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1. Úvod 

 

 Ze sociologických a statických průzkumů vyplývá, že v České republice stále přibývá 

obyvatel v důchodovém věku. Populace stárne a z tohoto důvodu vzniká větší potřeba 

vytváření nových ubytovacích kapacit se zaměřením právě na seniory. V této době a 

výhledově v blízké budoucnosti se budou zvětšovat potřeby kapacit bydlení navržených 

přímo pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Ve své práci chci vytvořit návrh 

bydlení, který umožní seniorům prožití klidného a spokojeného stáří a nebude klást pohybové 

a orientační bariéry. Návrh bude situován v okrajové části obce a zajistí tak klidné prostředí 

pro život. Návrh bude rovněž řešen s ohledem na estetiku a funkční využití, aby svým 

obyvatelům co nejvíce zpříjemňoval život a trávení volného času. Návrh bude ctít platné 

zákony a vyhlášky. 

 

1.1 Cíl diplomové práce 

 

 Cílem diplomové práce je vypracovat návrh domu s pečovatelskou službou, který řeší 

zejména typologickou problematiku, jak v objektu, tak i mimo něj. Ve venkovním prostředí je 

cílem navrhnout komunikace, zeleň a mobiliář pro bezbariérové užívání seniorů. Součástí 

práce bude také propočet nákladů navrženého řešení. 

 

1.2 Předmět diplomové práce 

 

 Předmětem řešení diplomové práce je návrh domu s pečovatelskou službou v Ostravě 

- Výškovicích. Řešená lokalita je vymezená ulicemi Proskovická, Špillarova a Smrčkova. 

Předmětem je urbanistické řešení s ohledem na územní plán a limity, které z něho vyplývají. 

Studie taktéž bude řešit návrh technické a dopravní infrastruktury. Součástí studie bude také 
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návrh veřejné zeleně s oddechovými a rekreačními zónami. Objekt bude konkrétně 

rozpracován v rozsahu studie, ze které budou známy veškeré objemové a základní onstrukční 

a dispoziční charakteristiky objektu. Návaznosti na nejbližší okolí bude řešeno bezbariérově. 

Celý návrh bude pojat koncepčně s možným výhledem do budoucnosti včetně celkového 

začlenění do urbanistické kompozice okolí. 
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2. Teoretická východiska a podklady pro vypracování 

 

2.1 Názvosloví 

 

Pečovatelská služba 

Terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z 

důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, 

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v 

domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony. [5] 

 

Pečovatelský byt 

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

sociálnímu bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci způsobené věkem nebo 

zdravotním stavem. [13] 

 

Domov s pečovatelskou službou 

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

příjemců starobního a plného invalidního důchodu. Byty v DPS jsou byty zvláštního určení, 

které jsou určeny zejména pro občany žijící osaměle, příjemce pečovatelské služby, občany, 

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

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

nebo péči nemohou zajistit rodinní příslušníci.[13] 

 

Zdravotní postižení 

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

mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby, [5] 
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Územní plán 

Územní plánování soustavně a komplexně řeší funkční využití území, stanoví zásady jeho 

organizace a věcně a časově koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území. 

[3] 

Limity území 

omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů 

nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů, nebo vyplývajících z vlastností 

území. [3] 

 

Podlaží 

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

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

 

Nadzemní podlaží 

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

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

 

Schodiště 

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

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

 

Stěnový systém 

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

monolitických a prefabrikovaných stěn. [4] 

 

Skeletový systém 

Nebo také sloupový systém. Sloupy nebo pilíře tvoří nosnou konstrukci objektu. [4] 
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Průvlak 

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

nebo sloupy. [4] 

 

Stropní konstrukce 

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

nosných stěn, sloupů nebo pilířů. [4] 

 

Odstavné a parkovací plochy 

Plochy, které slouží k odstavování a parkování vozidel. [6] 

 

Parkování 

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

rozlišovat na krátkodobé a dlouhodobé[6] 

 

Stání 

Plocha sloužící k odstavení nebo parkování vozidla. [6]  

 

2.2 Získané podklady 

 

• Územní plán města Ostravy 

• Katastrální mapa dané lokality (digitální),  

• RWE Distribuční služby, s.r.o. 

- vyjádření k existenci sítí 

- výkres stávajících sítí ( M 1 : 10 000 ) 

• Ostravské vodovody a kanalizace a.s. 

- vyjádření k existenci sítí 

- výkres vodovodní a kanalizační sítě ( M 1 : 1 500 ) 
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• Čez ICT Services a.s. 

- vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti 

- výkres stávajících sítí ( M 1 : 1 000 ) 

• Ostravské komunikace a.s. 

- Vyjádření o existenci veřejného osvětlení 

- výkres paspartu VO ( M 1 : 2 000 ) 

• mapy ze serveru www.mapy.cz 

• fotodokumentace řešeného území 
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3. Poznatky o řešeném území 

 

3.1 Historie a demografie 

 

První písemná zpráva o Výškovicích pochází z roku 1372, kdy markrabě Jan věnoval lénem 

polovinu tamější vsi a dvora Herešovi z Rokytnice. Roku 1408 přijal Hanuš z Bělé od 

Olomouckého biskupa léno na sousední Starou Bělou a Výškovice. Roku 1415 byli novými 

vlastníky tohoto léna Mikuláš a František z Pelhřimova. Později měl v držení toto léno Jan 

Tovačovský z Cimburka, jež jej roku 1465 přenechal Václavovi ze Skrpně.  Známí jsou také ve 

vztahu k držení výškovického léna Jan Čeple z Belku, Ladislav z Kadaně, či Přemek z Víckova.  

Významný je Jan Petřvaldský mladší z Petřvaldu, na kterého si výškovičtí a starobělští poddaní 

stěžovali pro nadměrné robotní povinnosti. Tímto novým majitelem se Výškovice spojily se 

zábřežským lénem.  [2] 

 Ke konci 16. Století držel Starou Bělou, Výškovice a Zábřeh Ondřej Bzenec 

z Markvartovic na Porubě, Klimkovicích a Třebovicích. Dědic Kryštof Bzenec prodal zábřežské 

léno (Starou Bělou, Výškovice a Zábřeh) Ctiboru Syrakovskému z Pěrkova. V držení 

Syrakovských zůstalo toto léno až do bitvy na Bílé hoře, kdy jim bylo pro účast na stavovském 

odboji léno odebráno biskupem. Postupně léno patřilo katolickým pánům. V polovině 17. 

Století věnoval biskup Leopold Vilém ves Zábřeh, Starou Bělou a Výškovice petřvaldskému 

panství, v jehož držení toto léno zůstalo až do roku 1948. 

 na počátku 15. Století byl rychtářem ve Výškovicích Staněk, jež odevzdal za celou obec 

2 zlaté a 8 grošů berně.  O Necelých dvacet let později byl u Výškovic vystavěn velký rybník. 

Podle záznamů bylo v roce 1616 na tomto území 13 sedláků, 3 zahradníci a 3 chalupníci. Na 

hospodářském dvoře v Zábřehu robotovali sedláci tři dny v týdnu koňským dvouspřežním 

potahem a chalupníci jednou týdně pěší robotou. [2] 

 Ke konci 18. století bylo ve Výškovicích 295 obyvatel a 48 domů, v polovině 19. století  

pak 317 obyvatel a 48 domů. Ve stejné době zde bylo 13 sedláků, 3 zahradníci a 32 domkářů. 
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Poměrně časté rozvodňování řeky Odry způsobovalo škody nejen na úrodě, ale také na 

obydlích. [2] 

 Výškovice spolu s Martinovem a Pustkovcem byly jedinými obcemi Ostravy, jež 

nezasáhla téměř žádná imigrace na přelomu 19. a 20. století, proto jejich demografický vývoj 

nezaznamenal žádný dramatický růst v počtu obyvatel. Od 1. Července 1941 byly Výškovice 

připojeny k městu oravská Ostrava, 16. Května 1954 se pak opět osamostatnily, načež 1. 

