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ANOTACE 

 

Škrobianová, J. : Bydlení pro seniory – Zámek Dolní Lutyně, Ostrava 2012, Diplomová práce. 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra městského 
inženýrství. Vedoucí práce: Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., 66 stran 
 

Předmětem mé diplomové práce je změna využití stávající budovy zámku v obci Dolní 

Lutyně na bydlení pro seniory – Dům s pečovatelskou službou, ve kterém jsou také navrženy 

služby pro veřejnost. V diplomové práci byl proveden rozbor současného stavu lokality na 

základě shromážděných poznatků o území a potřebách obce. Součástí diplomové práce je také 

návrh na parkování, odpočinkové zóny, úprava navazujících venkovních ploch.  

V úvodní části Vás seznámím s některými typy bydlení pro seniory, vysvětlím pojmy jako je 

chráněné bydlení, týdenní stacionář apod. V další části představím obci Dolní Lutyně                            

a zámek, ve kterém se stavební úpravy budou realizovat. Změna využití zámku je zpracována 

ve dvou variantách, ale pouze jedna varianta je vypracovaná v přiměřeném rozsahu 

požadavků vyhlášky č.503/2006 Sb., která mimo jiné také upravuje obsahové náležitosti 

žádosti o změně stavby a také dle požadavků vedoucí diplomové práce. V závěru práce jsem 

stručně zhodnotila finanční náklady vybrané varianty na stavební úpravy budovy. 

 

Klíčová slova: 

• Dům s pečovatelskou službou, 

• zámek, 

• bydlení pro seniory, 

• Dolní Lutyně, 

• chráněné bydlení. 
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ANNOTATION 

Škrobianová, J.: Housing for seniors – chateau Dolní Lutyně , Ostrava 2012, Diploma Thesis. 
VŠB – Technical University of Ostrava, fakulty of civil engineering,Department of Urban 
Engineering,Supervisor: Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., 66 pages 
 

The subject of my thesis is the change of use of an existing castle 

building in the village of Dolní Lutyně to housing for seniors - a nursing home, where also the 

public services are provided. In this thesis there is an analysis of the current status of locality 

based on the accumulated knowledge about the area and village needs. There is also the 

propsal for parking, breakout, treatment related outdoor surfaces as a part of this thesis.  

In the first part I will introduce You to some types of seniors 

housing, explain the concepts such as sheltered housing, week stationary etc. In the next 

section I will introduce the village of Dolní Lutyně and castle where all buildilng 

modifications will be realized. The change of castle use is processed in two ways, but only 

one variant is prepared in a reasonable range of requirements of the announcement  

No.503/2006, which among others regulates the content requirements for both the 

construction change request and the requirements of a thesis supervisor. In the end I have 

briefly assessed the financial costs of building construction work related to the selected 

variant. 

 

 

Key words: 

• A nursing home, 

• chateau, 

• housing for seniors, 

• Dolní Lutyně, 

• sheltered housing. 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Seznam zkratek 

 

ČOV  Čistírna odpadních vod 

ČSAD  Česká autobusová doprava 

DN  Diameter nominal - Dimenze 

EU  Evropská unie 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

VN  Vysokotlak 

NN  Nízké napětí 

NP  Nadzemní podlaží 
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1. Úvod 

  

Hlavním problémem v naší republice a myslím si, že nejenom v ní, je populační stárnutí 

obyvatelstva. Bohužel se stárnutí nevyhneme nikdo. Kdybychom se blíže seznámili                        

se současným populačním vývojem, zjistíme, že dle dosavadního průběhu reprodukce lze 

bohužel pouze očekávat velmi intenzivní průběh procesu stárnutí. Staří lidé jsou sice 

zdravější, dožívají se vysokého věku, o to víc se bude projevovat jejich nesoběstačnost                   

na delší dobu jejich života. Bude tedy problém, kdo se o seniory postará a jak. Prodlužuje               

se věk k odchodu do důchodu a tím se vlastně omezují možnosti péče rodiny o bezmocné 

osoby. Také se zvyšují náklady na bydlení. To bohužel omezí seniory, zvláště jestliže žijí 

v nájemním bytě sami.  

