznámého prost�edí.  
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 Byty v t�chto domovech nejsou velkých rozm�r�, jsou ur�eny pro jednu nebo dv�

osoby a jsou p�izp�sobeny jejich požadavk�m a pot�ebám. �asto jsou tyto za�ízení dopln�ny 

o provozy a služby (kade�nictví, manikúra, pedikúra, apod.), které jsou nabízeny také lidem 

v okolí.  

2.5.4    Ústavní bydlení  

Jednou z forem takového bydlení je u nás domov-penzion pro d�chodce. Tento typ bydlení 

zajiš�uje senior�m reziden�ní pé�i v menším �i v�tším rozsahu. Penziony jsou ur�eny pro 

menší spole�enství starých lidí a nabízejí ubytování a služby pro obvykle ješt� sob�sta�né 

seniory. Mohou zde být umíst�ni jednotlivci i manželské páry, u kterých není nutná 

intenzivní zdravotní a sociální pé�e. Krom� ubytování jsou zde poskytovány základní služby 

(úklid bytu, praní prádla, mytí oken) a obyvatelé také mohou využít nadstandardních služeb 

(rehabilitace, cvi�ení, zajišt�ní stravování, léka�ská vyšet�ení, kade�nice, manikúra, apod.).

Tradi�ní formou ústavního bydlení, kde mají senio�i zajišt�nu komplexní pé�i – 

ubytování, stravu, praní prádla, celodenní léka�skou pé�i, rehabilitaci a r�zné aktivity pro 

volný �as - jsou domovy d�chodc�. Domovy d�chodc� bývají v�tšinou velkých kapacit. 

Senio�i jsou �asto ubytováni v jednol�žkových �i dvoul�žkových pokojích, které se sdružují 

do menších skupin – odd�lení. Tyto odd�lení mají spole�ný prostor, kuchy�ku, koupelnu a 

prostor pro sestru. Za�ízení �asto bývá dopln�no o komer�ní služby, které slouží jak 

obyvatel�m za�ízení, tak široké ve�ejnosti.  

2.5.5   Centrum pro seniory  

Toto za�ízení m�žeme ozna�it jako komplexní, které v sob� sdružuje všechny vyjmenované 

typy bydlení vhodné pro seniory. Centrum poskytuje služby a pomoc senior�m žijícím ve 

vlastních bytech, v domovech s pe�ovatelskou službou v blízkém okolí, senior�m bydlících 

v apartmánech centra a dále t�m, kte�í jsou již odkázáni na plnou pomoc v reziden�ní pé�i 

centra pro seniory. 

[2] 
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3.    COHOUSING 

Pojem cohousing je možno p�eložit jako blízké sousedské bydlení. Dá se �íci, že je to 

v�dom� budované sousedské spole�enství, které podporuje mezilidské vztahy a sou�asn�

klade d�raz na osobní nezávislost a individualitu osob. Cohousing vznikl jako reakce na 

klasické formy bydlení, ve kterém se objevuje anonymita, neznalost soused�, náro�né 

skloubení pé�e o d�ti a domácnost, a mnohé další. Tato moderní forma bydlení je založena 

také na tom, že krom� svého vlastního bytu �i domu, vybuduje skupina lidí prostory, kde 

mohou spole�n� trávit �as.  
[7] 

3.1   Historie

V roce 1964 se v Dánsku objevil první pokus vybudovat cohousingové spole�enství. 

Iniciátorem byl Dánský architekt Jan Gudmand – Hoyer, který kolem sebe shromáždil 

skupinku p�átel, se kterou debatoval o pr�b�žných i nových trendech v bydlení. Tato �innost 

vedla k tomu, že po roce diskuzí si toto spole�enství p�átel koupilo pozemek na okraji 

Copenhagu, na kterém si naplánovali dvanáct terasových domk� rozmíst�ných okolo 

spole�enského domu a bazénu. I p�esto, že vedení m�sta projekt podporovalo, budoucí 

sousedé tento názor nesdíleli a skupinka sv�j projekt vzdala a pozemek prodala. Gudmand – 

Hoyer tehdy napsal �lánek s názvem „Chyb�jící �lánek mezi utopií a p�ežitým rodinným 

domem pro jednu rodinu“, ve kterém popisoval p�edstavy své skupiny i projekt cohousingu. 

Tento �lánek vyšel v Národních novinách roku 1968 a zareagovalo na n�j sto rodin, které 

projevily up�ímný zájem o žití práv� v takovém spole�enství.  

Ve stejné dob� se objevili i další auto�i, kte�í popisovali myšlenky stejného charakteru 

nap�. Bodil Graae, která v roce 1967 napsala �lánek s názvem „D�ti by m�ly mít stovku 

rodi��“, a práv� ten vedl skupinu asi padesáti rodin k vytvo�ení „kolektivního bydlení se 

spole�ným jmenovatelem, také pro d�ti“. 

Výše zmín�né skupiny se rozhodly pro vzájemné spojení a v roce 1968 koupily dva 

pozemky. Jeden v Jonstrupu a druhý nedaleko Hillerodu. Ob� komunity (Saettedammen - 
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viz. Obr. �.3, Skraplanet – viz. Obr. �.4)  byly dokon�eny v roce 1973. Koncem roku 1976 

vznikla komunita t�etí s názvem Nonbo Hede poblíž Viborgu. Práv� tyto t�i komunity jsou 

prvním realizovaným krokem v ší�ení myšlenek Gudmunda – Hoyera a Bodil Graae. Auto�i 

t�chto prvních realizovaných projekt� museli ud�lat spoustu kompromis�, a proto nejsou tyto 

komunity dokonalým cohousingem.  

Obr. �. 3 – Plán cohousingového bydlení komunity Saettedammen, 
1 – common house, 2- parkování 

Zdroj: http://marshcousins.wordpress.com/2009/03/05/other-layouts 

Obr. �. 4 – Plán cohousingového bydlení komunity  Skraplanet, 
1- parkování, 2-nám�stí, 3- h�išt�, 4-bazén, 5-common house, 6-tenisový kurt 

Zdroj: http://marshcousins.wordpress.com/2009/03/05/other-layouts 
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Za�átkem roku 1968 Gudmand – Hoyer za�al také spolupracovat se spole�enstvím, 

které by m�lo být zt�lesn�ním kolektivn�jšího a ucelen�jšího cohousingu, známého jako 

Farum Projekt. Zde byla obydlí pro rodiny i jednotlivce umíst�na okolo vnit�ního spole�ného 

prostoru, který obsahoval i školu. Veškeré prostory byly propojeny prosklenými krytými 

p�šími ulicemi. Projekt zaujal na výstav� bydlení v roce 1970 n�kolik neziskových 

developer�. V roce 1971 Dánský institut pro vývoj bydlení (Danish Building Research 

Institut) vyhlásil národní architektonickou sout�ž na téma - nízkopodlažní seskupené bydlení. 

Vít�zné projekty kladly d�raz na ú�ast budoucích obyvatel b�hem projektování a na 

spole�ném p�íslušenství. Podle vít�zného týmu Vandkunsten  bylo o p�t let pozd�ji vytvo�eno 

první cohousingové spole�enství ur�ené k pronájmu, které bylo sponzorováno Dánským 

institutem a budované neziskovým developerem. V roce 1982 fungovalo v Dánsku již dvacet 

dva cohousing�, které byly v osobním vlastnictví uživatel�.

Každý dokon�ený cohousing se setkával s velkou �adou problém� obzvlášt�

finan�ních. V této problematice m�la pomoci asociace nazvaná SAMBO, kterou vybudoval 

v roce 1971 Gudmand – Hoyer. Další podpora vznikla v roce 1981 ze strany Kooperative 

Housing Associtation Law, národní zákonodárné moci, která usnadnila a zlevnila financování 

cohousingových projekt�. Od této doby byla v�tšina dánských projekt� financována pomocí 

státní p�j�ky.  

Cohousing získal podporu Dánské vlády a finan�ních institucí, i p�estože po�átky byly 

velmi skeptické. V�tšina bytových jednotek ve vznikajících projektech je nyní p�edem 

prodána a to je práv� aspekt, který p�itahuje bankovní instituce.  

V Dánsku je tento zp�sob bydlení v dnešní dob� pevn� zakotvený typ bydlení. 

Cohousing se stal natolik b�žný, že je s ním po�ítáno v územním plánu a jsou mu vymezeny 

velké plochy. Od po�átku existence se cohousing neustále vyvíjel. Pr�m�rná velikost 

bytových jednotek je tém�� o polovinu menší než na po�átku, a naopak sdílené p�íslušenství 

jsou mnohem v�tší. P�vodním názorem bylo, že žít v takovém spole�enství si mohou dovolit 

jen bohatí lidé, ale to už dlouho není, v p�ípad� Dánska, pravda.  

[7, 8, 9, 13, 18] 
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3.2   Co je cohousing 

„Cohousing“ je anglický výraz, který vymyslel americký architekt Charles Durrett se svou 

ženou Kathryn McCamant. Každá zem�, kde cohousing existuje, má p�eklad ve svém rodném 

jazyce. V �eštin� výraz, který by tento pojem vystihoval, ješt� hledáme, ale nejvíce se ujal 

termín “blízké (sousedské) bydlení“.  

Je to nový zp�sob bydlení, který se vyzna�uje šesti základními rysy: 

1. ú�ast budoucích obyvatel p�i vzniku cohousingu 

2. urbanistické a architektonické uspo�ádání, které podporuje vznik 

sousedských vazeb 

3. sdílené vybavení v nebytových prostorách (common house) a spole�n�

využívané nezastav�né plochy 

4. fungování cohousingu si �ídí sami obyvatele 

5. nehierarchická struktura a zp�sob rozhodování 

6. nezávislé funk�ní prost�edky 

3.2.1   Pravidla cohousingu 

Cohousing m�že být postaven prakticky kdekoli a m�že mít r�zné architektonické podoby. 

Jednou z možností je cohousing tvo�ený z rodinných dom� na zelené louce na okraji obce 

v tzv. „suburbánní poloze“, jak to bývá nej�ast�ji v Dánsku a v USA. Druhou možností je 

vybudování tohoto typu bydlení v m�stském prost�edí, nap�. jako nový výškový d�m, nebo 

zrekonstruovaný bývalý výrobní, zem�d�lský �i školský areál, jak tomu bývá ve Švédsku. 

Každá domácnost v tomto v�dom� budovaném sousedství vlastní pln� vybavenou bytovou 

jednotku, rodinný d�m nebo byt, a navíc spoluvlastní spole�né prostory, p�edevším tzv. 

„spole�enský prostor nebo d�m“ (z anglického common house), dále r�zné venkovní prostory 

(terasy, bazén, h�išt� a jiné). Základní myšlenkou je, že obyvatelé by m�li mít možnost si 

vybrat mezi tím, jestli cht�jí být v danou chvíli sami, nebo naopak s ostatními. V celkovém 

urbanistickém uspo�ádání je tedy velmi d�ležité rozlišit zóny.  