Ledna1966 se stávají opět součástí města Ostravy. 

 Obraz obecního znaku tvořila ruka, která drží rovnoramenné pákové váhy, pod nimiž 

byl letopočet 1795. [2] 

 

3.2 Širší vztahy 

 

 Městský obvod Ostrava – Výškovice se nachází v jižní části krajského města Ostravy a 

v současné době tvoří místní část městského obvodu Ostrava - Jih. Výškovice přímo sousedí 

s městskými obvody Ostrava – Zábřeh, Ostrava - Bělský Les a Ostrava – Dubina. Řešené území 

je ohraničeno ulicemi Proskovická, Špillarova a Smrčkova.  

 Hlavní dopravní komunikací je v této lokalitě právě ulice Proskovická, která spojuje 

jižním směrem Ostravu s obcí Nová Bělá a jak název napovídá i s obcí Proskovice. Jedná se o 

sběrný typ komunikace s funkcí dopravně-obslužnou. Severním směrem se ulice Proskovická 

napojuje na významnou ulici Výškovická. Z ulice Výškovická se můžeme napojit jižním 

směrem na ulici Plzeňskou, která pokračuje směrem na Příbor a Nový Jičín. Severním směrem 

se ulice Výškovická napojuje na silnici první třídy Rudná, která vede východním směrem do 

Havířova a západním směrem se napojuje na dálnici D1. 

 V okolí řešené lokality funguje městská hromadná doprava. Jezdí zde autobus č. 77. 

Nejbližší Zastávka autobusové dopravy je v docházkové vzdálenosti přibližně 5 minut chůze. 

Nejbližší zastávka tramvajové dopravy 29. Dubna se nachází zhruba 20 minut chůze od 

řešeného území. Nejbližší propojení autobusové a tramvajové dopravy se uskutečňuje na 

zastávce Kino Luna, zhruba 5 minut jízdy autobusem č. 77 
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 Sportovní vyžití v lokalitě zajišťuje multifunkční sportovní zařízení CDU a veřejně 

přístupné tenisové kurty. V dojezdové vzdálenosti se nachází Bělský les, který nabízí příjemné 

prostředí k procházení a sportování.  

 Občanskou vybavenost zastupuje Kulturní dům Výškovice, ve kterém sídli i městská 

policie a lékárna. V dojezdové vzdálenosti se nachází i kulturní středisko Racek. 

 

3.3 Současný stav území 

 

 Řešené území nachází v katastrálním území Výškovice u Ostravy na parcelách číslo 

443, 595, 602/2, 602/3, 602/4, 603/2, 808/1, 808/2, 808/3, 808/4, 808/5, 808/6, 881/1, 

881/2, 881/4, 881/5, 883/1, 883/2, 883/3, 883/4, 883/5, 884/1, 884/4,  884/5, 884/6, 885/1, 

885/2, 885/3, 885/4, 885/5, 885/6,  885/7, 885/8 a 886. Území je přístupné z ulice 

Proskovická. 

 V současnosti se na území nenachází žádné stavby, plocha je rovinná a zatravněná. 

Území je volně přístupné a vedou skrze něj vyšlapané pěšiny. Většina pozemků je 

v soukromém vlastnictví a bude nutné je odkoupit. Většina území je v aktivní zóně 

záplavového území a bez provedení záplavové zábrany není možné na pozemcích stavět. 

Západní část území leží v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu. 
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Obr. 1 Stávající stav – Severní pohled z ulice Špillarova 

 

3.4 Územní plán 

 

 V současném platném územním plánu je lokalita řešeného území vyznačena okrovou 

barvou s popiskem Bi, která dle legendy představuje bydlení individuální. V regulativech 

funkčního a prostorového uspořádání území územního plánu je Bydlení individuální 

definováno: 

 

Slouží k: Bydlení v rodinných domcích a v obdobných formách nájemných domů 

nízkopodlažní obytné zástavby. 
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Funkční využití: 

 

1) Vhodné 

- Různé typy rodinných domků a vesnické zástavby s hospodářským zázemím, užitkovým 

využitím zahrad a možností chovu zvířectva. 

- Vybavenost, sloužící k uspokojování denní potřeby obyvatel území: zařízení obchodu, 

služeb, místní správy, předškolní, školská (základní a střední školy) zdravotnická, sportovní, 

stravovací, společenská. 

- Příslušné komunikace motorové, cyklistické, pěší, parkoviště, vestavěné a jednotlivé boxové 

garáže. 

- Zeleň veřejná, obytná, ochranná. 

 

2) Přípustné 

 

- Nízkopodlažní nájemné bytové domy (max. 3 NP). 

- Vybavenost, sloužící širšímu území: obchod, služby, zařízení administrativní, církevní, 

sportovní, rekreační, zábavní, kulturní, ubytovací, sociální, školská, zdravotnická, 

volnočasová. 

- Nerušící drobná výroba a služby, malé řemeslné. Provozovny, zahradnictví. 

- Zahrady. 

- Nezbytná technická vybavenost. 

 

3) Výjimečně přípustné 

 

- Vhodné individuální rekreační objekty. 

- Větší rekreační střediska, penziony, hotely (nad 20 lůžek). 

- Zahrádkové osady. 

- Benzinová čerpadla. 
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- Skupiny boxových garáží. 

 

3.5 Limity nacházející se na území 

 

 Zakreslení limit území je uvedeno v příloze ve výkresu č. 3 – Koordinační situace. 

 

3.5.1 vodovod a kanalizace: 

 Ochranná pásma řadů od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu jsou: 

 - u vodovodu a kanalizace do průměru 500 mm – 1,5 m 

 - u vodovodu a kanalizace nad průměr 500 mm – 2,5 m 

 - u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 

  uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti 

 od vnějšího líce zvyšují o 1,0m 

 

3.5.2 elektrické energie: 

 

Nadzemní vedení: 

Je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení od krajních vodičů: 

- Nad 1kV do 35 kV - 7m 

- Nad 35 kV do 110 kV včetně - 12 metrů 

V ochranném pásmu venkovního vedení je zakázáno zřizovat stavby, umisťovat konstrukce, 

uskladňovat hořlavé a výbušné látky, vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad 3 m. 

 

Podzemní vedení: 

Je vymezeno ochranné pásmo svislou rovinou po obou stranách krajního kabelu 

ve vzdálenosti: 

- do 110 kV - 1 m 
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- nad 110 kV - 3 m 

V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto 

zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a 

výbušné látky. 

 

3.5.3 Plynovod a plynárenská zařízení: 

 

 Ochranným pásmem se rozumí prostor ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu 

plynárenského zařízení, měřeno kolmo na jeho obrys. 

Ochranná pásma činí: 

- NTL a STL plynovodů a přípojek v zastavěném území obce - 1 m 

- VTL plynovodů a přípojek 4m na obě strany od jeho půdorysu 

- Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu pro DN více než 500 – 30m 

 

3.5.4 Záplavové území 

 

 Řešené území se nachází v aktivní zóně záplavového území. Z toho plynou následující 

omezení dle Zákona č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o 

změně některých zákonů (vodní zákon): 

 

• V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s 

výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, 

provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním 

tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění 

odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a 

technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém 

území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně 

chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena 



14 

 

taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro 

údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.  

 

• V aktivní zóně je dále zakázáno:  

a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět 

terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, 

b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, 

c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, 

d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení. 

 

• Mimo aktivní zónu v záplavovém území může vodoprávní úřad stanovit opatřením 

obecné povahy omezující podmínky. Při změně podmínek je může stejným postupem 

změnit nebo zrušit. Takto postupuje i v případě, není-li aktivní zóna stanovena. 

  

3.6 Správci technické infrastruktury 

 

 Na území obvodu Ostrava - Výškovice je správcem vodovodních sítí a kanalizace 

společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. se sídlem v Ostravě na ulici Nádražní. 

 Energetické zařízení na území Moravské Ostravy a Přívozu spravuje společnost Čez 

ICT Services a.s. 