 

 V budoucnu se tedy očekává, že se o seniory postará stát a to nejen co se týká 

zdravotnictví a sociálních služeb, ale hlavně co se týká bydlení. 

 

V obci Dolní Lutyně je postaven jeden Dům s pečovatelskou službou, který však 

nemůže uspokojit žadatele o tento typ bydlení pro seniory. Obec již řadu let vlastní na svém 

území budovu zámku, která není využívaná. Z tohoto důvodu vedení měst napadla myšlenka 

zrekonstruovat objekt zámku a v něm zřídit Dům s pečovatelskou službou, ve kterém by část 

bytů pomocí transformace sociálních služeb využívali senioři nebo lidé s mentálním 

postižením, některé prostory by byly používány jako služby pro širokou veřejnost.  

 

1.1 Předmět diplomové práce 

 

Předmětem mé diplomové práce je navrhnout vhodné řešení – stavební úpravu budovy 

zámku, která by měla v budoucnu sloužit jako Dům s pečovatelskou službou. Stavební úpravy 

musí být navrženy tak, aby vyhovovaly potřebám starších lidí. Budova by měla být pohodlná 

s dostatečným prostorem pro pohyb. Vzniknou také prostory, které bude obec pronajímat 

právnickým osobám za účelem služeb pro širokou veřejnost např. masáže, kadeřník, obchod 

se smíšeným zbožím a pod.   

 

Pozemky, které bezprostředně navazují na budovu zámku, jsou ve vlastnictví obce                          

a v současné době nejsou využívány. V diplomové práci jsem navrhla pozemky využít 
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k vytvoření klidové zóny (parku), místa pro odpočinek a místa pro parkování. Bude navrženo 

dostatečné množství odstavných  a parkovacích míst, okrasná zeleň, parkový mobiliář včetně 

veřejného osvětlení.  

 

Vzhledem k tomu, že budova zámku byla prohlášena v roce 1994 Ministerstvem 

kultury kulturní památkou, návrhy stavebních úprav se musí také řídit zákonem č. 20/1987 

Sb.,  o státní památkové péči. 

 

1.2 Cíl diplomové práce 

 

Cílem mé práce je navrhnout dispoziční řešení budovy zámku tak, aby vyhovovalo 

požadavkům starších lidí, kteří budou tuto budovu využívat jako svůj domov. Ve své práci 

jsem se snažila navrhnout vše tak, aby se všichni potencionální obyvatelé Domu 

s pečovatelskou službou cítili dobře a to nejen ve svém bytovém prostoru, ale také                     

ve společných prostorách jako je knihovna, kulturní místnost apod. Vím, že vytvořit takové 

bydlení, zejména pro lidi staršího věku, je velice těžké, neboť každý z nás je jedinečný, má 

své zvyklosti, nálady, trápení. Bydlení je navrženo tak, aby se starý člověk mohl v prostoru 

svého bytu pohybovat samostatně i kdyby používal k pohybu kompenzační pomůcky. 

Venkovní areál jsem se snažila navrhnout hlavně pro odpočinek a relaxaci.  

 

Cílem mé práce je, aby se v místnostech budovy, společných prostorách a v okolí měli 

lidé možnost se pohybovat samostatně a to také v případě snížené mobility, lidé s různým 

zdravotním handicapem. Celý areál budovy a areál vnějšího prostředí je navržen jako 

bezbariérový pro svobodný a bezproblémový pohyb. 