Ve spole�enském dom� dochází k sociálním aktivitám, a proto je velmi d�ležité jeho 

umíst�ní, velikost a vybavení. Tzv. common house je nejvýhodn�jší umístit v centru areálu 
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nebo p�i jeho vstupu. Je dobré, pokud na n�j obyvatelé vidí ze svých domov�, nebo ho 

alespo� míjí p�i cest� dom�, protože tak získávají p�ehled o d�ní v n�m. Vybavení je voleno 

s ohledem na skute�nost, že nahrazuje n�které prostory a funkce bytových jednotek. Vždy 

obsahuje velkou kuchy�, na kterou navazuje v�tšinou víceú�elová jídelna, která slouží nejen 

ke spole�ným ve�e�ím, ale i dalším akcím, které si komunita po�ádá. Podle zakladatel�

cohousingu pat�í spole�né ve�e�e ke klí�ovým charakteristikám cohousingu. Dále m�že 

spole�enský d�m poskytovat místo pro technické zázemí jako je nap�. prádelna, sušárna, 

dílna, pokoje pro rehabilita�ní pracovníky, knihovny, apod. V prvních realizovaných 

projektech se na common house kladl malý nárok, ale po zkušenostech se naopak p�i každém 

novém projektu práv� na tuto �ást areálu klade velký d�raz.  

Ideálním �ešením orientace bytových jednotek je umíst�ní nejživ�jší �ásti (kuchy�

s obytnou jídelnou) sm�rem do spole�ných prostor a intimn�jší �ásti (ložnice a obývací 

pokoj) jsou pak orientovány co nejdále od spole�ných prostor.   

Prostor polosoukromý tvo�í významné pojítko mezi spole�nými prostory a 

soukromými bytovými jednotkami. Nej�ast�ji se tento prostor objevuje formou kryté verandy 

s posezením p�ed domkem nebo posezení na spole�né chodb� p�ed bytem. Architektonické a 

urbanistické �ešení projektu je založeno na umožn�ní co nejsnazšího vzájemného setkávání 

obyvatel. Bezpe�ný p�ší provoz je jedním z nástroj�, který setkávání napomáhá. Jestliže má 

cohousing formu osady tvo�enou rodinnými domky, automobily voln� neprojíždí areálem, ale 

jsou parkovány na okraji pozemku. Velice d�ležitá je blízkost a hlavn� dostupnost 

ob�anského vybavení, jako jsou zdravotnické služby, obchod s potravinami, kulturní a 

sportovní za�ízení. Ideální po�et bytových jednotek je asi 15 až 25, což odpovídá p�i jedno- až 

dvou�lenných domácnostech asi 15 - ti až 50 - ti obyvatel�m.  Tento po�et lidí je schopen se 

navzájem dob�e poznat a rozd�lit si povinnosti a úkoly nutné pro provoz cohousingu. Skupina 

tohoto po�tu m�že dob�e fungovat a prožívat spole�n� radosti a problémy, které mohou 

spole�n� také �ešit. 

[7, 8, 9, 18] 
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3.3   Sou�asná situace dané problematiky 

3.3.1 �eská Republika 

V �eské republice z dostupných informací vyplývá, že zatím neexistuje realizovaný 

cohousingový projekt. První �eský cohousingový projekt se objevil v b�eznu 2009 s názvem 

Kde domov m�j, ale podle posledních zpráv se auto�i projektu vzdali a cht�jí se ú�astnit 

jiného projektu s názvem Zahrada. V roce 2010 vznikla skupina �eský cohousing a ta se 

aktuáln� snaží najít nové sousedy do jejich projektu, a pozemek k realizaci. V dnešní dob� se 

tento zp�sob bydlení v �R teprve rozvíjí, mnoho lidí zatím v�bec neví co to v�bec pojem 

cohousing znamená. P�esto za�ínají vznikat první projekty v Praze (Alfa Rezidence) a v Lysé 

nad Labem (Zahrada).  

 U nás se budované blízké sousedství s podporou zatím nesetkává a to z toho d�vodu, 

že p�etrvává jakási ned�v�ra v jakoukoli formu sdílení �ehokoli �i ke spole�nému sdružování. 

Díky této skute�nosti lidem principy cohousingu zní na první poslech podez�ele a necht�jí se 

o n�m více dozvídat. 

Nikdo nem�že tvrdit, že je cohousing ideálním životním stylem pro všechny typy lidí. 

Každý �lov�k má jiné pot�eby a hlavn� jiné p�edstavy o prožití svého života. Blízké 

sousedství je jen jedním ze zajímavých zp�sob�, o kterém se v naší zemi málo mluví a to je 

dle mého názoru obrovská škoda.  

 Cohousing si n�kte�í lidé �asto pletou s tzv. koldomy. Hlavním rozdílem je, že na 

rozdíl od tzv. koldom� je cohousing dobrovolný. Koldomy u nás byly stav�ny v padesátých 

letech a neosv�d�ily se. Kold�m (kolektivní d�m) je výsledkem práce levicov� zam��ených 

architekt�. V koldomech m�ly být soust�ed�ny veškeré funkce, které �lov�k pot�ebuje k 

životu, v jednom objektu. Sou�ástí koldom� m�lo být nejen bydlení, ale i veškeré ob�anské 

vybavení, v�etn� školek, jídelen a volno�asových za�ízení. V p�ípad� cohousingu se tedy 

nejedná o novodobou formu násilné kolektivizace.  

Tento druh bydlení oslovuje ur�itou skupinu lidí (matky na mate�ské dovolené, rodiny 

s d�tmi, seniory) na rozdíl od (nap�. singls a �ásti dnešních senior� poznamenaných 
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komunistickým režimem). Myslím, že dokud se nepoda�í vybudovat spole�né sousedské 

bydlení v �eské republice, lidé nikdy tento zp�sob bydlení nepochopí. Až pokud �R zažije 

osobní zkušenost, m�že se tento druh bydlení setkat s pochopením a následným rozvojem. 

Každá zem� si cohousing uzp�sobí své nátu�e, protože každý národ má totiž jiná specifika.  

3.3.2   Ve sv�t�

Po celém sv�t� existuje k dnešnímu dni p�es 1000 dokon�ených cohousingových projekt�. 

Z toho je velká �ást samoz�ejm� v zemi p�vodu Dánsku (p�es 100 projekt�) a USA (kde je 

p�es 100 projekt� dokon�ených a další stovka je ve fázi p�íprav). 

Cohousing se ve sv�t� objevil ve t�ech vývojových vlnách:  

1. vlna -  od poloviny 60. let 20. století – Dánsko, Švédsko, Holandsko 

2. vlna – okolo roku 1990 – USA 

3. vlna – po roce 2000 – Austrálie, jihovýchodní Asie (Japonsko, Jižní 

Korea), ostatní zem� západní i jižní Evropy 

[7] 

3.4   Senior cohousing

Stárnutí populace u nás i ve sv�t� nutí k zamyšlení, jak se vyrovnat s rostoucím po�tem 

senior� a jak se o n� postarat. V žádném p�ípad� nemohou všichni odejít do domov� pro 

seniory, kde není místo už te� a hlavn� v�tšina senior� �i budoucích senior� tam ani nechce. 

Senior cohousing by se mohl, tak jako v n�kterých zahrani�ních státech, i u nás stát možností 

jak strávit druhou polovinu života. Senior cohousing nepat�í z typologického hlediska mezi 

objekty „ob�anské vybavenosti“ (tj. stavby zdravotnické nebo stavby sociální pé�e). Jedná se 

spíše o „budovy obytné“, a� už jde o byty nebo domy obohacené o sdílené vybavení a sdílené 

aktivity. Zájem sou�asných senior� o tuto formu bydlení zaznamenán nebyl. Jedná se o 

novinku, o které se nejd�íve ve�ejnost musí dozv�d�t a t�eba se pak i u nás zájem objeví.  
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Senior cohousing vznikl z dánského modelu komunitního bydlení. Hlavní myšlenkou 

je zestárnout a zem�ít doma v tzv. p�irozeném prost�edí. U tohoto typu bydlení se v zahrani�í 

využívá koordina�ní terénní sít� a ambulantních služeb. Zajímavá je podpora vlastní 

iniciativy senior� a to do ur�ité míry v�asnou p�ípravou na stárnutí, vzájemnou podporou a 

pomocí senior� mezi sebou.  

Podle názvu by se m�lo jednat o za�ízení pro seniory, ale m�že být už pro lidi od 

st�edního v�ku. V�kový limit zde na rozdíl od vícegenera�ního cohousingu ve v�tšin� p�ípad�

existuje, ale je odlišný v r�zných státech (nap�. Dánsko, USA – 55 let, Švédsko – 40 let). �ím 

d�íve se �lov�k dostane do senior cohousingu, dokud je ješt� p�izp�sobivý jak mentáln� tak 

fyzicky, bude se snadn�ji cítit jako doma. Krom� dosaženého v�ku �asto existuje podmínka, 

že obyvatelé senior cohousingu už nežijí ve spole�né domácnosti s d�tmi, ale ty mohou 

samoz�ejm� kdykoli p�ijet na návšt�vu �i vnou�ata na prázdniny.  

Jednou z d�ležitých skute�ností je, že v senior cohousingu mohou žít i senio�i, kte�í 

nejsou pln� sob�sta�ní a pot�ebují pomoc ostatních. Celý areál je totiž projektován s ohledem 

na zm�ny v život� seniora – bezbariérovost. P�i tvorb� tohoto druhu bydlení se po�ítá 

s poskytováním neformální pé�e (co-caring), kterou si mezi sebou poskytují sami obyvatele. 

Tato forma pomoci je zajiš�ována spolu s koordinovanou sítí ambulantních služeb. Ve 

spole�enství, ve kterém p�evládají senio�i je nutno po�ítat se situacemi, kdy m�že dojít ke 

zhoršení zdravotního stavu. V�tšina senior cohousing� proto tedy po�ítá nejen s domácí pé�í 

(home care), ale i s domácí hospicovou pé�í, která umož�uje zem�ít doma (dying at home). 

Výhodou je velké množství potencionálních sil, které mohou v t�chto p�ípadech pomoci. Ve 

spole�enském dom� bývá vyhrazen prostor pro pe�ovatele (malý byt, oddechová místnost pro 

pe�ovatele, rehabilita�ní místnosti).  

Základem fungování senior cohousingu a samoz�ejm� i vícegenera�ního cohousingu 

je fungování spole�enství obyvatel. Práv� ti mají ve svých rukou podstatnou �ást organizace, 

což je velkou výhodou, ale zárove� také velkým rizikem. Vytvo�it fungující komunitu je 

velmi složité, podle zkušeností neusp�je až 90% skupin. Hlavním úskalím jsou vzájemné 

konflikty a neschopnost jejich �ešení, finance a volba vhodného pozemku. Ur�ité finan�ní i 

�asové odleh�ení m�že komunitám poskytnout podpora ziskových i neziskových organizací, 

které na sebe p�evezmou �ást zodpov�dnosti p�i projektování a hlavn� financování projektu.  
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�astým d�vodem pro volbu tohoto typu bydlení pro seniory je co nejkvalitn�jší prožití 

druhé poloviny života a nezávislost na d�tech a státu. Každý senior si chce zachovat svou 

identitu, d�stojnost a zachovat nebo zlepšit kvalitu svého životního stylu. Jde tedy vlastn� o 

uv�dom�lý p�íklad tzv. „p�ípravy na vlastní stá�í“, kdy lidé vym��ují své velké rodinné 

domy, které již nejsou schopni nebo nebudou schopni udržovat, za malé bezbariérové byty �i 

domky. Pro tento typ bydlení se tedy nerozhodují senio�i na základ� špatného zdravotního 

stavu, jako je tomu u žádostí do domov� s pe�ovatelskou službou �i domov� pro seniory. 