 Dodávky plynu na území Moravské Ostravy a Přívozu zajišťuje společnost RWE 

Distribuční služby, s.r.o. 

 Veřejné osvětlení na území Moravské Ostravy a Přívozu má na starosti společnost 

Ostravské komunikace a.s. 
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3.7 Vyjádření správců sítí 

 

Byla poskytnuta vyjádření a výkresy stávajících sítí následujících správců inženýrských sítí: 

• RWE Distribuční služby, s.r.o. 

- vyjádření k existenci sítí 

- výkres stávajících sítí  

• Ostravské vodovody a kanalizace a.s. 

- vyjádření k existenci sítí 

- výkres vodovodní a kanalizační sítě  

• Čez ICT Services a.s. 

- vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti 

- výkres stávajících sítí  

• Ostravské komunikace a.s. 

- Vyjádření o existenci veřejného osvětlení 

- výkres paspartu VO  
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4. Domovy s pečovatelskou službou 

 

4.1 Popis  

 

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

kterých je občanům poskytována pečovatelská služby terénní formou na základě platné 

smlouvy. Snahou je oddálit nástup obyvatel DPS do zařízení s komplexní péčí, což jsou 

zařízení ústavní a mají již jiný charakter bydlení.  

 Byty v DPS jsou určeny především pro osoby, u nichž lze předpokládat, že budou 

potřebovat pečovatelskou službu a to z důvodu ubývání soběstačnosti a zhoršování 

zdravotního stavu. Do DPS se stěhují převážně osoby, které již nejsou schopny vést život ve 

stávajícím bydlení z fyzických (např. bydlení bez výtahu, topení pevnými palivy) nebo 

psychických (generační problémy, osamělost) důvodů. Objekty DPS se umisťují do 

zklidněných zón. 

 Bydlení v rámci DPS přináší pocit jistoty a klidu. Obyvatelé jsou si blízcí věkem i zájmy. 

Mají možnost se scházet ve společenské místnosti, sportovat, vzdělávat se a trávit tak čas se 

svými vrstevníky. DPS také zajištují obědy a to formou společného stravování nebo donáškou 

do bytu. 

 Samozřejmostí je přítomnost pečovatelské služby, která pomáhá samostatně bydlet i 

těm, kteří již nezvládají zajištění svých základních potřeb. [12] 

 

4.2 Druhy poskytovaných služeb 

 

 Pečovatelská služba je dle § 40 zákona číslo 108/2006 Sb. o sociálních službách 

tradiční sociální službou, která je jako terénní nebo ambulantní služba poskytována osobám 

se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

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



17 

 

službou jsou zajišťovány jednotlivé úkony v předem dohodnutém časovém úseku, a to 

zejména v domácnostech osob.  

 

4.2.1 Základní činnosti 

 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

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

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

[5] 
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5. Popis řešení 

 

5.1 Území 

 

 Na území se nachází šestnáct dvoupodlažních bytových domů, které jsou navzájem 

spojeny dopravními komunikacemi a komunikacemi pro pěší s hlavní budovou. Hlavní budova 

se nachází v severní části a vchod je orientován směrem k jihu. 

 Obytné budovy se nacházejí v centrální části území. Vchody jsou orientovány směrem 

do středu území. Každý bytový dům má vlastní záhon. 

  Větší část území se nacházela v aktivní zóně záplavového území, proto bylo potřeba 

provést úpravu vodního toku. Pro úpravu vodního toku byl navržen val tak, aby horní strana 

byla ve výšce 116.500 dle výškového souřadného systému S – JTSK. 

 Na území bude vysazený parkový trávník a listnaté stromy, převážně dub letní, buk 

lesní a lípa malolistá. 

 

5.2 Hlavní budova 

 

 Hlavní budova se nachází v severní části území a spojuje různé funkce využití v jednom 

objektu 

 

5.2.1 Vstupní část 

 Vstupní část je orientovaná směrem k jihu a je řešena automatickými posuvnými 

dveřmi šířky 1350 mm. Před vstupem do budovy je vchod do prodejny smíšeného zboží. Za 

vstupem do budovy se nachází vrátnice, která eviduje přístup do budovy. Pohyb po budově je 

zajištěn komunikační plochou vedoucí kolem atria. 
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5.2.2 Stravovací část 

 Stravovací část se nachází v jihovýchodní části budovy. Přípravu jídel zajišťuje vlastní 

kuchyň. Kuchyň má vlastní zázemí pro zaměstnance, sklady a kancelář pro evidenci příchozích 

surovin a odchozích jídel. Kuchyň zajistí přípravu maximálně 200 jídel, které jsou určeny i 

k rozvozu po lokalitě. Jídelna nabízí místa k sezení pro 40 strávníků. 

 

5.2.3 Kulturní a vzdělávací část 

 Kulturu zajišťuje klubovna s knihovnou, kde mohou obyvatelé trávit svůj volný čas. Ke 

vzdělávání jsou určeny dvě učebny, z nichž jedna je vybavena počítači. Učebny mají kapacitu 

patnáct lidí. 

 

5.2.4 Sportovní část 

 Sportovní část bude převážně sloužit k rehabilitačním a relaxačním účelům. Tělocvična 

má vlastní sklad pro pomůcky, dělené šatny pro ženy a muže s dělenými sprchami a WC. 

 

5.2.5 Zdravotní část 

 Je tvořena ambulancí praktického lékaře, místností s vanou a místností pro úpravu 

vlasů a nehtů. Ambulance praktického lékaře obsahuje místnost pro sestru, vyšetřovnu a 

ošetřovnu. 

 

5.2.6 Komunikační části 

 Uvnitř budovy slouží k horizontálnímu pohybu chodby šířky 2500 mm. Vertikální 

pohyb je zajištěn dvouramenným schodištěm spojující podzemní, první a druhé podlaží. 
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5.2.7 2. NP 

 V druhém nadzemním podlaží se nachází zázemí pečovatelské služby, zázemí lékaře, 

jednopokojový byt správce budovy a výstup na střechu. 

 

5.2.8 1. PP 

 V podzemním podlaží se nachází sklady a technické zázemí budovy, ze kterého vedou 

rozvody technického zařízení chodbami po celém obvodu budovy. 

 

5.3 Obytné budovy 

 

 Bytový dům obsahuje bytové jednotky, technické zázemí a sklepní prostory pro 

obyvatele. 

 

5.3.1 1. NP 

 Přístup do bytového domu je řešen dvoukřídlými otvíravými dveřmi celkové šířky 

1 450 mm, kdy hlavní křídlo má šířku 900 mm. V zádveří se nachází místnost s výlevkou, 

vstupy do jednotlivých bytů schodišťový prostor s výtahem a schránky. Před vstupy do bytů je 

uzamykatelná skříň pro odkládání nosičů na jídlo.   

 

5.3.2 2. NP 

 Do druhého nadzemního podlaží je možné vyjít po schodech, nebo vyjet výtahem. 

V komunikačním prostoru se nachází místnost s výlevkou, vstupy do jednotlivých bytů 

schodišťový prostor s výtahem a schránky. Před vstupy do bytů je také uzamykatelná skříň 

pro odkládání nosičů na jídlo.   
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5.3.3 1. PP 

 Podzemní podlaží je zpřístupněno schodištěm a výtahem. Nachází se zde technická 

místnost, Strojovna výtahu, Místnost pro odkládání kol a sklepy pro každý byt. 

 

5.4 Popis obytných jednotek 

 

5.4.1 Jednopokojový byt 

 Byt je řešen jako bezbariérový a tomu se také podřizují veškeré typologické a 

charakteristické rysy. Přístup do bytu je řešen otvíravými dveřmi šířky 900 mm.  V bytě se 

nachází zádveří, na které navazuje koupelna s WC a obytná místnost. 

 V zádveří jsou umístěny skříně s dostatečnou hloubkou pro uložení invalidního vozíku 

a věšákem na odkládání svršků. 