 

1.3 Použité podklady   

 

Podklady, které jsem používala ke zpracování své práce: 

• katastrální mapa v digitální podobě 

• informace z katastru o dotčených pozemcích 

• územní plán obce 

• historie zámku z webových stránek 

• geodetické zaměření stávajícího stavu 
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• zpráva o stavebně – technickém průzkumu 

• mapy z webových stránek 

• fotodokumentace řešeného území.  
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2. Bydlení dnešních seniorů 

 

2.1 Individuální bydlení 

 

Pro seniory je samozřejmostí bydlení „doma“ což v jejich pojetí znamená bydlení                          

ve vlastním bytě, případně v bytě svých dětí, příbuzných. Většina seniorů, kteří bydlí sami,  

využívají pečovatelské služby nebo služby svých blízkých a příbuzných. Neuvědomují si ale, 

že podmínky v jejich bytě, ve kterém žijí již od svého mládí, pokud jde o zdraví                          

a samostatnost, nejsou optimální nebo dokonce mohou být škodlivé. U starších lidí                          

se projevuje např. špatná pohyblivost, slabozrakost apod. zapříčiněná buď věkem nebo 

nemocí. Většinu svého času tráví v tomto bytě nebo jen v jeho bezprostředním okolí.                    

Ale bohužel staří lidé již nechtějí nebo z ekonomických důvodů nemohou investovat                    

do změny svého  bydlení, ale také nechtějí své byty opustit.  

 

V péči o domácnost nebo i o sebe sama jim mohou pomoct tzv. „terénní pracovníci“, 

kteří se zabývají pečovatelskou službou – terénní službou. Tuto službu poskytují osobám 

v jejím přirozeném sociálním prostředí. 

 

2.2 Dům s pečovatelskou službou 

 

Dům s pečovatelskou službou je jednou z možností bydlení pro soběstačné seniory. Každý 

senior má svou bytovou jednotku, která se většinou skládá z předsíně, hygienického zařízení a 

pokoje s kuchyňským koutem. Bytové jednotky se pronajímají na základě nájemní smlouvy 

na dobu neurčitou. V takovémto druhu bydlení mají senioři k dispozici pečovatelskou služby 

po celou dobu její pracovní doby. Pečovatelskou službu zajišťuje většinou obec. Obec může 

sepsat smlouvu s domovníkem, který seniorům pomáhá s jednoduchou údržbou bytu.  

 

2.3 Stavby pro sociální služby 

 

Stavby pro sociální služby dělíme dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na stavby 

pro bydlení, hospice, terapeutická centra, kontaktní centra, centra kontaktního                                   

a jednorázového poradenství a logistická centra.  
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Stavby pro bydlení dle výše uvedeného zákona dále dělíme na stavby pro dlouhodobé 

bydlení nahrazující domov, přechodné bydlení nenahrazující domov a režimové pobytové 

zařízení nenahrazující domov.  

Stavby pro dlouhodobé bydlení nahrazující domov jsou např.: 

• týdenní stacionáře: poskytují se pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým 

duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 

osoby. 

• domovy pro seniory: poskytují se pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby. 

• chráněné bydlení: pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně 

duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné 

bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. 

• domovy pro osoby se zdravotním postižením: poskytují se pobytové služby 

osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž 

situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

• domovy se zvláštním režimem: poskytují se pobytové služby osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti 

na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními 

typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž 

situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při 

poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. [19] 

 

2.3.1. Domov pro seniory 

Domov pro seniory je forma ústavního bydlení pro seniory, kteří potřebují nepřetržitou péči 

zdravotního personálu. Domovy pro seniory poskytují seniorům pod jednou střechou 

ubytování, zdravotní péči odborného personálu, stravování, praní prádla, hygienu, aktivitu    

pro volný čas. Senioři jsou většinou ubytovaní v jednolůžkových nebo dvoulůžkových 

pokojích s vlastním hygienickým zařízením.  
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3. Transformace sociálních služeb 

 

Když se řekne Transformace sociálních služeb, mnozí z nás nevědí, co si mají pod tímto 

pojmem představit. Samotné slovo transformace znamená přeměna, přetvoření. 
Takže transformace sociálních služeb můžeme chápat jako přeměnu těchto služeb. Ale v čem? 