Hlavním rozdílem tedy je, že do senior cohousingu jít cht�jí a vlastn� se svým zp�sobem na 

život v n�m t�ší. Obecná p�edstava o domovech pro seniory je, že se jedná o odkladišt�

starých lidí, kte�í sem p�ichází dožít. Samoz�ejm� existují i výjimky, kde se snaží naplnit 

emocionální i sociální pot�eby senior�, ale po�ád z�stává senior „klientem“ a ne obyvatelem. 

Tento problém práv� �eší cohousing, senior je obyvatelem, který sám o sob� rozhoduje a d�lá 

jen to, co d�lat chce. 

Pokud se poda�í p�ekonat po�áte�ní ned�v�ru, m�že mít i u nás tento model bydlení 

pro seniory velký potenciál do budoucna. P�íkladem nám mohou být desítky skv�le 

fungujících senior cohousing� ve sv�t�. Vzhledem ke stárnutí populace a nutnosti hledání 

�ešení do budoucna je iniciativa senior� a budoucích senior� velmi vítaná a podporovaná. 

Senior cohousing p�edstavuje možnost, jak se v�as p�ipravit na vlastní stá�í a strávit jej mezi 

p�áteli ve známém prost�edí. Krom� t�chto aspekt� nabízí také sociální, ekonomické a 

ekologické výhody.  

[7, 8, 9, 18] 

3.5   Pr�zkum ve�ejnosti 

Pr�zkum byl ud�lán z d�vodu zjišt�ní informovanosti obyvatel o bydlení formou cohousingu. 

K dotazníku byl p�iložen �lánek, který seznámil dotazované s tímto druhem bydlení. Po 

p�e�tení �lánku respondenti vyplnili otázky, které se tématu týkaly. Cílem mého snažení bylo 

zjistit, jestli v�bec obyvatelé �R v�dí, co tato forma bydlení obnáší a jestli by o ni m�li 

p�ípadný zájem. Dále mi lidé v dotazníku vykreslili své pot�eby a p�ání, co vše by v bydlení 

pro seniory cht�li mít.  

Dotazník a jeho vyhodnocení tvo�í p�ílohu �.2.
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4.    STAVEBNÍ MATERIÁL FIRMY FLEXIBUILD 

Tento stavební systém je velmi konstruk�n� jednoduchý a je ideálním systémem pro stavbu 

p�ízemních a jednopodlažních domk�. Firma se �ídí heslem „d�m za cenu bytu“, �ímž 

poukazuje na svou ekonomickou výhodnost. Firma umož�uje také výstavby rostoucích dom�,

tzn. stavbu rodinných dom� po etapách, podle finan�ní situace zákazníka. Výhodou nového 

systému je rychlá výstavba, která je nezávislá na po�así, snadná povrchová úprava a 

neopomenutelná po�izovací cena.  

Systém flexibuild je certifikovaným materiálem a vzniká ve výrobním závod�

v Hrušovanech u Brna. Jedná se o desky vyráb�né z recyklovaných vícevrstvých papírových 

potraviná�ských obal� (krabice od mléka, džus�, apod.). Než z t�chto obal� vznikne stavební 

prefabrikát, musí se d�kladn� vyprat, rozdrtit a za ur�itého tlaku a teploty slisovat do desek. 

Z takto slisovaného materiálu se v kombinaci s polystyrenem sestaví panely. Spole�nost 

elegantním zp�sobem �ešila recyklaci odpad� z vrstvených potraviná�ských obal�

s polyetylenem a dokázala jejich využití ve zcela odlišném odv�tví, což je velkým p�ínosem. 

Tento odpad je zpracováván speciální technologií a práv� díky obsaženému hliníku v t�chto 

obalech, má materiál flexibuild tak výborné izola�ní vlastnosti.  Desky flexibuild jsou pevné, 

lehce tvarovatelné a spl�ují všechny limity a normy. Lze z nich stav�t domy až do t�í 

nadzemních podlaží, pokud se použije d�ev�ná nosná konstrukce. Bytové domy se dají 

z materiálu flexibuild stav�t p�i použití nového systému firmy, který je tvo�en spojením desek 

flexibuild a železobetonové konstrukce.  

 Materiál má velmi vysokou pevnost, pružnost a velmi nízkou nasákavost. Krom�

zmín�ných vlastností má také velmi dobré tlumící a zvukov� izola�ní vlastnosti. Na rozdíl od 

jiných materiál� je s ním velmi jednoduchá manipulace a to díky jeho nízké hmotnosti. 

Flexibuild je levn�jší než dostupné materiály na trhu, protože je nenáro�ný na výrobu. 

Výhodou je vstupní surovina, díky které je materiál ekologický, zdravotn� a hygienicky 

nezávadný a ekologický. Prvních deset dom� u nás bylo tímto postupem postaveno v roce 

2008 a vloni jich p�ibylo dalších 40, mimo jiné také �isti�ka odpadních vod. Tato technologie 

je sice v �eské republice nová, ale v Evrop� je vyzkoušená a provozovaná.  
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 Pokud si zákazník zvolí na výstavbu svého domu materiál flexibuild, je spole�nost 

Flexibuild jediným jeho partnerem p�i výstavb� na klí�. Spole�nost zákazníka doprovází od 

prvotní myšlenky postavit si d�m, p�es realizaci až po pozáru�ní servis. Jen domy, které 

spl�ují p�ísná ekonomická, ekologická, estetická a zdravotní kritéria, se mohou nazývat 

„flexibuild house“. 

[11, 14] 

4.1   Vlastnosti materiálu  

♦ Užitné vlastnosti - desky jsou odolné proti mechanickému poškození a lze do nich ve 

kterémkoliv míst� uchytit obraz, poli�ku, apod. Z desek jde vytvo�it klenuté stropy, 

obloukové konstrukce (až do pr�m�ru D=1400 mm) a zajiš�ují velký útlum hluku.  

♦ Tepelná izolace - desky mají vynikající vzduchot�snost díky obsaženému polyetylenu a 

dále hliníkové �áste�ky vrací �ást sálavého tepla zp�t do interiéru. 

♦ Snadné zpracování - zpracování je provád�no standardními stroji na opracování d�eva. 

Na povrchovou úpravu lze použít tenkovrstvých omítek s armovací tkaninou jak 

v exteriéru, tak v interiéru.  

♦ Rychlost výstavby - d�m na klí� z materiálu flexibuild lze postavit b�hem pouhých dvou 

m�síc�. Suchý systém výstavby umož�uje stavbu bez zdlouhavých technologických 

p�estávek.  

♦ Ekologie - p�i výrob� nedochází k zat�žování ovzduší zplodinami, materiál je šetrný 

k životnímu prost�edí a desky jsou bezezbytku op�tovn� recyklovatelné.  

♦ Hygienická nezávadnost – z desek se neuvol�ují žádné t�kavé látky (m��eno státním 

zdravotním ústavem – Laborato�e centra zdraví a životních podmínek). 

♦ Odolnost proti vod� – materiál má nízkou bobtnavost a hmotnostní absorp�ní vlhkost. 

Zvýšená odolnost je zp�sobená obsahem polyetylenu.  
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♦ Cenová dostupnost 

[11, 14] 

4.2   Varianty provedení 

4.2.1   Energeticky úsporný d�m – standart Flexibuild 

Charakteristickou hodnotou pro tento d�m je ro�ní spot�eba tepla cca 80 kWh/m2, tlouš�ka 

obvodové st�ny 300 – 350 mm a sou�initel prostupu tepla obvodovými konstrukcemi U=0,15

– 0,2 W/m2K. Použity bývají plastová okna, p�ípadn� d�ev�ná s izola�ním dvojsklem a 

plastové nebo d�ev�né dve�e. Dispozi�ní uspo�ádání není zásadn� nijak omezeno tepeln�

technickými požadavky a lze použít libovolný topný systém, který pokryje vypo�tené teplené 

ztráty domu.  

4.2.2   Nízkoenergetický d�m 

Charakteristické hodnoty pro tento d�m jsou ro�ní spot�eba tepla 15 - 50 kWh/m2, díky 

p�idané tepeln� izola�ní vrstv� na obvodové st�ny, podlahy a stropy a sou�initel prostupu 

tepla obvodovými konstrukcemi U=0,10 – 0,15 W/m2K. Otvory pro okna a dve�e je vhodné 

orientovat na stranu s nejvyšším slune�ním svitem. S ohledem na tepelné ztráty je 

minimalizován po�et otvor� a jsou uzp�sobeny jejich velikosti a zp�soby otvírání. Jsou zde 

zohledn�ny také faktory, jako je p�evládající sm�r v�tru, osazení budovy do terénu, �lenitost 

fasády, po�et osob, apod. V této variant� domu je vhodné využít systému rekuperace.  

4.2.3   Pasivní d�m  

Charakteristická hodnota ro�ní spot�eby tepla, pro tuto variantu provedení, je mén� než 15 

kWh/m2, díky p�idání tepeln� izola�ní vrstvy na obvodové st�ny, podlahy a stropy a 

sou�initel prostupu tepla obvodovými konstrukcemi je menší než 0,10 W/m2K. Pravidla jsou 
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dále stejná jako v p�ípad� domu nízkoenergetického. Pro zvýšení úspory je možné použít 

solární systémy pro podporu vytáp�ní a oh�evy TUV.  

[11, 14] 
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5.    ZÁKLADNÍ POZNATKY O �EŠENÉM ÚZEMÍ  

5.1   Historie m�sta 

První zmínky o existenci m�sta Friedeberg, pozd�ji Místek pochází již z poloviny 13. století. 

V roce 1256 byla �eským králem P�emyslem II. Otakarem a opolským knížetem Vladislavem

stanovena hranice mezi Moravou a piastovským opolským knížectvím podél toku �eky 

Ostravice. Do 1. prosince 1928 tak �eka tvo�ila hranici mezi Moravou a Slezskem. P�esné 

založení Frýdku není známo, ale z�ejm� n�kdy v letech 1327 – 1335 nahradil svého 

p�edch�dce – ves Jamnici. V roce 1580 reprezentovalo Frýdecko-místecké panství celkem 22 

obcí s 681 usedlostmi.  

V 19. století byly založeny ve Frýdku i v Místku textilní továrny a od roku 1833 také 

Karlova hu� v Lískovci, nyn�jší akciová spole�nost Válcovny plechu Frýdek-Místek. 

V p�íštím století zaujala textilní výroba a železá�ství nejvyšší postavení v rozvíjejícím se 

pr�myslu celého regionu. Pr�mysl ovlivnil rozvoj pen�žnictví, výstavbu nových dom�, 

financování ve�ejn� prosp�šných budov i zakládání spolk�. Zvláštní postavení mezi nimi 

zaujímala Matice místecká. Zasloužila se o otev�ení �eského gymnázia v roce 1895 a o 

výstavbu Národního domu.  