 Koupelna s WC je řešena bezbariérově a umožňuje nástup na WC a do sprchy pro 

osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Součástí koupelny je WC s madly, 

vyspárovaný sprchový kout s madly a sedátkem, umyvadlo s madly, odpadkový koš a 

nastavitelné zrcadlo. Přístup je uskutečněn posuvnými dveřmi šířky 900 mm. 

Obytná místnost je zpřístupněna otvíravými dveřmi šířky 900 mm. Obytná místnost obsahuje 

stavitelnou kuchyňskou linku, skříně pro odkládání věcí a postel s potřebným manipulačním 

prostorem. Z obytné místnosti je přístup na balkon otvíravými dveřmi šířky 900 mm. Balkon 

má hloubku 1 600 mm. 

 

5.4.2 Dvoupokojový byt 

 Byt je také řešen jako bezbariérový a tomu se také podřizují veškeré typologické a 

charakteristické rysy. Přístup do bytu je řešen otvíravými dveřmi šířky 900 mm.  V bytě se 

nachází zádveří, na které navazuje koupelna s WC a Obývací pokoj s kuchyňským koutem. 

Z obývacího pokoje je přístup do ložnice. 
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 V zádveří jsou umístěny skříně s dostatečnou hloubkou pro uložení invalidního vozíku 

a věšákem na odkládání svršků. 

 Koupelna s WC je řešena bezbariérově a umožňuje nástup na WC, do sprchy a do vany 

pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Součástí koupelny je WC s madly, 

vyspárovaný sprchový kout s madly a sedátkem, vana s madly, umyvadlo s madly, odpadkový 

koš a nastavitelné zrcadlo. Přístup je uskutečněn posuvnými dveřmi šířky 900 mm. 

 Obývací pokoj je zpřístupněn zásuvnými dveřmi šířky 900 mm. Obývací pokoj 

obsahuje stavitelnou kuchyňskou linku. Z obytné místnosti je přístup do ložnice a na balkon 

otvíravými dveřmi šířky 900 mm. Balkon má hloubku 1 600 mm. 

 

5.5 Hlavní konstrukce budov 

 

5.5.1 Hlavní budova 

 Bytový dům využívá podélný skeletový nosný systém. Jednotlivá podlaží spojuje 

schodnicové dvouramenné schodiště. Atrium tvoří ocelová konstrukce se skleněnou výplní. 

Střechu tvoří oblouková nepochozí střecha vytvořená vazníky. 

 

5.5.2 Bytový dům 

 Bytový dům využívá příčný nosný stěnový systém. Zastropení je řešeno keramickým 

stropem Porotherm. Jednotlivá podlaží spojuje schodnicové tříramenné schodiště a výtah 

Střechu tvoří plochá dvouplášťová nepochozí střecha. 
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6. Úvodní údaje 

 

Investor:  Magistrát města Ostravy 

 Prokešovo náměstí 1803/8 

 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava 

 

Zpracovatel:  Bc. Jan Chalcař 

 Moyzesova 1385/6 

 70800, Ostrava – Poruba 

 

Označení stavby:  Dům s pečovatelskou službou v Ostravě 

 

Dotčené pozemky:  Parcelní čísla: 443, 595, 602/2, 602/3, 602/4, 603/2, 808/1, 

 808/2, 808/3, 808/4, 808/5, 808/6, 881/1, 881/2, 881/4, 

 881/5, 883/1, 883/2, 883/3, 883/4, 883/5, 884/1, 884/4, 

 884/5, 884/6, 885/1, 885/2, 885/3, 885/4, 885/5, 885/6, 

 885/7, 885/8, 886,  

 Katastrální území Výškovice u Ostravy 
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7. Průvodní zpráva 

 

7.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

 

7.1.1 Poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce 

 Stavební pozemek se nachází v nezastavěné části obce Ostrava - Výškovice, 

v katastrálním území Výškovice u Ostravy. Zástavba řeší využití plochy obytné oblasti. 

 

7.1.2 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 

 V územním plánu je lokalita řešeného území vyznačena okrovou barvou s popiskem 

Bi, která dle legendy představuje bydlení individuální. Dle regulativ funkčního a prostorového 

uspořádání území projekt spadá do kategorie vhodného funkčního využití území.  

 

7.1.3 Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

 Navrhované řešení je v souladu s funkčním využitím s ÚPD. 

 

7.1.4 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Budou zapracovány do přílohy Diplomové práce. 

 

7.1.5 Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

 území bude dopravně obslouženo z místní komunikace Proskovická. Pro napojení na 

technickou infrastrukturu jsou k dispozici stávající rozvody vody, kanalizace, elektrické 

energie a plynu. 
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7.1.6 Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 

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

poddolovaných území 

 Z předběžných průzkumů se území jeví jako vhodné pro výstavbu. Podrobnosti budou 

doplněny v rámci dokumentace pro stavební povolení na základě geologického průzkumu. 

 

7.1.7 Poloha vůči záplavovému území 

 Stavba se nachází v aktivním záplavovém území. Bude navrženo opatření proti 

průniku vody na území a ke stavebním objektům. 

 

7.1.8 Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

Katastrální území:  Výškovice u Ostravy 

Parcelní číslo Druh pozemku Výměra (m2) 

443 Orná půda 3235 

595 Orná půda 3624 

602/2 Orná půda 2459 

602/3 Orná půda 966 

602/4 Orná půda 141 

603/2 Orná půda 294 

808/1 Orná půda 123 

808/2 Orná půda 23165 

808/3 Orná půda 691 

808/4 Orná půda 337 

808/5 Orná půda 400 

808/6 Orná půda 10051 

881/1 Orná půda 90 

881/2 Orná půda 112 

881/4 Orná půda 180 

881/5 Orná půda 280 
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883/1 Orná půda 3780 

883/2 Orná půda 311 

883/3 Orná půda 556 

883/4 Orná půda 37 

883/5 Orná půda 6381 

884/1 Ostatní plocha 32 

884/4 Ostatní plocha 93 

884/5 Ostatní plocha 621 

884/6 Ostatní plocha 514 

885/1 Orná půda 5788 

885/2 Orná půda 69 

885/3 Orná půda 3404 

885/4 Orná půda 56 

885/5 Orná půda 609 

885/6 Orná půda 1464 

885/7 Orná půda 686 

885/8 Orná půda 792 

886 trvalý travní porost 18258 

 

 

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

 Doprava bude vedena po území dočasnými komunikacemi. Příjezd na pozemek se 

bude uskutečňovat Odbočením z místní komunikace Proskovická na pozemek s parcelním 

číslem 808/2. Stavební materiál bude navážen po místních komunikacích přes obec Ostrava. 

Podobně budou odváženy odpady, které vzniknou při realizaci stavby. 
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7.1.10 Zajištění vody a energií po dobu výstavby 

 Voda pro staveništní účely bude zajišťována přes vodoměrnou šachtu. Vodu 

poskytnou smluvním odběrem Ostravské vodárny a kanalizace a.s.  

 Elektrická energie bude zajištěna zřízením zděné trafostanice, která bude fungovat i 

po dokončení výstavby. Trafostanice bude napojena na vedení VN podzemním kabelem. 

 

7.2 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 

7.2.1 Účel užívání stavby 

 Základním účelem navrhovaných staveb jsou nové kapacity bydlení pro seniory typu 

bytů zvláštního určení. Na území se nenachází žádné objekty ke zrušení. Technologické 

soubory stavba neobsahuje.  

 

Nově navržené stavební objekty: 

SO 01 - Hlavní budova DPS 

SO 02 - 16 x Obytný dům 

 

Nově navržené inženýrské objekty: 

 

SO 03 - Vodovodní řad DN 

SO 04 - Vodovodní přípojky 

SO 05 - Řad splaškové kanalizace 

SO 06 - Přípojky splaškové kanalizace 

SO 07 - Řad dešťové kanalizace 

SO 08 - Kabelové vedení NN 

SO 09 - Kabelové vedení VN 

SO 10 - Trafostanice VN/NN 

SO 11 - Plynovod 

SO 12 - Silový kabel VO 
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SO 13 - Dopravní komunikace 

SO 14 - Komunikace pro pěší 

 
 
 
8.2.2 Trvalá nebo dočasná stavba 

 Všechny stavby budou trvalé. 