Přesná definice může znít takto: je to souhrn procesů změny řízení, financování, vzdělávání, 

místa a formy poskytování služeb tak, aby výsledným stavem byla péče v běžných životních 

podmínkách. 

 

Jinými slovy transformaci sociálních služeb můžeme chápat jako změnu 

velkokapacitní ústavní služby pro lidi s postižením na bydlení a podporu v běžném 

prostředí.[19] Lidé s postižením díky transformaci mají možnost přejít z velkých ústavů do 

bytů či rodinných domů v běžné zástavbě.  To jim umožní žít běžným způsobem života, který                

je obvyklý pro jejich vrstevníky. Provoz takto zřízené domácnosti je zajišťován samotnými 

uživateli. Transformací může vzniknout individuální domácnost nebo domácnost skupinová. 

Individuální domácnost je domácnost pro 1 – 2 uživatele, skupinová domácnost                          

je domácnost pro 3 – 6 uživatelů. 

 

3.1 Projekt Podpora transformace sociálních služeb 

 

Projekt realizuje odbor sociálních služeb a sociální práce Ministerstva práce a sociálních věcí 

České republiky. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu 

České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

 

3.1.1. Cíle projektu a jejich podmínky 

Diplomová práce se zabývá bydlením pro seniory. Z cílů Projektu tedy vyjmenuji pouze ty, 

které by se této problematiky mohli dotýkat. Jsou to: 

• Domácnosti uživatelů  

Individuální domácnost 

Individuální domácnost pro 1 – 2 uživatele může mít minimálnívelikost 35 m2. Počítají                

se všechny prostory domácnosti: chodba, hygienické zařízení (WC a koupelna), kuchyně nebo 

kuchyňský kout, obývací pokoj a ložnice. Personál, který se stará o členy domácností užívá 
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její běžné vybavení. Jestliže je to nutné, může mít vyčleněn prostor pro uzamykatelnou 

skřínku na uchovávání dokumentace, léků apod.  

 

Skupinová domácnost 

Skupinová domácnost pro 3 – 6 uživatelů může mít minimální velikost pokoje pro 2 osoby  

20 m2 (25 m2 pro osoby trvale upoutané na lůžko či invalidní vozík). 2 osoby v jenom pokoji 

je maximum a jsou to páry nebo osoby, které preferují společné soužití. U bytů nebo domů 

pořizovaných jinak než výstavbou je možné se od tohoto rozměru odchýlit směrem dolů 

maximálně o 4 m2.  

Minimální velikost pokoje pro 1 osobu je 12 m2 (14 m2 pro uživatele trvale upoutaného                

na lůžko či invalidní vozík). U bytů nebo domů pořizovaných jinak než výstavbou je možné 

se od tohoto rozměru odchýlit směrem dolů maximálně o 2 m2. Také v těchto typech 

domácností užívá personál sociální služby běžné zařízení domácnosti.  

Příslušenství domácnosti a společné prostory se skládají např. z obývacího pokoje, kuchyně či 

kuchyňského koutu (může být součástí obývacího pokoje), sociálního zařízení (koupelna + 

WC), zádveří a chodby. 

Příslušenství domácnosti a společné prostory tvoří maximálně 15 m2 na uživatele při 

trojčlenné domácnosti, 13 m2 při čtyřčlenné domácnosti, 11 m2 při pětičlenné domácnosti                

a 10 m2 při šestičlenné domácnosti. U bytů a domů pořizovaných jinak než výstavbou                   

je možné se od tohoto rozměru odchýlit maximálně o 20 %.  