Frýdek a Místek fungovala jako samostatná m�sta do 1. l. 1943, kdy mocí nacistických 

ú�edník� byla ob� m�sta slou�ena v jeden celek s názvem Frýdek. Diskuse o pojmenování 

m�sta po osvobození v roce 1945 byly definitivn� uzav�eny rozhodnutím ministerstva vnitra a 

byl stanoven oficiální název m�sta Frýdek-Místek s platností od 1.1.1955. 

Na základ� zákona �. 234/2006 Sb. s ú�inností od 1. 7.2006 se stalo m�sto Frýdek-

Místek statutárním m�stem a za�adilo se tak mezi skupinu ostatních statutárních m�st 

Moravskoslezského kraje (Haví�ov, Ostrava, Karviná, Opava). V sou�asnosti je m�sto 

tvo�eno t�mito �ástmi - Frýdek, Místek, Chlebovice, Lys�vky, Zelinkovice, Lískovec a 

Skalice.  

[12] 



28

Obr. �. 5 – Znak m�sta Frýdek – Místek 

Zdroj: http://www.frydek-mistek.cz 

5.2   Širší vztahy 

�ešené území, které se nachází v Moravskoslezském kraji ve m�st� Frýdek-Místek, leží 15 

km jižn� od krajského m�sta Ostrava. Pozemek ur�ený k �ešení je situován v m�stské �ásti 

Frýdek, která leží v severní �ásti m�sta. Lokalita za nemocnicí je vymezena ze severu ulicí Na 

Bažinách, na východ� ulicí I.J.P�šiny, na západ� ulicí J.E.Purkyn� a na jihu stavebními 

parcelami nacházejícími se na ulici U nemocnice. Na severu a západ� navazuje na zastav�né 

plochy obytného území. Území je z velké �ásti nezastav�no, pouze ve východní �ásti leží 

budova hospice, která bude úzce spjata s plánovanou novou výstavbou senior cohousingu a 

na severním okraji pozemku leží regula�ní stanice plynu. Lokalita je mírn� svažitá a tvo�ená 

p�edevším ornou p�dou a ostatní plochou. V sou�asné dob� je území nevyužito krom� již 

zmín�né budovy hospice ve východní �ásti pozemku s p�ilehlou zahradou.  

Hranice �ešeného území je graficky vyzna�ena ve výkresu �. 01 - Širší vztahy. V 

bezprost�edním dosahu se nachází nemocnice. V blízkém okolí se krom� vybavení 

nemocnice, nachází mate�ská škola, restaura�ní za�ízení, malá prodejna potravin ve sklepení 

blízkého bytového domu a dále trafika s poštovní schránkou.  Je pot�eba zajistit lepší 

dostupnost MHD. V plánované výstavb� se chystá za�ízení základní vybavenosti (nap�. 

restaurace, léka�, minikino, rehabilitace, obchod). 
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5.3   Rozbor dopravních vztah�

Lokalita je v sou�asné dob� sice relativn� dob�e dopravn� dostupná, ale je nutno navrhnout 

n�kolik úprav. Stávající komunikace, které by sloužily pro p�íjezd k objektu, jsou nyní 

v nevyhovujícím stavu, p�edevším proto, že jsou již delší dobu neudržované a nemají 

dostate�nou ší�ku. Na ulici I.J.P�šiny práv� probíhá rekonstrukce komunikace, která již také 

nevyhovovala provozu v území. Místní komunikace vedoucí ulicí Na Bažinách, která bude 

sloužit jako p�íjezdová cesta do areálu, je navržena k rekonstrukci. Sou�ástí studie bude i 

nov� navržena p�íjezdová komunikace k objektu. Na východ od �ešené plochy vede silnice II. 

t�ídy �. 473.

Území není dob�e dostupné z hlediska hromadné dopravy. Zastávka je vzdálena cca 20 

minut pomalou ch�zí (400 metr�). Je pot�eba prodloužit trasu autobus� od zastávky U 

nemocnice až na ulici I.J.P�šiny, nebo na ulici Na Bažinách. 

�ešenou oblastí neprochází žádné dopravní koridory. Dle územního plánu je 

vymezena plocha dopravního koridoru DK 8, který se nachází v blízkosti �ešené plochy - viz. 

výkres �. 02 - Funk�ní využití území.

Sou�ástí návrhu areálu je i zajišt�ní dostate�ného po�tu parkovacích stání pro 

obyvatele senior cohousingu a samoz�ejm� také pro návšt�vníky ob�anské vybavenosti.  

5.4   Vazby na technickou infrastrukturu 

V �ešeném území se veškeré hlavní �ady inženýrských sítí nacházejí na ulici Na Bažinách.

Zásobování technické infrastruktury bude napojeno v p�ípad� vody, plynu, elektrické energie 

a telekomunika�ních sítí ze stávajících vedení na ulici Na Bažinách. Ve�ejné osv�tlení bude 

napojeno z trafostanice, která byla postavenu u nové budovy hospice na východní stran�

pozemku. Napojení splaškové kanalizace je projektováno na p�ípojku splaškové kanalizace na 

ulici Na Bažinách, která je plánována M�stem Frýdek – Místek ve zm�n� ÚP.  
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5.5   Limity využití území    

Plánovaná výstavba senior cohousingu se nachází v lokalit�, která není sou�ástí p�írodního 

chrán�ného území a nenalézá se na n�m žádná kulturní ani p�írodní památka.  

Na severním okraji pozemku prochází územím ochranné pásmo VTL plynovodu. 

Podél jižního okraje pozemku prochází ochranné pásmo nadzemního vedení vysokého nap�tí. 

Limity území jsou znázorn�ny ve výkrese �. 03 – Limity území.

5.6   Požadavky vyplývající z územního plánu 

Navržená výstavba senior cohousingu respektuje urbanistickou koncepci územního plánu. 

Východní plocha je ur�ena dle ÚP pro ob�anské vybavení ve�ejné infrastruktury a západní 

plocha je ur�ena pro bydlení v rodinných domech. Pozemkem probíhá plocha ur�ena pro 

plochu zelen� na ve�ejných prostranstvích.  

Požadavky prostorového uspo�ádání a ochrany krajinného rázu: 

♦ maximální po�et podlaží 4 NP a obytné podkroví 

♦ respektování maximální výšky hlavní �ímsy odpovídající 5 NP 

♦ maximální koeficient zastav�ní pozemku 0,5 

�
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6.   PR�VODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA – ÚVODNÍ ÚDAJE 

Pr�vodní a technická zpráva je vypracována na základ� p�ílohy �. 4 k vyhlášce �. 503/2006 

Sb., o podrobn�jší úprav� územního �ízení, ve�ejnoprávní smlouvy a územního opat�ení.  

6.1   Úvodní údaje 

6.1.1    Identifika�ní údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace 

Objednatel: 

Magistrát m�sta Frýdek – Místek 

Radni�ní 1148 

738 01 Frýdek – Místek 

Zpracovatel: 

Bc. Zuzana Štanglerová 

Na Hradbách 911/72 

692 01 Mikulov 

Stupe�: Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umíst�ní stavby (DUR) 

6.1.2    Ozna�ení stavby a pozemku

Název stavby:  Bydlení pro seniory s prvky cohousingu 

Charakter stavby:  Novostavba, p�ístavba 

Místo stavby:  Frýdek – Místek 

Katastrální území:  Frýdek 

Parcelní �ísla 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 
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7.    PR�VODNÍ ZPRÁVA 

7.1   Charakteristika území a stavebního pozemku 

7.1.1   Poloha v obci

Areál bydlení pro seniory se bude nacházet na severovýchodním okraji m�sta v zastav�né 

�ásti. Pozemek je umíst�n v lokalit� za nemocnicí na ulici Na Bažinách.  

7.1.2    Údaje o vydané územn� plánovací dokumentaci

Pro dané území je v sou�asné dob� platný územní plán vydaný a schválený zastupitelstvem 

m�sta Frýdek – Místek s ú�inností od 1.1. 2009. 

7.1.3    Údaje o souladu zám�ru s územn� plánovací dokumentací  

Navrhované �ešení je v souladu s územn� plánovací dokumentací. Na západní �ásti pozemku 

jsou plochy ur�eny k bydlení v rodinných domech a na východní �ásti pozemku je pro danou 

lokalitu stanoveno funk�ní využití pro plochy ob�anské vybavenosti ve�ejné infrastruktury. 

7.1.4   Údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�

Návrh spl�uje požadavky dot�ených orgán� a organizací, jedná se zejména o Magistrát m�sta 

Frýdek – Místek, SmVak – regionální správa Frýdek – Místek, Telefónica O2 Czech 

Republic, a.s., �EZ Distribuce, a.s., RWE – Severomoravská plynárenská a.s.. Vydaná 

vyjád�ení jsou za�azena do p�ílohy �. 5. 
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7.1.5   Možnosti napojení stavby na ve�ejnou dopravní a technickou infrastrukturu  

♦ Dopravní infrastruktura 

Pozemek ur�ený k výstavb� bude napojen na nov� vybudovanou místní komunikaci, která 

povede na ulici Na Bažinách. Sou�asná místní komunikace není ve vyhovujícím stavu. 

Tato komunikace bude pokra�ováním stávající místní komunikace vedoucí ulicí I.J. 

P�šiny. 

♦ Elektrická energie 

Areál bude napojen prost�ednictvím elektro p�ípojky na stávající vedení NN vedoucí na 

ulici Na Bažinách. P�ípojka bude pozemkem vedena technickým kanálem a odtud dojde 

v napojovacích místech k p�ipojení jednotlivých objekt�.

♦ Ve�ejné osv�tlení 

Ve�ejné osv�tlení bude napojeno na vybudovanou trafostanici u budovy hospice.  

♦ Voda 

Voda bude p�ivedena ze stávajícího vodovodního �adu na ulici Na Bažinách. Z tohoto 

�adu bude p�ivedena voda hlavní v�tví, která bude umíst�na v technickém kanále a odtud 

v napojovacích bodech zavedena do jednotlivých objekt�. Dále bude každá vodovodní 

p�ípojka u jednotlivých objekt� ukon�ena vodom�rnou sestavou. V technickém kanále na 

okraji pozemku bude zbudován hlavní uzáv�r vody pro celý areál.  

♦ Splašková kanalizace 

Všechny objekty budou napojeny na hlavní v�tev DN250, která bude vedena ze 

splaškové kanalizace DN300, která je plánována na ulici Na Bažinách. Tato kanalizace je 

uvedena ve zm�n� územního plánu, budeme tedy p�epokládat její zbudování p�ed 

zapo�etím výstavby.  

♦ Deš�ová kanalizace 

Veškeré komunikace a parkovací plochy jsou navrženy z vodopropustného materiálu. 

P�edpokládá se, že do deš�ové kanalizace budou svedeny pouze deš�ové vody ze st�ech 
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objekt�. Tato kanalizace je plánována jako drenážní, ze které bude p�ebyte�ná deš�ová 

voda svedena do jezírka, které je umíst�no na území sou�asné bažiny.    

♦ Plyn 

P�ípojka plynu bude vedena hlavní v�tví, která bude vedena ve zbudovaném technickém 

kanále, ze stávajícího nízkotlakého plynovodu NTL DN500 vedoucího ulicí Na Bažinách. 