 

8.2.3 Novostavba nebo změna dokončené stavby 

 Ve všech případech se jedná o novostavby. 

 

8.2.4 Etapizace výstavby 

 Stavba bude etapizována dle časového harmonogramu, který bude předmětem DSP. 

 

7.3 Orientační údaje stavby 

 

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

plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy apod.) 

Výpis nově navržených stavebních objektů: 

Název Popis objektu  
Půdorysná 

plocha (m2) 

Obestavěný 

prostor (m3) 

Zastavěná 

plocha (m2) 

Počet 

bytů 

SO01 Hlavní budova DPS 4179,97 5648,19 1671,99 1 

SO02 16 x Obytný dům 510,9 1517,76 204,36 96 

 

Výpis nově navržených inženýrských objektů: 

Název Objekt Výměra 

SO03 Vodovodní řad  233,84 m 
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SO04 Vodovodní přípojky 184,69 m 

SO05 Řad splaškové kanalizace 439,36 m 

SO06 Přípojky splaškové kanalizace 113,54 m 

SO07 Řad dešťové kanalizace 463,2 m 

SO08 Přípojky dešťové kanalizace 114,22 

SO09 Kabelové vedení NN 385,47 m 

SO10 Kabelové vedení VN 62,42 m 

SO11 Trafostanice VN/NN 18 m3 

SO12 Plynovod 234,1 m 

SO13 Plynovod přípojka 186,8 

SO14 Silový kabel VO 548,38 m 

SO15 Dopravní komunikace 2574,5 m2 

SO16 Komunikace pro pěší 1492,3 m2 

 

 

7.3.2 Celková bilance nároků všech druhů energií a tepla 

Výpočet potřeby tepla pro vytápění: 

 

Tepelný příkon budov: 

SO 01 

Goh1 = V × q0 × (tv – tz)  [ W] 

Goh1 = 5648,19 x 0,70 x (18+15) = 130 473 W = 13,5 kW 

SO 02 

Goh2 = V × q0 × (tv – tz)  [ W] 

Goh2 = 1517,76 x 0,70 x (18+15) = 35 060 W = 35,1 kW 

Goh = Goh1 + (Goh2 x 16) = 130 473 + ( 35 060 x 16) = 691 433 W = 691,4 kW 

V … obestavěný prostor budovy (m
3
) 

q0 …tepelná charakteristika budovy (W/m
3
K) 

tv … průměrná vnitřní teplota vzduchu (18°C) 

tz … nejnižší výpočtová vnější teplota dané oblasti (°C) 
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Roční odběr tepla: 

SO 01 

Gor1 = V x q0 x (tv - tzp ) x 24 x n x 10-6 [ MWh/r ] 

Gor1 = 5648,19 x 0,7 x (18-3,6 ) x 24 x 219 x 10-6  = 299,2 MWh/r 

 

SO 02 

Gor2 = V × q0 × (tv - tzp ) × 24 × n ×10-6 [ MWh/r ] 

Gor2 = 1517,76 x 0,7 x (18-3,6 ) x 24 x 219 x 10-6 = 80,4 MWh/r 

 

Gor  = Gor1 + Gor2 x 16 = 299,2 + 80,4 x 16 = 1585,6 MWh/r 

 

V … obestavěný prostor budovy (m3) 

q0 …tepelná charakteristika budovy (W/m3K) 

tv … průměrná vnitřní teplota vzduchu (18°C) 

tzp … průměrná vnitřní teplota vzduchu v otopném období (°C) 

n … počet dní otopného období (den) 

 

Výpočet potřeby tepla pro přípravu TUV: 

 

Průměrný tepelný příkon pro přípravu TUV: 

 

. = ∙
∙ ∙( )

∙    [ W ] 

. = 1,2 ∙
∙ ∙( )

∙ 4187 = 13 817 = 13,8    [ W ] 

 

Kd … součinitel denní nerovnoměrnosti potřeby tepla (1,2) 

b … počet připojených obyvatel na systém TUV (ks) 

c … odhadovaná specifická potřeba TUV pro občanskou vybavenost (40 l/os. den) 
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tTUV … teplota TUV (60°C) 

tszv. … nejnižší teplota studené vody (6°C) 

cvo … měrné teplo (4187 J/kg.K) 

 

Maximální tepelný příkon TUV: 

. = ∙ .    [ W ] 

. = 1,7 ∙ 13,8 = 23,46 kW 

 

Kh … součinitel hodinové nerovnoměrnosti (1,7) 

 

Roční tepelný příkon TUV: 

. = . ∙ 24 ∙ 365 ∙ 10 /    [ MWh/r ] 

. = 13,8 ∙ 24 ∙ 365 ∙ = 120,9   [ MWh/r ] 

 

Tepelné charakteristiky budov 

Stavba 
Poloha 

budovy 

Obestavěný prostor (1000 m3) 

2 5 10 15 20 >25 

Cihelná 

Chráněná 0,7 0,58 0,49 0,47 0,45 0,44 

Nechráněná 0,81 0,67 0,56 0,54 0,52 0,51 

Velmi 

nepříznivá 
0,91 0,75 0,64 0,61 0,59 0,57 

Panelová 

Chráněná - 0,7 0,65 0,62 0,6 0,58 

Nechráněná - 0,76 0,7 0,67 0,65 0,63 

Velmi 

nepříznivá 
- 0,81 0,75 0,71 0,69 0,67 

 

Údaje dle lokality v ČR 
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Lokalita m. n. m. tz (°C) tzp (°C) n (dní 

Brno 227 -12 3,6 222 

České Budějovice 384 -15 3,4 232 

Hradec Králové 244 -12 3,4 229 

Ostrava 217 -15 3,6 219 

Plzeň 311 -12 3,3 233 

Praha 181 -12 4 216 

Ústí nad Labem 145 -12 3,6 221 

 

Zásobování elektrickou energií: 

Pb= b x  0,6 [ kW ] 

Pb= 110 x 0,6 = 66 kW 

b … počet připojených obyvatel na rozvod elektrické energie (ks) 

7.3.3 Celková spotřeba pitné vody pro objekt, splaškové a dešťové vody 

Skupina a druh 
spotřeby 

Rozměr 
Množství 
(qs) 

Počet 
jednotek 
(pi) 

Bytová jednotka l/os.den 112 129 

Administrativa l/os.den 60 8 

Závodní jídelna 1 jídlo 25 150 

Sportovní šatny l/os.den 60 30 

 

 

Výpočet potřeby pitné vody DPS: 

Qpv = Σpi x qsi = 112 x 129 + 60 x 8 + 25 x 150 + 60 x 30 = 20 478 l/d = 0,237 l/s 

QPv ……průměrná potřeba vody pro obyvatele 

qsi ……….. specifická potřeba vody pro obyvatele 

pi ………… .počet účelových jednotek 

 

Maximální potřeba vody: 
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Maximální denní potřeba vody 

Qm = QPv x kd = 20 478 x 1,25 = 25 598 l/d =0,296 l/s 

Maximální hodinová potřeba vody pro obyvatele, ve 14 hodině 

Qh(14) = 1/24 x Qm = 1/24 x 25 598 = 1066,6 l/h = 0,0296 l/s 

Maximální hodinová potřeba vody pro obyvatele, ve 14 hodině 

Qh(20) = 1/24 x Qm x kh = 1/24 x 25 598 x 2,1= 2239 l/h = 0,622 l/s 

kd ………..součinitel denní nerovnoměrnosti potřeb vody 

kh ………..součinitel hodinové nerovnoměrnosti potřeb vody 

 

 

Návrh vodovodní přípojky k objektu DPS: 

Qm = v x S => v = 1 m/s => Qm = 1 x S => S= π x d
2
 /4 => Qm = 1 x π x d

2
 /4 => 

= 4 ∙ ∙ 10 = 4 ∙ 7538 ∙ 10 = 0,0098 => 9,8  => 15 

v……………..průřezová průtočná rychlost 

Návrh plastové vodovodní přípojky k objektu DPS DN 15 

 

Návrh vodovodní přípojky k objektu bydlení: 

Qm = v x S => v = 1 m/s => Qm = 1 x S => S= π x d
2
 /4 => Qm = 1 x π x d

2
 /4 => 

= 4 ∙ ∙ 10 = 4 ∙ 1120 ∙ 10
= 0,0038 => 3,8  => 15 

v……………..průřezová průtočná rychlost 

Návrh plastové vodovodní přípojky k objektu bydlení DN 15 

 

7.3.4 Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod  

Výpočet množství splaškových vod DPS: 

QmaxS  =  (Qp/24) x  kmax = (18 472/24) x 2,2= 1693 l/h = 0,470 l/s 
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Návrh plastové kanalizační přípojky k objektu odečtením z nomogramu DN 125 

 

Výpočet množství dešťových vod DPS: 

Střechy obloukové:    44,565 x 36,25 = 1615,5 m2 = 0,1616 ha 

QmaxD = ψ*qS*SS = 0,9*130*0,1616 = 18,91 l/s 

Návrh plastové kanalizační přípojky k objektu odečtením z nomogramu DN 125 

Ψ………součinitel odtoku 

q……….intenzita směrodatného deště 

 

Výpočet množství splaškových vod bytový dům: 

QmaxS  =  (Qp/24) x  kmax = (10 080/24) x 2,2= 420 l/h = 0,116 l/s 

Návrh plastové kanalizační přípojky k objektu odečtením z nomogramu DN 125 

 

Výpočet množství dešťových vod bytový dům: 

Střecha plochá:    15,15 x 15,9 – (5,1 x 4,6) = 217,43 m2 = 0,022 ha 

QmaxD = ψ*qS*SS = 0,9*130*0,022 = 2,54 l/s 

Návrh plastové kanalizační přípojky k objektu odečtením z nomogramu DN 125 

Ψ………součinitel odtoku 

q……….intenzita směrodatného deště 

 

7.3.5 Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě 

 Není požadováno. 

7.3.6 Předpokládané zahájení výstavby 

 Není požadováno. 

7.3.7 Předpokládaná lhůta výstavby 

 Dle finančních možností investora. 

 



35 

 

8. Souhrnná technická zpráva 

  

8.1 Popis stavby 

 

8.1.1 Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

 Stavební pozemek určil investor, Magistrát města Ostravy, který je současně 

menšinovým vlastníkem parcel. Ostatní pozemky investor hodlá vykoupit od soukromých 

vlastníků a na místě postavit dům s pečovatelskou službou.  

 

8.1.2 Zhodnocení staveniště 

 Staveniště je rovinné a po protipovodňové úpravě pro výstavbu vhodné. Dostupnost 

dopravní a technické infrastruktury je výborná. 

 

8.1.3 Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

Urbanistické řešení: 

 Natočení objektů zhruba odpovídá stavební čáře, která bude rovnoběžná s ulicí 

Proskovická. V území se nachází Hlavní budova s pečovatelskou službou a občanským 

vybavením. Budovy jsou vzájemně propojeny dopravními komunikacemi a komunikacemi pro 

pěší. Mezi ulicemi a budovami budou vysazeny stromy z důvodu snížení hluku. 

 Hlavní budova je orientovaná v severní části území s hlavním vchodem orientovaným 

na jižní stranu. Zastřešení bude provedeno obloukovou střechou a sklem nad skleníkem 

v centrální části. 

 Obytné budovy jsou orientovány obytnými místnostmi na jižní strany. Vchody jsou 

orientovány směrem do centra území, kde se nacházejí komunikace pro pěší a dopravní 

komunikace ve zklidněné zóně. Zastřešení je provedeno plochou střechou. 

 



36 

 

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

provozního) 

Dispoziční řešení: 

 V území se nachází Hlavní budova a 16 bytových domů, které jsou vzájemně 

propojeny dopravními komunikacemi a komunikacemi pro pěší. Hlavní budova se nachází 

V severní části území a je orientovaná hlavním vstupem směrem na jih. Obytné budovy se 

nacházejí ve střední části území a jsou odděleny vysazenými stromy. Veškeré stavební 

objekty jsou připojeny na stávající inženýrské sítě. 

  

Stavební řešení: 

 

 Objekt centrální budovy je tvořen železobetonovým skeletem opatřeným lehkým 

obvodovým pláštěm. Objekt má tři podlaží. 1. PP a 2. NP zabírají pouze část půdorysu 1.NP. 

Zastřešení je tvořeno vazníkovou obloukovou střechou, přerušenou v místě průniku 

s uzavřeným skleněným atriem. 

 Objekty obytných budov jsou tvořeny pláštěm a vnitřními nosnými stěnami z cihel 

Porotherm. Objekty jsou zastřešeny plochými, nepochozími střechami. 

 

Provozní a technologické řešení: 

 

 Objekty neobsahují žádná technologická vybavení. 

 

8.1.5 Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných 

požadavků na výstavbu 

 Stavba bude provedena v souladu s platnou legislativou, jedná se o zákon 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dále vyhlášky č. 499/2006  Sb.,  

 o dokumentaci staveb, 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 501/2006 Sb., o obecných 
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požadavcích na využívání území, vyhláška  268/2009  Sb. Vyhláška o technických požadavcích 

na stavby, vyhláška č. 269/2009  Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška č.501/2006 Sb., o 

obecných požadavcích na využívání území, 503/2006 Sb. 

 

8.1.6 U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry 

stavebnětechnického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky 

statického posouzení nosných konstrukcí 

 Jedná se o novostavbu 

 

8.2 Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 

 

8.2.1 Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a 

hydrogeologické podmínky stavebního pozemku 

 V rámci DSP je nutno provést průzkum na výskyt radonu. 

 

8.2.2 Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se 

zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou 

kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových 

zónách a s uvedením způsobu jejich ochrany 

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

pro kterou bylo toto území vymezeno. [13] 

 

U vodovodu a kanalizace: 

Ochranná pásma řadů od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu jsou: 

- u vodovodu a kanalizace do průměru 500 mm – 1,5 m 

- u vodovodu a kanalizace nad průměr 500 mm – 2,5 m 
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- u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 

uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenost 

od vnějšího líce zvyšují o 1,0m 

 

U vedení nadzemní trasy elektrické energie: 

Je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení od krajních vodičů: 

- nad 1kV do 35 kV - 7m 

V ochranném pásmu venkovního vedení je zakázáno zřizovat stavby, umisťovat konstrukce, 

uskladňovat hořlavé a výbušné látky, vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad 3 m. 

 

U podzemních elektrických vedení: 

Je vymezeno ochranné pásmo svislou rovinou po obou stranách krajního kabelu 

ve vzdálenosti: 

- do 110 kV - 1 m 

- nad 110 kV - 3 m 

V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto 

zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a 

výbušné látky. 

 

U plynovodů a plynárenských zařízení: 

Ochranným pásmem se rozumí prostor ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského 

zařízení, měřeno kolmo na jeho obrys. 

Ochranná pásma činí: 

- NTL a STL plynovodů a přípojek v zastavěném území obce - 1 m 

-VTL plynovodů a přípojek 4m na obě strany od jeho půdorysu 

-Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu pro DN více než 500 – 30m 

Staveniště není součástí chráněných částí území a nenacházejí se zde žádné kulturní památky. 
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8.2.3 Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 

 Na území se nenachází žádná bývalá zástavba. Bude potřeba odstranit stávající keře. 

 

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

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

trvalé 

 V rámci navrhované stavby dojde k záboru zemědělské půdy. Bude nutné provést 

vyjmutí ze zemědělského půdního fondu. 