Z hlavní v�tve bude plyn p�iveden k jednotlivým objekt�m v napojovacích bodech 

technického kanálu.   

♦ Telekomunika�ní vedení 

Areál bude napojen na stávající komunika�ní sí� vedoucí ulicí Na Bažinách. 

7.1.6   Poloha v��i záplavovému území 

Dot�ené území se nachází mimo záplavová území. 

7.1.7   Druhy a parcelní �ísla dot�ených pozemk� podle katastru nemovitostí 

�ešené území je sou�ástí katastrálního území Frýdek 634956. 

Tab. �. 1 – Výpis z katastru nemovitostí 

Parcelní 
�íslo 

Vým�ra
[m2] 

Druh pozemku Vlastnické právo 
Zp�sob 
ochrany 

nemovitosti 

5486 13661 orná p�da �eská Republika ZPF 

5487 1043 trvalý travní porost Statutární m�sto Frýdek - Místek - 

5488 526 ostatní plocha Statutární m�sto Frýdek - Místek - 

5489 733 vodní plocha Statutární m�sto Frýdek - Místek - 
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5490/1 8655 orná p�da Statutární m�sto Frýdek - Místek ZPF 

5490/3 189 orná p�da �eská Republika ZPF 

5490/4 30 
zastav�ná plocha a 

nádvo�í 
�eská Republika - 

5490/5 1247 orná p�da Statutární m�sto Frýdek - Místek ZPF 

5490/6 3737 orná p�da Statutární m�sto Frýdek - Místek ZPF 

5490/7 387 orná p�da Statutární m�sto Frýdek - Místek ZPF 

5490/8 1481 
zastav�ná plocha a 

nádvo�í 
Statutární m�sto Frýdek - Místek - 

5491/3 674 ostatní plocha Statutární m�sto Frýdek - Místek - 

5492/3 49 ostatní plocha Statutární m�sto Frýdek - Místek - 

5494/1 1469 ostatní plocha Statutární m�sto Frýdek - Místek - 

5494/2 2776 ostatní plocha Statutární m�sto Frýdek - Místek - 

5494/3 17 ostatní plocha Statutární m�sto Frýdek - Místek - 

5494/4 217 ostatní plocha Statutární m�sto Frýdek - Místek - 

5494/5 127 ostatní plocha Statutární m�sto Frýdek - Místek - 

5494/6 278 ostatní plocha Statutární m�sto Frýdek - Místek - 

5496 98 orná p�da 
Ing, Böhm Otto, Mudr. 

Böhmová Irena 
ZPF 

5497/1 9768 orná p�da 
Ing, Böhm Otto, Mudr. 

Böhmová Irena 
ZPF 

5497/2 250 ostatní plocha 
Ing, Böhm Otto, Mudr. 

Böhmová Irena 

5497/3 417 orná p�da Statutární m�sto Frýdek - Místek ZPF 

5497/4 3371 orná p�da Statutární m�sto Frýdek - Místek ZPF 

5497/5 2312 orná p�da Statutární m�sto Frýdek - Místek ZPF 
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5498 95 orná p�da 
Ing, Böhm Otto, Mudr. 

Böhmová Irena 
ZPF 

Celková vým�ra pozemku:   53 607 m2 (5,3 ha)

[12] 

7.1.8   P�ístup na stavební pozemek po dobu výstavby, pop�ípad� p�ístupové trasy 

Doprava bude vedena po stávající místní komunikaci s parcelním �íslem 5490/2 – ulice Na 

Bažinách. Stavební materiál bude navážen po komunikaci III. t�ídy vedoucí m�stem Frýdek – 

Místek ze sm�r� Haví�ov a Ostrava. Podobn� budou odváženy odpadní produkty vzniklé p�i 

realizaci stavby. Odpadní produkty budou ukládány na skládku dle platných p�edpis�.

7.1.9   Zajišt�ní vody a energií po dobu výstavby 

Voda bude zajiš�ována pro staveništní ú�ely smluvním odb�rem s obecním ú�adem Frýdek – 

Místek p�es stávající objekt hospice. Elektrická energie provizorním napojením na stávající 

trafostanici u budovy hospice. Napojení na telefonní sít� budou zajišt�ny mobilním 

telefonem.  

7.2   Základní charakteristika stavby a jejího užívání    

7.2.1   Ú�el užívání stavby 

Areál je ur�en k bydlení pro osoby od 50 let, kte�í se cht�jí usadit v míst�, p�ipraveném na 

život bez bariér. Tato forma bydlení umož�uje lidem tzv. v�asnou p�ípravu na stá�í. Je to 

cesta ke strávení druhé poloviny života v prost�edí, které up�ednost�uje soukromí, svobodu 

rozhodování a pocit bezpe�í. Pro starého �lov�ka je strávení d�chodového v�ku v domácím 

prost�edí velmi d�ležité a p�ínosné..  
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Bydlení je �ešeno v rodinných dvou-bytových a �ty�-bytových domech. Byty 

v domcích jsou nabízeny k pronájmu, ale je zde také možnost osobního vlastnictví, vše záleží 

na samotném obyvateli. Ke komplexu pat�í také hlavní budova, ve které je umíst�no vedení 

areálu, léka�, rehabilitace, restaurace, minikino, prádelna, žehlírna, prodejna (trafika, 

potraviny) a spole�né prostory obyvatel� areálu. V této form� bydlení jsou nabízeny služby, 

jako jsou úklid, praní, žehlení, nákup, stravování, koupání, léka�ská pé�e a další. Tyto služby 

jsou zpoplatn�ny a obyvatelé je využívají dle svého uvážení. Veškerá nabídka služeb je 

nabízena i ve�ejnosti a  senior�m v okolí (terénní pé�e). Cena bude uvedena v ceníku služeb.  

Jedná se o tyto objekty: 

SO 01 – Hlavní budova 

SO 02 – D�m A1 

SO 03 – D�m A2 

SO 04 – D�m A3 

SO 05 – D�m A4 

SO 06 – D�m B1 

SO 07 – D�m B2 

SO 08 – D�m B3 

SO 09 – D�m B4 

SO 10 – Technický kanál 

SO 11 – Vodovodní p�ípojka 

SO 12 – P�ípojka splaškové kanalizace 

SO 13 – P�ípojka deš�ové kanalizace 

SO 14 – Plynovodní p�ípojka 

SO 15 – Elektro p�ípojka 

SO 16 – Ve�ejné osv�tlení 

SO 17 – Sd�lovací kabely 

SO 18 – Vodopropustný chodník 

SO 19 – Vodopropustná vozovka 

SO 20 – Parkovací stání 
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7.2.2   Trvalá nebo do�asná stavba 

Veškeré stavby, které budou postaveny na daném území, budou trvalého charakteru.  

7.2.3   Novostavba nebo zm�na dokon�ené stavby 

Objekt SO 01 bude �ešen jako zm�na dokon�ené stavby – p�ístavba, objekty SO 02 - 20 

budou �ešeny jako novostavba.  

7.2.4   Etapizace výstavby 

Stavba areálu se p�edpokládaná ve �ty�ech etapách. 

♦ 1. etapa – úpravu terénu (vyrovnání, vytvo�ení jezírka, zrušení stávající zahrady hospice), 

vybudování technického kanálu a p�ípojek – vodovodní, plynovodní, kanaliza�ní, 

p�ípojka NN, komunika�ních sítí a ve�ejného osv�tlení 

♦ 2. etapa – stavba hlavní budovy, stavba rodinných dom� A a B 

♦ 3. etapa – z�ízení komunikace pojezdové i p�ší, parkovacích stání 

♦ 4. etapa – provedení terénních úprav, výsadba nové zelen�, instalace mobiliá�e  

P�edpokládaná délka výstavby je 18 m�síc�.

7.3   Orienta�ní údaje stavby 

7.3.1   Základní údaje o kapacit� stavby  

Bydlení pro obyvatele se nachází pouze v rodinných domcích. V hlavní budov� je umíst�na 

administrativa, zázemí pe�ovatel�, byt pro zam�stnance, restaurace (kapacita 73 osob), 

prodejna, rehabilitace, léka� a minikino.  
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♦ Po�et byt�

o D�m A1 : Byt 2+KK   2 plocha bytu – 63,0 m2

o D�m A2 : Byt 2+KK   2 plocha bytu – 63,0 m2

o D�m A3 : Byt 2+KK   2 plocha bytu – 63,0 m2

o D�m A4 : Byt 2+KK   2 plocha bytu – 63,0 m2

o D�m B1 : Byt 1+KK   2 plocha bytu – 53,7 m2

                          Byt 2+KK              2 plocha bytu – 70,7 m2

o D�m B2 : Byt 1+KK   2 plocha bytu – 53,7 m2

                          Byt 2+KK   2 plocha bytu – 70,7 m2

o D�m B3 : Byt 1+KK   2 plocha bytu – 53,7 m2

                          Byt 2+KK   2 plocha bytu – 70,7 m2

o D�m B4 : Byt 1+KK   2 plocha bytu – 53,7 m2

                          Byt 2+KK   2 plocha bytu – 70,7 m2

Celkový po�et byt�:         24 byt�

Maximální po�et obyvatel:        40 osob 

Zastav�ná plocha:     2 504   m2

Obestav�ný prostor:              11 061   m2

Zpevn�né plochy: vodopropustný chodník 3 150   m2

 vodopropustná vozovka 1 415   m2  

parkovací stání              1 542  m2

7.3.2   Celková bilance nárok� všech druh� energií  

Zdrojem tepla v hlavní budov� bude plynová kotelna, která bude sou�asn� sloužit k vytáp�ní 

objektu a p�ípravu TUV. V domcích bude zdrojem tepla plynový kotel, který bude sou�asn�

sloužit k vytáp�ní objekt� a p�ípravu TUV.  

Výpo�et pot�eby plynu pro objekt byl vypo�ten dle �SN EN 1775 Zásobování plynem 

(�SN 38 6441). 
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Tab. �. 2 – Plynová za�ízení 

Spot�ebi� m3/h ks 

Plynový kotel 1,40 24 
Plynový kotel 2,75 1 

Sporák Gastro 8,00 1 

Redukovaný ro�ní odb�r plynu:

Qmax = � qhi *Ki

 qhi … p�íkon daného druhu spot�ebi�e 

Ki  … koeficient sou�asnosti  

  K1 = n -0.1 

  K2 = n -0.5 

Qmax = 1,4 * 24-0,1 + 2,75 * 1-0,1 + 8* 1-0,1

Qmax = 1,0188 +  2,75 + 8 = 11,769 m3/h 

Dimenzování plynovodní sít�:

D = K*           ___     Q max
1,82*L_______

                          ( pz +100)2 – (pk + 100)2

pz … po�áte�ní pracovní p�etlak plynu (kPa) 

pk … koncový pracovní p�etlak plynu (kPa) 

K  … konstanta pro zemní plyn ( K = 13,8) 

 L  … délka p�ípojky po nejvzdálen�jší místo 

D = 13,8 *            __11,769 1,82 * 166           _
                              (2 +100) 2 – (1,95 + 100)2

D = 62,8 mm  

Navrhnuta plynovodní p�ípojka 63 x 5,8 mm HDPE 100 SDR11 
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7.3.3   Celková spot�eba vody 

Výpo�et pot�eby vody dle sm�rnice MVLH �.9/73 

Pr�m�rná denní pot�eba vody:

Tab. �. 3 – Specifická pot�eba vody 

Druh spot�eby Po�et ú�elových jednotek Pi Specifická pot�eba vody qi 

obyvatelé 40 osob 150 l/o.den 

zam�stnanci 19 osob 60 l/ o.den 

prodejna s �istým 
prodejem 

1 osoba 60 l/ o.den 

prádelna 10 kg 1 kg suchého prádla 60 l 

restaurace 73 osob 1 místo 450 l/den 

rehabilitace 8800 l 10% z obsahu nádrže 

D�m A 

Qd1 = 4 * 230 = 920 l/den 

D�m B 

Qd2 = 6 * 230 = 1380 l/den 

Hlavní budova 

Qd3 = 19 * 60 + 1* 60 + 10* 60 + 73 * 450 + 880 = 35 530 l/den 

Celkem  

Qd = 4 * 920 + 4* 1380 + 35 530 = 44 730 l/ den 

Maximální denní pot�eba vody:

Qd,max = Qd* kd

kd … sou�initel denní nerovnom�rnosti (kd = 1,25) 

Qd,max = 44 730 * 1,25 = 55 912,5 l/ den 



42

Maximální hodinová pot�eba vody:

 kh … sou�initel denní nerovnom�rnosti (kh = 1,8) 

Qh,max = 1/24 * 55 912,5 * 1,8 = 4 193,4 l/ h = 1,165*10-3 = m3/s 

Pr�m�rná ro�ní pot�eba vody: 

qi … sm�rné �íslo ro�ní pot�eby 

Pi … po�et ú�elových jednotek 

D�m A 

Qr1 = 4 * 56 = 224 m3/rok 

D�m B 

Qr2 = 6 * 56 = 336 m3/rok 

Hlavní budova 

Qr3 = 6 * 12 + 8 * 18 + 20 * 2 + 2 * 80 = 416 m3/rok 

Celkem  

Qr = 4 * Qr1 + 4 * Qr2 + Qr3 = 2 656 m3/rok 

Rovnice objemového pr�toku:

Q = S * v  

 v … pr�to�ná rychlost (1 m/s) 

Q =  * D2  * v 
           4 

D = 0,0385 m = 38,4 mm 

Návrh vodovodní p�ípojky DN 90, která vyhoví i p�i zapo�tení pot�eby požárních hydrant�.
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7.3.4   Odborný odhad množství splaškových a deš�ových vod 

Výpo�et množství splaškových a deš�ových vod dle �SN 75 6101 Stokové sít� a kanaliza�ní 

p�ípojky. 

Výpo�et množství splaškových odpadních vod 

Pr�m�rný denní pr�tok

Qp = 44 730 l/ den 

Maximální hodinový pr�tok

kmax … koeficient nerovnom�rnosti (kmax = 2,2) 

Qmax,s = 44 730/24 * 2,2 = 4 100 l/h = 1 , 14 l/s  

Navržena splašková kanalizace o pr�m�ru DN 250. 

Výpo�et množství deš�ových odpadních vod 

Tab. �. 4 – Stanovení ploch a sou�initel� odtok�

Úsek plocha úseku Ss  [ha] Sou�initel odtoku  �

St�echa 0,22 0,9

Maximální odtok deš�ových vod:

 qs … intenzita sm�rodatného dešt� (qs = 130 l/ s * ha) 

Qmax,d = 0,9 * 130 * 0,22 = 25, 74 l/ s 

Návrh deš�ové kanalizace DN 200. 
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8.    SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

8.1   Popis stavby 

8.1.1   Zd�vodn�ní výb�ru stavebního pozemku 

Pozemek se jeví ideálním na stavbu areálu bydlení pro seniory s prvky cohousingu, 

p�edevším z d�vodu dobré dopravní dostupnosti, umíst�ní v lokalit� za nemocnicí a 

neopomenutelný je také klid v této �ásti m�sta. Plánovanou stavbou nedojde k zastín�ní 

sousedního objektu �i pozemku. Pozemky jsou ve v�tšin� p�ípad� majetkem m�sta, k odkupu 

parcel dojde jen ve t�ech p�ípadech. 

8.1.2   Zhodnocení staveništ�

Staveništ� je mírn� svažité sm�rem k severozápadu. Ze západní, severní a východní strany je 

pozemek obklopen bytovými a rodinnými domy. Z jihu je území ohrani�eno stavebními 

parcelami, které jsou plánovány k zástavb�. Pozemek se nachází v t�sné blízkosti nemocnice. 

Staveništ� je dob�e dopravn� p�ístupné a umož�uje vybudování za�ízení staveništ�.

8.1.3   Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného �ešení 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout bydlení pro seniory s prvky cohousingu. Na pozemku 

ve východní �ásti v sou�asné dob� stojí budova hospice velmi zajímavého p�dorysu. K této 

budov� bude p�istav�na hlavní budova komplexu, ve kterém budou umíst�ny služby, 

administrativa a spole�né prostory obyvatel v senior cohousingu. Hospic má p�dorys ve tvaru 

�tvrtkruhu, na který naváže hlavní budova a tím dotvo�í p�dorys do p�lkruhu. Rodinné 

domky ur�eny k bydlení senior� budou umíst�ny ve st�ední �ásti pozemku tak, aby obyvatelé 

ve v�tšin� p�ípad� vid�li z domu na hlavní budovu. Všechny domy budou spojeny 

komunikacemi jak mezi sebou tak s budovou hlavní a budovou hospice. V centru 

rozestav�ných dom� se nachází menší nám�stí�ko s vhodnými mobiliá�em. V t�sné blízkosti 
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dom� je navrženo jen pár kvetoucích ke��, z d�vodu pocitu bezpe�í, který by obyvatelé mohli 

ztratit p�i zaclon�ní výhledu množstvím navržené zelen�.

Celý komplex je obklopen parkem. Tento park lze roz�lenit do t�í �ástí. První �ást 

tvo�í okrasná zahrada, která byla vytvo�ena v p�lkruhu vzniklém p�dorysným �ešením 

hlavního objektu a budovy hospice. Obyvatelé budovy hospice tak mají krásný výhled práv�

na tuto �ást parku. Druhou �ást tvo�í fit park pro seniory, který je ur�en k aktivnímu 

odpo�inku obyvatel. Tato zóna je umíst�na v jihozápadním cípu pozemku. Pro aktivní trávení 

volných chvil slouží posilovací stroje, zahradní šachy, ruské kuželky a pétanquové h�išt�. 

Poslední �ást je zóna ur�ena k pasivnímu odpo�inku, která je tvo�ena jezírkem na 

severozápadní stran� pozemku.  

Na pozemek jsou vedeny 3 pojezdové komunikace z ulice Na Bažinách. Dv� jsou ve 

východní �ásti a jedna v západní �ásti. U východních komunikací, na severním okraji 

pozemku,  je umíst�no parkovišt� pro obyvatele komplexu a hosty služeb v hlavní budov�.

8.1.4   Zásady technického �ešení  

Dispozi�ní �ešení

Komplex je tvo�en hlavní budovou a 8 rodinnými domy. Hlavní budova je rozd�lena na 

soukromou a ve�ejnou �ást. Každá �ást má samostatný vchod z d�vodu bezpe�nosti. 

V soukromé �ásti, která je umíst�na dále od ulice Na Bažinách je umíst�na v 1.NP prádelna, 

žehlírna, technická místnost, recepce, spole�né prostory. Ve 2.NP je umíst�na administrativa 

vedení komplexu, zázemí pe�ovatel� a byt pro zam�stnance. Ve ve�ejné �ásti se v 1.NP 

nachází restaurace a prodejna. Léka�, rehabilitace a minikino je umíst�no ve 2. NP. V obou 

�ástech hlavní budovy jsou umíst�ny schody i výtah.  

Rodinné domy jsou složeny ze �ty� dvoubytových a �ty� �ty�bytových dom�. Celkový 

po�et byt� je 24, z toho 8 byt� 1+kk a 16 byt� 2+kk. Všechny bytové jednotky mají venkovní 

terasu. Byty jsou v domech tvo�eny vstupním zádve�ím, kde je umíst�no veškeré technické 

za�ízení bytu, dále je zde vestav�ná sk�í�. Navazuje místnost obývacího pokoje s kuchyní, 

v p�ípad� bytu 1+ kk slouží tento pokoj i jako ložnice. Ve všech bytech je z kuchy�ské �ásti 



46

obývacího pokoje vstup na venkovní terasu. Z obývacího pokoje m�žeme vstoupit do 

koupelny a v p�ípad� bytu 2 + kk také do ložnice.  

Provedení staveb umož�uje bezbariérové užívání, na které se v této diplomové práci 

kladl velký d�raz. Dispozi�n� je vše navrženo tak, aby co nejvíce stavby spl�ovaly všechna 

p�ání a požadavky obyvatel i s omezenou možností pohybu.

Stavební �ešení

Rodinné domy jsou navrženy ze stavebního materiálu flexibuild ve variantním provedení 

energeticky úsporný d�m – standart. Tyto domy budou �ešeny jako domy jednopodlažní 

s plochou st�echou.  

Hlavní budova je navržena ze stejného materiálu, ale systémem pro stavbu bytových 

dom�. Nosný konstruk�ní systém po podlahu posledního patra je tvo�en železobetonovým 

skeletem na základových patkách a s betonovými stropními panely. Obvodové st�ny a p�í�ky 

jsou tvo�eny pomocí st�nových panel� flexibuild. Poslední patro je �ešeno celé systémem 

flexibuild, kde nosným prvkem je d�ev�ný rám zakomponovaný do skladby st�n.

Veškeré zpevn�né plochy jsou navrženy z vodopropustného materiálu.

8.1.5  Zd�vodn�ní navrženého �ešení stavby z hlediska dodržení p�íslušných obecných 

požadavk� na výstavbu 

Výstavba areálu pln� respektuje vyhlášku �. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využívání území ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, vyhlášku �. 268/2009 Sb. a �.398/2009 Sb., o 

technických požadavcích na výstavbu. 

8.1.6   U zm�n stávajících staveb údaje o jejich sou�asném stavu 

K sou�asné budov� hospice bude p�istav�na hlavní budova. Hospic je budova stará 1 rok, 

která je postavena jako zd�ná stavba.  
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8.2   Stanovení podmínek pro p�ípravu výstavby   

8.2.1 Údaje o provedených a navrhovaných pr�zkumech, známé geologické a 

hydrogeologické podmínky stavebního pozemku 

Pro dot�ený pozemek nebyl dosud proveden inženýrsko – geologický a radonový pr�zkum. 

P�ed zpracováním dalšího stupn� projektové dokumentace musí být pr�zkumy provedeny. 

Terén je mírn� svažitý s nadmo�skou výškou 338,0 m.n.m. výškového systému Balt po 

vyrovnání.  