 

8.2.5 Uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace 

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

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

stavebního pozemku 

 Příjezd na staveniště bude možný z ulice Proskovická. Vzhledem k velikosti objektu 

bude pro DSP vypracován časový harmonogram postupu prací. Odběr elektrické energie a 

vody pro účely výstavby bude proveden ze stávajících inženýrských sítí nalézajících se na 

stavebním pozemku. Odvodnění stavebního pozemku bude do provizorních vsakovacích 

jímek, které při větším množství srážkových vod budou přečerpány do dešťové kanalizační 

stoky. 

 

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

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

 Z parcel v místě budoucí stavby bude shrnuta ornice, která bude uložena na parcelu 

číslo 602/2 a později využita při dokončovacích pracích. Během výstavby budou postupně 

vysazovány stromy pro snížení hlučnosti okolí. 
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8.3 Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii 

 

8.3.1 Popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu 

 Jedná se o stavbu nevýrobního charakteru. Objekty jsou rozděleny podle své funkce na 

obytné budovy a občanskou vybavenost. Hlavní budova obsahuje stravovací zařízení s vlastní 

kuchyní, prostory pro vzdělávání a kulturu, prostory pro sport a zdravotnické prostory. Všechny 

objekty jsou řešeny jako bezbariérové, umožňující přístup osobám se sníženou pohyblivostí. 

 

8.3.2 Předpokládané kapacity provozu a výroby 

Jedná se o stavbu nevýrobního charakteru. V jednom obytném domě jsou čtyři 

jednopokojové byty s vlastními hygienickými prostorami a kuchyňským koutem a dva 

dvoupokojové byty, rovněž s vlastními hygienickými prostorami a kuchyňským koutem. 

V hlavní budově má sídlo pečovatelská služba, která zajišťuje pečovatelskou službu v terénu.  

Pro potřebný provoz je zapotřebí minimálního množství personálu. Personál bude tvořen 

stálou pečovatelskou službou o 6 osobách, externím obvodním lékařem a sestrou, 

kuchyňským personálem o 4 osobách a údržbářem. 

 

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

vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů 

 Jedná se o tradiční stavební práce. Přístup k materiálu a manipulace bude přímo na 

staveništi včetně jeho skladování. Doprava materiálu bude řešena formou just–in-time. 

 

8.3.4 Návrh řešení dopravy v klidu  

 Návrh předpokládá řešení odstavných a parkovacích stání pro dům s pečovatelskou 

službou výpočtem dle normy ČSN 736110 Projektování místních komunikací viz. níže 
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N = Oo * ka + Po* ka* kb 

 

Oo .............základní počet odstavných stání ( dlouhodobé ) 

Po ……………základní počet parkovacích stání ( krátkodobé ) 

ka ……………součinitel stupně automobilizace ( 1:2,5 ) => ka=0,84 

kb ……………součinitel redukce počtu stání ( skupina C, 3 ) => kb=0,25 

 

Druh stavby účelová jednotka 

Počet 

účelových 

jednotek 

na 1 stání 

Z počtu stání 

Počet 

jednotek 
krátkodobých 

% 
Dlouhodobých 
% 

Obytný dům 

byt o jedné 

účelové místnosti 
2 - 100 64 

byt do 100 m2 

obytné plochy 
1 - 100 32 

Hlavní budova 

Zdravotnický 

personál 
3 - 100 3 

pečovatelská 

služba 
3 - 100 6 

 

Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu (minimální): 

N = Oo * ka + Po* ka* kb 

 

N = (32/2+32 )*0,84 + (48+9)*0,84*0,25 = 40,32 + 11,97 =cca. 53 (stání) 

Celkový počet stání pro handicapované (minimální) : 

41 až 60 stání 3 vyhrazené stání 

 

 Návrh kapacity parkoviště je 65 stání z toho 8 stání pro handicapované občany. 

Umístění navrhovaných parkovacích a odstavných stání je řešeno s ohledem na přístup 

obyvatel před obytnými domy a u Hlavní budovy. 
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8.3.5 Odhad potřeby materiálů, surovin 

 Jedná se o stavbu nevýrobního charakteru. 

 

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

splaškových a dešťových vod 

 Jedná se o stavbu nevýrobního charakteru. Po dokončení stavby budou vznikat pouze 

komunální odpady, které budou likvidovány najatou společností zabývající se likvidací 

odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech. V průběhu stavební činnosti bude 

odpovídat za likvidaci veškerého odpadu prováděcí stavební firma, ta bude mít tuto 

povinnost v podmínkách smlouvy o dílo. 

Dešťové vody budou po dobu výstavby likvidovány do provizorních vsakovacích jímek. 

Splaškové vody po dobu výstavby nebudou vznikat, na staveništi budou zřízena mobilní WC. 

Odpady po uvedení do provozu: 

 Po zahájení provozu realizovaného díla budou vznikat následné odpady, které byly 

rozlišeny v souladu s kategorizací a Katalogem odpadů ve smyslu vyhlášky č. 381/2001 Sb. 

 Likvidaci veškerých odpadů vzniklých provozem stavby (investora) si zajistí původce 

odpadu v souladu se zákonem č. 106/2005 Sb. o odpadech. Likvidaci provede oprávněná 

osoba. 

 

8.3.7 Odhad potřeby vody a energií pro výrobu 

 Jedná se o stavbu nevýrobního charakteru. Nevyžaduje vodu ani energie pro výrobu. 

 

8.3.8 Řešení ochrany ovzduší 

 Během výstavby, v obdobích sucha, bude nutné provádět zkrápění dočasných dopravních 

komunikací a zemních prací pro snížení prašnosti. Po celém území budou vhodně rozmístěny 

stromy, které budou snižovat teplotu území a zvlhčovat vzduch. 
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8.3.9 Řešení ochrany proti hluku 

 Řešení ochrany proti hluku bude vyžadováno zejména během samotné realizace 

stavby. Pracovní doba bude upravena tak, aby veškeré prováděné práce byly uskutečňovány 

během dne, v pracovních hodinách. Předpokládá se, že největším emitentem hluku bude 

přilehlá místní komunikace Proskovická. Hluk bude tvořen zejména automobilovou dopravou. 

K zamezení šíření hluku bude po celém území vhodně rozmístěna zeleň, která bude 

pohlcováním snižovat intenzitu zvuku. Dále bude ochrana proti hluku řešena výplní otvorů 

plastovými okny a dveřmi s izolačními dvojskly.  

 

8.3.10 Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 

 Při vstupu hlavním vchodem do budovy občanské vybavenosti je umístěna vrátnice, 

která zamezí vstoupení nepovolané osoby do objektu. 

 

8.4 Zásady zajištění požární ochrany stavby 

 

 Bude řešeno v pozdější fázi projektové dokumentace jako samostatná zpráva požárního 

specialisty. 

 

8.5 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 

 

 Stavba bude provedena v souladu s platnou legislativou, jedná se o zákon 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dále vyhlášky č. 499/2006  Sb.,  

 o dokumentaci staveb, 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území, vyhláška  268/2009  Sb. Vyhláška o technických požadavcích 

na stavby, vyhláška č. 269/2009  Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška č.501/2006 Sb., o 

obecných požadavcích na využívání území, 503/2006 Sb. 
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8.6 Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

 

 Návrh vychází z vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

8.6.1 Vnější prostředí 

 

Parkovací stání: 

 Je navržen dostatečný počet parkovacích míst pro handicapované občany. Jedná se o 

dvě příčná stání o rozměrech 2,75 x 5 m, mezi těmito stáními je společná manipulační plocha 

šířky 1,5 m, která má sklon 2% a umožní plynulé najetí na pěší komunikaci. Dále bylo 

navrženo šest podélných stání o rozměrech 7 x 2,35, která umožní plynulé najetí na pěší 

komunikaci. 

 

Pěší komunikace: 

 Mezi dopravní a pěší komunikací je maximální výškový rozdíl 20 mm. Použití 

varovných a signálních pásů s návazností na vodící linie je upraveno dle vyhlášky 398/2009 

Sb. 