8.2.2   Údaje o ochranných pásmech a hranicích chrán�ných území dot�ených výstavbou  

Dot�eným pozemkem prochází p�i jeho severní hranici ochranné a bezpe�nostní pásmo VTL 

plynovodu o velikosti 20 m na každou stranu. Pozemkem dále prochází nadzemní vedení VN 

od stávající trafostanice, u kterého musí být dodrženo ochranné pásmo 1 m od líce vodi�e na 

každou stranu.  

8.2.3   Uvedení požadavk� na asanace, bourací práce a kácení porost�

Z uvedených �inností se bude provád�t pouze kácení porost�, ale pouze t�ch d�evin, které 

budou nezbytn� nutné, ostatní stávající zele� bude ponechána.  

8.2.4   Požadavky na zábory ZPF a pozemk� ur�ených k pln�ní funkce lesa 

U pozemk� �. 5486, 5490/1, 5490/3, 5490/5, 5490/6, 5490/7, 5496, 5497/1, 5497/3, 5497/4, 

5497/5 a 5498 bude t�eba požádat o vyn�tí ze zem�d�lského p�dního fondu. Jedná se o 

zábory trvalé.  
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Tab. �. 5 – Pozemky k vyn�tí z ZPF 

Parcelní 
�íslo 

Vým�ra
[m2] 

Druh 
pozemku 

Vlastnické právo 
Zp�sob 
ochrany 

nemovitosti 

5486 13661 orná p�da �eská Republika ZPF 

5490/1 8655 orná p�da Statutární m�sto Frýdek - Místek ZPF 

5490/3 189 orná p�da �eská Republika ZPF 

5490/5 1247 orná p�da Statutární m�sto Frýdek - Místek ZPF 

5490/6 3737 orná p�da Statutární m�sto Frýdek - Místek ZPF 

5490/7 387 orná p�da Statutární m�sto Frýdek - Místek ZPF 

5496 98 orná p�da 
Ing, Böhm Otto, Mudr. Böhmová 

Irena 
ZPF 

5497/1 9768 orná p�da 
Ing, Böhm Otto, Mudr. Böhmová 

Irena 
ZPF 

5497/3 417 orná p�da Statutární m�sto Frýdek - Místek ZPF 

5497/4 3371 orná p�da Statutární m�sto Frýdek - Místek ZPF 

5497/5 2312 orná p�da Statutární m�sto Frýdek - Místek ZPF 

5498 95 orná p�da 
Ing, Böhm Otto, Mudr. Böhmová 

Irena 
ZPF 

8.2.5   Uvedení územn� technických podmínek dot�eného území a podmínek koordinace 

výstavby 

P�íjezd na stavební pozemek je �ešen z ulice Na Bažinách. Na daném území nejsou p�eložky 

inženýrských sítí pot�eba. Pro za�ízení staveništ� budou sloužit staveništní p�ípojky napojené 

na stávající budovu hospice. Nov� budou vybudovány p�ípojky NN, vody, plynu, 

komunika�ních rozvod� a kanalizace. Deš�ová voda ze st�ech bude svedena deš�ovou 

kanalizací, která bude dále pokra�ovat do jezírka vytvo�eného ze sou�asné bažiny.  
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8.2.6   Údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací, požadavky na venkovní a 

sadové úpravy 

  

V pr�b�hu výstavby není známa žádná další realizovaná stavba. Terén na míst� budoucí 

stavby bude srovnán do roviny a terén parku a komunikací bude upraven tak, aby sklony 

vyhovovaly požadavk�m vyhlášky �. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb. Všechna zemina vyt�žená p�i zemních pracích, 

bude využita na stavb� p�i terénních úpravách. Vyt�žená zemina bude ukládána na 

mezideponii, která bude sou�ástí staveništ�. Výstavba areálu bude zahrnovat také sadové 

úpravy (výsadba strom�, ke�� a kv�tin). 

8.3   Základní údaje o provozu 

8.3.1   Popis navrhovaného provozu 

Jedná se o stavby nevýrobního charakteru. Areál je složen z 8 rodinných dom� a hlavní 

budovy cohousingu. Budova je rozd�lena na �ást soukromou a �ást ve�ejnou. Pohyb 

ve�ejnosti v soukromé �ásti bude omezen na minimum. Provoz v prádeln�, která se v této 

�ásti nachází je navržen jako mincovní, to znamená, že provoz všech spot�ebi�� bude spušt�n 

za úplatu. Do soukromé �ásti mají volný p�ístup obyvatelé areálu.  

Domky budou pronajímány nebo prodávány do osobního vlastnictví. Jedinou 

podmínkou osobního vlastnictví bude dohoda o možnosti spolurozhodování o budoucích 

obyvatelích domu, p�i zm�n� jejich majitele. Služby budou poskytovány za úplatu dle ceníku 

komplexu. Kryté parkovací stání umíst�no na okraji pozemku (po pravé stran� vjezdu na 

pozemek) je p�id�leno jednotlivým dom�m.  

Provoz v celém areálu je veden jako bezautomobilový. Veškeré dopravní prost�edky 

budou umíst�ny na místech, které tomu jsou vyhrazeny na okraji pozemku. Vjezd do areálu je 

povolen pouze v mimo�ádných p�ípadech (nap�. sanitní v�z, hasi�ský automobil, apod.). 
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 Ve�ejná �ást má vlastní vchod. Veškeré služby, které jsou v této �ásti budovy 

poskytovány, jsou voln� p�ístupny ve�ejnosti. Pouze p�ístup do minikino sálu mají p�ednostn�

obyvatelé cohousingu.  

 Park v areálu je voln� p�ístupný ve�ejnosti. V no�ních hodinách je nutno dodržovat 

no�ní klid.  

8.3.2   P�edpokládané kapacity provozu a výroby 

Jedná se o stavby nevýrobního charakteru. Komplex má kapacitu max. 40 míst k bydlení pro 

seniory. Kapacita restaurace je 74 osob, dále je v areálu umíst�n léka�, rehabilitace a 

prodejna. V minikino sále je místo k sezení pro 22 osob. 

8.3.3   Návrh �ešení dopravy v klidu 

V areálu bydlení pro seniory s prvky cohousingu je navrženo 27 krytých parkovacích míst o 

ší�ce 3,5 m pro obyvatele senior cohousingu. Dále pro ve�ejnost je navrženo 44 parkovacích 

míst o ší�ce 3 m a 6 parkovacích míst pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace o 

ší�ce 3,5 m. P�íjezd na parkovišt� je umožn�n po zrekonstruované místní komunikaci na ulici 

Na Bažinách. 

8.3.4  �ešení likvidace odpad� nebo jejich využití, �ešení likvidace splaškových a deš�ových 

vod

Jedná se o stavby nevýrobního charakteru. V komplexu budou tedy produkovány pouze 

odpady komunálního typu. Tyto vzniklé odpady budou likvidovány dle platných p�edpis� a 

zvyklostí v �ešené oblasti. V prostorech pro p�ípravu jídel bude umíst�n mobilní lapák tuku a 

p�íst�ešek na odpad z restaurace je umíst�n u vchodu pro zásobování restaurace. Umíst�ní 

popelnic pro obyvatele je plánováno na dvou místech v blízkosti pojezdové komunikace 

v areálu.  
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 V pr�b�hu stavby odpovídá za likvidaci odpad� vzniklých p�i výstavb� jejich 

p�vodce, který p�i p�edání stavby uživateli p�edloží doklady o likvidaci t�chto odpad�.

Deš�ové vody budou b�hem výstavby likvidovány do provizorních vsakovacích

jímek. Splaškové vody b�hem stavby vznikat nebudou, protože budou použity mobilní WC. 

Deš�ové vody b�hem provozu budou svedeny do jezírka vzniklého na míst� sou�asné bažiny 

drenážním potrubím. Splaškové vody budou svedeny prost�ednictvím p�ípojky splaškové 

kanalizace napojené na �istírnu odpadních vod.  

8.3.5 �ešení ochrany proti hluku 

U areálu není pot�eba �ešit zvláštní ochranu p�ed pronikáním hluku do místností, protože 

komplex neleží v pásmu zvýšené hlu�nosti. Ochranu p�ed hlukem zajiš�uje provedení 

konstrukcí a výplní otvor�, v souladu s požadavky p�íslušných �SN. Pozornost byla 

v�nována odd�lením jednotlivých byt� mezi sebou, a dále v hlavní budov� v místnosti 

minikina.  

8.3.6 �ešení ochrany stavby p�ed vniknutím nepovolaných osob 

Hlavní budova se bude v no�ních hodinách uzamykat a každý byt bude opat�en 

bezpe�nostními dve�mi, pop�ípad� bezpe�nostním za�ízením.   

8.4  Návrh �ešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

Veškeré plochy vybudované v rámci areálu bydlení pro seniory s prvky cohousingu budou 

p�izp�sobeny osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Veškerá parkovací stání 

pro obyvatele komplexu jsou navržena jako bezbariérová stání. Chodníky a pojezdové 

komunikace v komplexu jsou z vodopropustného materiálu, na kterém nebudou p�ekážky 
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v�tší než 20 mm. Všechny vstupy do objekt� jsou �ešeny vyspádováním chodníku, sklon je 

vyhovující pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 Vnit�ní dispozice budov a vn�jší prost�edí je navržen tak, aby celkové �ešení 

spl�ovalo vyhlášku �. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících 

bezbariérové užívání staveb.  
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9.    VENKOVNÍ PROST�EDÍ 

9.1    Pr�zkum a návrh zelen�

V rámci diplomové práce byla zpracována inventarizace zelen�. Cílem bylo zjistit, které 

d�eviny bude pot�eba odstranit, a které naopak bude možno zachovat.  

Pro správné posouzení d�evin bylo zjišt�no následující: 

♦ Zam��ení d�evin  

♦ Druhové ur�ení: 

o strom listnatý, jehli�natý 

o ke� listnatý, jehli�natý 

o d�evina nízká – p�dopokryvná 

o d�evina popínavá 

♦ Stanovení sadovnické hodnoty: 

o 1 bod – d�eviny nevyhovující 

o 2 body – d�eviny podpr�m�rné 

o 3 body – pr�m�rné d�eviny 

o 4 body – hodnotné d�eviny 

o 5 body – nejhodnotn�jší d�eviny 

Vyhodnocení stavu zelen� bylo zaznamenáno do inventariza�ní tabulky, která tvo�í 

p�ílohu �.3.

Na severozápadní stran� a na jihovýchodní stran� pozemku se nachází velké množství 

zelen�, která nebyla identifikována. Tyto �ásti jsem ve výkrese �. 04 – Inventarizace zelen�

nazvala jako lesopark. P�i výstavb� bude provedena konkrétn�jší inventarizace, ve které 

budou jednotlivé d�eviny v lesoparku prohlédnuty a poté bude rozhodnuto o jejich existenci. 

V lesoparku na severozápad� pozemku se bude nacházet jezírko, které vznikne stažením vody 

ze stávající bažiny. Taktéž bude vysekána p�šina, která bude lemovat jezírko, ostatní d�eviny 

pokud budou vyhovující, se ponechají.  

 Nová budova hospice je v sou�asné dob� dopln�na malým parkem, který bohužel 

bude nutno odstranit. Veškerý mobiliá�, osv�tlení a d�eviny budou p�est�hovány do okrasné 
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zahrady, která vznikne v p�lkruhu vytvo�eném hlavní budovou cohousingu a stávající 

budovou hospice.  