 

Přístupy do budov: 

 Hlavní budova má rozdíl výškových úrovní mezi venkovním a vnitřním prostředím 

méně než 20 mm. Vstupní dveře jsou navrženy jako automatické posuvné dvoukřídlé dveře 

šířky 1350 mm. 

 Obytné budovy mají rozdíl výškových úrovní mezi venkovním a vnitřním prostředím 

méně než 20 mm. Vstupní dveře jsou navrženy jako otvíravé dvoukřídlé dveře šířky 1350 mm, 

kdy hlavní křídlo má šířku 900 mm. 
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Vnitřní prostory: 

 Komunikační prostory jsou navrženy dostatečně široké a přehledné. V dosahových 

vzdálenostech jsou umístěny schránky, tlačítka výtahu a další zařízení podobného typu. 

Výškový rozdíl mezi podlahou výtahu a podlahou jednotlivých podlaží nepřesahuje 20 mm. 

Bezbariérové hygienické prostory mají hlavní manipulační prostor 1500 mm, který umožňuje 

bezproblémový nástup na WC, do sprchy, popřípadě do vany a k umyvadlu. Jednotlivé byty 

jsou vybaveny nastavitelnými kuchyňskými linkami se spotřebiči v dosahových vzdálenostech. 

 

8.7 Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 

 

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

popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků 

 Stavba je nevýrobního charakteru a nebude přímý dopad na okolní prostředí. 

 

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

 Stavba nezasahuje do území ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a 

léčebných pramenů. 

 

8.7.3 Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované 

Stavby 

 Realizací stavby valu dojde k úpravě vodního toku, bude zapotřebí upravit zákres stávající  

aktivní zóny záplavového území. 
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8.8 Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

 

8.8.1 Povodně: 

 Místo stavby se nachází v aktivní zóně záplavového území. Bylo provedeno opatření 

k zabránění přístupu vody. Byl navržen val ze zeminy o výšce 2,5 m. 

 

8.8.2 Sesuvy půdy: 

 V lokalitě nehrozí nebezpečí sesuvu půdy. 

 

8.8.3 Poddolování: 

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

 

8.8.4 Seizmicita: 

 Staveniště se nachází v místě, kde není vyžadována zvláštní ochrana proti účinkům 

seizmicity. 

 

8.8.5 Radon: 

 Radonový průzkum bude proveden v pozdější fázi dokumentace. 

 

8.8.6 Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby 

 K zamezení šíření hluku bude po celém území vhodně rozmístěna zeleň, která bude 

pohlcováním snižovat intenzitu okolního hluku. 



47 

 

8.9 Civilní ochrana 

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

obyvatelstva 

Není řešeno 

 

8.9.2 Řešení zásad prevence závažných havárií 

Není řešeno 

 

8.9.3 Zóny havarijního plánování 

 

Stavba neleží v zóně havarijního plánování ani neobsahuje objekt, který by byl předmětem 

vytvoření Zóny havarijního plánování. 
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9. Propočet stavby 

Ceny byly převzaty z dokumentace ústavu územního rozvoje - PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A 

TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY UUR 

 

I. STAVEBNÍ OBJEKTY: 

Množství (m3) cena za MJ (Kč/m3) Celkem 
objekt SO 01 5 648 4 500 25 416 000 Kč 

objekt SO 02 x 16 1 518 1 880 2 853 840 Kč 

Cena celkem bez DPH 

  

71 077 440 Kč 

 

II. KOMUNIKACE 

 
Množství (m2) cena za MJ (Kč/m2) Celkem 

objekt SO 14 Vozovka 2 574 1 100 2 831 400 Kč 

objekt SO 15 Chodník 1 492 850 1 268 200 Kč 

Cena celkem bez DPH 
  

4 099 600 Kč 

 

III. VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA 

 
Množství (m) cena za MJ (Kč/m) Celkem 

SO 03 Vodovod 234 6 460 1 510 606 Kč 

SO 04 Vodovodní přípojka 185 3 536 653 064 Kč 

SO 05 Splašková kanalizace 439 3 866 1 698 566 Kč 

SO 06 Splašková kanal. přípojka 114 3 536 401 477 Kč 

SO 07 Dešťová kanalizace 463 3 866 1 790 731 Kč 

SO 08 Dešťová kanal. Přípojka 114 3 536 403 882 Kč 

SO 09 Vedení NN 385 1 448 558 161 Kč 

SO 10 Vedení VN 62 4 520 282 138 Kč 

SO 11 Trafostanice VN/NN 18 m3 6 380 114 840 Kč 

SO 12 Plynovod 234 4 650 1 088 565 Kč 

SO 13 Plynovod přípojka 187 3 468 647 822 Kč 
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SO 14 Silový kabel VO 548 1 220 669 024 Kč 

Cena celkem bez DPH 
  

9 818 877 Kč 

 

IV. ÚPRAVA OKOLÍ, ZELENĚ A ODPOČINKOVÉ ZÓNY 

 

 
Množství cena za MJ (Kč) Celkem 

Příprava půdy pro výsadbu 8 500 141 1 198 500 Kč 

Založení parkového trávníku 8 500 141 1 198 500 Kč 

Výsadba keřů 30 563 16 890 Kč 

Výsadba stromů 86 5 316 457 176 Kč 

Lavičky 28 4 000 112 000 Kč 

Odpadkový koš 6 1 000 6 000 Kč 

Altánek 3 65 000 195 000 Kč 

Cena celkem bez DPH 
  

3 184 066 Kč 

 

V. CELKOVÁ CENA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

Cena celkem bez DPH 
  

88 180 000 Kč 

 

VI. PROJEKTOVÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE 

1,5 % z celkové ceny 

   Celková cena 88 180 000 

   Náklady na projektové a průzkumné práce: 

 

1 322 700 Kč 

 

VII. NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY 

4 % z celkové ceny 

   Celková cena 88 180 000 

   Náklady na projektové a průzkumné práce: 

 

3 527 000 Kč 

 

VIII. PROVOZNÍ SOUBORY 
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-nejsou 

 

XI. STROJE, ZAŘÍZENÍ, INVENTÁŘ 

 
Množství cena za MJ (Kč) Celkem 

Výtah OTIS GEN2 16 380 000 6 080 000 Kč 

Cena celkem bez DPH 
  

6 080 000 Kč 

 

X. UMĚLECKÁ DÍLA 

-nejsou 

 

XI. JINÉ INVESTICE 

 
Množství (m2) cena za MJ (Kč/m2) Celkem 

Cena pozemku 70 595 420 29 649 900 Kč 

Náklady na jiné investice: 
  

29 649 900 Kč 

 

XII. REZERVA 

8 % z celkové ceny 

   Celková cena 88 180 000 

   Náklady na rezervu: 

  

7 054 400 Kč 

 

XIV. CELKOVÁ CENA STAVEBNÍHO DÍLA 

Celková cena bez DPH 
  

135 813 982 Kč 

 

 

 

 

 

 

  



51 

 

10. Závěr 

 Cílem diplomové práce bylo vypracovat návrh domu s pečovatelskou službou, který 

řeší zejména typologickou problematiku, jak v objektu, tak i mimo něj. Ve venkovním 

prostředí bylo cílem navrhnout komunikace, zeleň a mobiliář pro bezbariérové užívání 

seniorů. 

 Byla navržena hlavní budova s občanskou vybaveností a sídlem DPS a šestnáct 

bytových domů, každý se šesti bytovými jednotkami a sklepními prostory. Budovy i dopravní 

infrastruktura byla navržena s ohledem na osoby se sníženou pohyblivostí a orientací. Byl 

proveden výpočet dopravy v klidu a v závěru práce byl proveden propočet nákladů, který se 

může stát jedním z důležitých měřítek při možném posouzení návrhu studie. 

Pro vypracování diplomové práce byly použity podklady, které jsou k dispozici 

k nahlédnutí v přílohách. Dále jsem postupoval dle všech platných legislativních a normových 

předpisů. Využil jsem všech svých vědomostí a dovedností, které jsem nasbíral během studia. 
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Obr. 1 Stávající stav – Severní pohled z ulice Špillarova 

 

 