Sou�asný par�ík u hospice obsahuje: 

♦ 5 jehli�natých strom�

♦ 40 listnatých strom�

♦ 7 lamp ve�ejného osv�tlení 

♦ 5 odpadkových koš�

♦ 5 lavi�ek s op�radlem 

Zele� bude hrát velmi d�ležitou roli v návrhu komplexu bydlení pro seniory s prvky 

cohousingu. V celém areálu, krom� lesopark�, je navržen kvalitní trávník, který je dopln�n 

solitérními stromy, st�edními a nízkými ke�i. V blízkosti dom� a posezení se nachází kvetoucí 

ke�e, které zejména v dob� kvetení, jsou velmi atraktivní ozdobou.  V okrasné zahrad� a na 

nám�stí�ku, které se nachází v centru areálu, jsou navrženy kv�tinové záhony. Hlavní funkcí 

zelen� je vytvo�it prost�edí, ve kterém se budou cítit dob�e jak senio�i žijící v senior 

cohousingu, tak okolní obyvatelé. Stromy, ke�e a kv�tiny mají vytvá�et dostatek míst pro 

relaxaci a odpo�inek. Zele� je navržena ve skupinkách tak, aby docházelo ke snadné údržb�

parku. Celkovou koncepci dotvá�í navržený mobiliá�.

9.2    Mobiliá�

Areál, ve kterém se plánovaný senior cohousing nachází, bude vybaven nejen pot�ebným 

mobiliá�em, ale také posilovacími a hracími prvky, které mohou vyplnit senior�m dlouhé 

chvíle. Na jihozápadním cípu pozemku nalezneme navrženou zónu aktivního odpo�inku. 

M�žeme v ní nalézt dv� sady zahradních šach�, dv� sady ruských kuželek, 11 posilovacích 

stroj� a h�išt� na pétanque. Tato zóna je tvo�ena plochou kruhového p�dorysu o pr�m�ru 40 

m a je opat�ena místy k odpo�inku. Jsou zde umíst�ny parkové lavi�ky s op�radlem, ale také 

místo u kuželek a šach� je dopln�no lavi�kami bez op�radel. Krom� aktivní zóny je v parku 

umíst�na i zóna pasivní - klidová, která je navržena na severozápad� pozemku a tvo�ena 

jezírkem. Jezírko je lemováno p�šinou, podél které nalezneme odpo�inková místa. Jednotlivá 

odpo�inková místa jsou tvo�ena v�tšinou dv�ma lavi�kami a odpadkovým košem. Dále je 

v areálu plánována okrasná zahrada, která se nachází v p�lkruhu, který byl vytvo�en budovou 
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hospice a hlavní budovou senior cohousingu. Tato zahrada slouží k odpo�inku stejn� jako 

místo u jezírka.  

 Celý areál je vybaven osv�tlením, lavi�kami a odpadkovými koši. Druhy svítidel se 

m�ní dle umíst�ní v areálu. Podél hlavních chodník�, v okrasné zahrad� a podél jezírka jsou 

navržena svítidla vysoká, aktivní zóna je opat�ena svítidly nízkými.  

Mobiliá� je popsán v p�íloze �. 4. 
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10.   EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Orienta�ní propo�et náklad� vychází z cenových ukazatel� cen ve stavebnictví, pr�m�rných 

cen dopravní a technické infrastruktury za rok 2010 a dle p�ílohy cenového v�stníku 

Ministerstva financí ze dne 18.1.2011 a 23.1.2011. 

 Cena hlavní budovy a domk� senior cohousingu byla vypo�tena dle katalogu firmy 

Flexibuild [11]. 

 Pro výpo�et ceny cvi�ebních stroj� v senior fit parku a mobiliá�e byly použity 

katalogové ceny výrobce [14,  15]. 

NÁZEV VÝM	RA
M	RNÁ 

JEDNOTKA
JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CENA 
CELKEM BEZ 

DPH 

Objekty 
SO 01 
Hlavní budova  

5016,26 m3 4 809,82 24 127 000,00 

SO 02 
D�m A1 

536,26 m3 4 145,93 2 223 296,00 

SO 03 
D�m A2 

536,26 m3 4 145,93 2 223 296,00 

SO 04 
D�m A3 

536,26 m3 4 145,93 2 223 296,00 

SO 05 
D�m A4 

536,26 m3 4 145,93 2 223 296,00 

SO 06 
D�m B1 

975 m3 4 145,93 4 042 282,00 

SO 07 
D�m B2 

975 m3 4 145,93 4 042 282,00 

SO 08 
D�m B3 

975 m3 4 145,93 4 042 282,00 

SO 09 

D�m B4 
975 m3 4 145,93 4 042 282,00 

Celkem                                                                                                               49 189 312,00 

Inženýrské sít�

SO 10 331,24 m3 4821 1 596 908,00 
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Technický kanál 
SO 11 
Vodovodní p�ípojka 

644,00 m 1640 1 056 160,00 

SO 11 

P�ípojka splaškové 
kanalizace 

360,3 m 2163 779 329,00 

SO 12 
P�ípojka deš�ové 
kanalizace 

202,1 m 2163 437 142,00 

SO 13 
Plynovodní p�ípojka 

393,30 m 970 381 501,00 

SO 14 
Elektro p�ípojka 

394,60 m 713 281 350,00 

SO 15 
Ve�ejné osv�tlení 

1590,7 m 580 922 606,00 

SO 16 
Sd�lovací kabely 

394,00 m 175 68 950,00 

Celkem                                                                                                              5 523 946,00 

Komunikce 
SO 17 
Vodopropustný chodník 

3150,23 m2 730 2 299 667,00 

SO 18 
Vodopropustná vozovka 

1 415,07 m2 930 1 316 015,00 

SO 19 

Parkovací stání 
1 542,23 m2 930 1 434 274,00 

Celkem                                                                                                                5 049 956,00 

Zahradní úpravy 

Založení  parkového 
trávníku 

25 000 m2 54 1 350 000,00 

Výsadba stromu s balem 
do 200 cm výšky 

15 ks 1225 18 375,00 

Výsadba stromu s balem 
250 - 350 cm výšky se 
zap�stovanou korunou 

15 ks 2925 43 875,00 

Výsadba ke�e do 50 cm 
výšky, bez balu 

20 ks 61 1 220,00 

Celkem                                                                                                             1 413 440,00 

Mobiliá�         

Lavi�ka s op�radlem 63 ks 11 830 745 290,00 
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Lavi�ka bez op�radla 10 ks 13 710 137 100,00 
Lavi�ka MONA 8 ks 6 980 55 840,00 
St�l MONA 4 ks 7 675 30 700,00 
Odpadkový koš 64 ks 1 986 127 104,00 

Stojan na kola 3 ks 2 735 8 205,00 
Lampa ve�ejného 
osv�tlení - vysoká 

67 ks 2 284 146 176,00 

Lampa ve�ejného 
osv�tlení - nízká 

3 ks 2 345 7 035,00 

Ruské kuželky 2 ks 14 241 28 482,00 

Zahradní šachy 2 ks 11 900 23 800,00 

Celkem                                                                                                              1 309 732,00 

H�išt� pro seniory         

B�žec 1 ks 28 500 28 500,00 
Twist 1 ks 31 200 31 200,00 
Výtah 1 ks 35 040 35 040,00 
Lavice 1 ks 24 190 24 190,00 
Thai chi 1 ks 27 900 27 900,00 
Jezdec 1 ks 30 240 30 240,00 
K�eslo 1 ks 28 860 28 860,00 
Masér 1 ks 31 560 31 560,00 
Válec 1 ks 30 240 30 240,00 

Šlapadlo 2 ks 31 920 41 640,00 

Celkem                                                                                                                 351 010,00 

CELKEM 62 837 396 K� bez DPH 
74 776 502 K� s DPH 

Projektové a inženýrské práce: 

8% z ceny …………. 62 837 396 K�  !5 026 992 K�!!

!

Náklady na umíst�ní stavby: 

6% z ceny ………… 62 837 396 K�  !3 770 244 K�

Rezerva: 

5% z ceny ………… 62 837 396 K�  !3 141 870 K�
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Celkové hrubé náklady tedy �iní  86 715 608 K� s DPH.

 Uvedená cena je po�ítána bez dotací, v p�ípad� p�id�lení dotací by došlo k ode�tu cen. 

Podle dostupných údaj� by dotace na senior park mohla být až 90%. Na bydlení není 

v sou�asné dob� známa žádná dotace.   
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11.   ZÁV	R

V komplexu bydlení pro seniory byly navrženy dv� varianty domk� (dvoubytové a 

�ty�bytové) a hlavní budova, která je �ešena jako p�ístavba stávajícího hospice.  V návrhu 

jsem kladla d�raz jak na spokojenost budoucích obyvatel senior cohousingu a okolních 

obyvatel, tak na spokojenost klient� stávajícího hospice. Lidé, kte�í žijí v hospici, by m�li mít 

krásný výhled, který by jim p�inášel klid a pohodu. Z tohoto d�vodu jsem využila p�dorysu 

stávající budovy, která je nyní �tvrtkruhem a pomocí p�ístavby jsem ji dotvo�ila do p�lkruhu. 

Prostor, který vznikl, se stal ideálním pro vytvo�ení okrasné zahrady, která nyní tvo�í výhled 

pacient� hospice.   

Areál pro seniory jsem navrhovala tak, aby p�inášel radost a užitek osobám 

s omezenou schopností pohybu a orientace. P�ilehlý park, který obklopuje domky a hlavní 

budovu, poskytuje dostatek prostoru a možností pro trávení volného �asu, a� už aktivním �i 

pasivním zp�sobem. Veškeré služby umíst�né ve ve�ejné �ásti hlavní budovy jsou ve�ejnosti 

voln� p�ístupné. Díky této skute�nosti jsou obyvatelé senior couhousingu neustále ve spojení 

s okolním sv�tem a nejsou odkázáni pouze na kontakt se svými sousedy.  

 Mnou navržený zp�sob bydlení pro seniory s prvky cohousingu, poskytuje senior�m 

komplex plný zajímavé zábavy, aktivit a spole�enských událostí. Naleznou zde vše, co by jim 

mohlo pomoci co nejaktivn�ji strávit druhou polovinu svého života. Díky 

bezautomobilovému provozu je v areálu klid a senio�i se mohou bezpe�n� pohybovat.  

Cohousing se u nás v �eské republice s pochopením zatím ješt� nesetkal. Pomalu, ale 

jist� se za�ínají stav�t r�zné druhy bydlení senior�, které se senior cohousingu za�ínají 

alespo� podobat. Dle mého názoru, je tento druh bydlení skv�lým �ešením pro prožití druhé 

poloviny života aktivním zp�sobem. Samoz�ejm�, že senior cohousing není �ešením pro 

každého, ale nabízí další možnost. Mnou navržené �ešení senior�m poskytuje bydlení, u 

kterého nemusí slevovat ze svých nárok� ani lidé zvyklí na vyšší životní standard, což si 

myslím, že bude v budoucnu velmi d�ležité kritérium. Budoucí senio�i budou stále více 

vzd�laní a budou mít vyšší požadavky na bydlení a služby.   
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