U domácností určených pro imobilní uživatele (upoutané na vozík či lůžko) může 

příslušenství a společné prostory tvořit maximálně 17 m2 na uživatele při trojčlenné 

domácnosti, 15 m2 při čtyřčlenné domácnosti, 13 m2 při pětičlenné domácnosti a 12 m2 při 

šestičlenné domácnosti. U bytů a domů pořizovaných jinak než výstavbou je možné se od 

tohoto rozměru odchýlit maximálně o 20 %. Nedílnou součástí domácností mohou být také 

skladovací prostory např. pro kompenzační  a jiné pomůcky s max. podlahovou plochou 1 m2 

na uživatele domácnosti, u imobilních uživatelů 2 m2. Zázemí pro ambulantní služby a denní 

programy  

• Zázemí pro terénní služby  

Zázemí pro terénní služby je zaměřeno na poskytování sociálních služeb v domácnostech 

uživatelů. Cílem terénních služeb je hlavně rozvoj a podpora sebeobsluhy a zvyšování 

schopností a kompetencí uživatelů a zajištění jejich základních potřeb.  
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• Humanizace – investice do změny v původních velkokapacitních zařízeních  

Modernizace stávajících pobytových zařízení sociálních služeb se záměrem zvyšování 

kompetencí jejich uživatelů s cílem opustit původní velkokapacitní zařízení směrem do služeb 

s malou kapacitou. 

 

3.2 Transformace v Moravskoslezském kraji 

 

Dne 26. 6. 2008 schválilo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje strategický dokument na 

podporu procesů transformace, deinstitucionalizace (proces změn umožňující lidem s 

postižením žijícím dosud v ústavu žít v běžných životních podmínkách za současného 

zlepšení kvality jejich života) a komunitních služeb – Koncepce kvality sociálních služeb                 

v Moravskoslezském kraji (včetně transformace pobytových sociálních služeb). Na tento 

strategický dokument úzce navazuje: 1. Akční plán realizace Koncepce kvality sociálních 

služeb v Moravskoslezském kraji (včetně transformace pobytových sociálních služeb). 

Na podporu transformace bylo z Regionálního operačního programu a prostředků 

kraje financováno na území kraje již několik projektů. Např.: 

• Rekonstrukce objektu v Karviné na chráněné bydlení. Rekonstrukcí objektu v Karviné 

vznikly 2 bytové jednotky pro 10 osob s duševním onemocněním ze zařízení Domov 

Jistoty, p.o., a tak došlo ke snížení kapacity v tomto zařízení o 10 lůžek. 

• Výstavba objektu chráněného bydlení na ulici Koperníkova v Novém Bohumíně. 

Výstavbou rodinného domu zde našlo domov 6 osob s duševním onemocněním                 

ze zařízení Domov Jistoty, p.o., kde se snížila kapacita o 6 lůžek. 

• Rekonstrukce objektu v Novém Jičíně na chráněné bydlení, Slovanská ul. č. p. 1555.  

     Rekonstrukce vily vytvořila možnost domova pro 9 žen s mentálním postižením                 

ze  zařízení Zámek Nová Horka, p.o., kde se snížila kapacita o 9 lůžek. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1,2  Zrekonstruovaný objekt v Novém Jičíně            Zdroj: www.zameknovahorka.cz 
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Z investičních zdrojů kraje a Ministerstvo práce a sociálních služeb byly realizovány např. 

tyto investiční akce: 

• Pronájem a následná koupě pěti rodinných domů ve městě Albrechticích. V průběhu 

let 2002 – 2008 Moravskoslezský kraj postupně koupil 5 rodinných domů, kde našlo 

domov 24 mužů a žen s mentálním postižením. Byly zrekonstruovány půdní prostory 

ve třech domech. Svůj domov zde našly především uživatelky Zámku Hošťálkovy, 

který byl již opuštěn. 

• Rekonstrukce bytu ve Frýdku – Místku. Zařízení Náš Svět, p. o. získalo do správy byt, 

který byl zrekonstruován a v současné chvíli slouží jako chráněné bydlení pro 3 osoby 

s mentálním postižením ze zařízení Náš svět, p.o., kde o stejný počet lůžek klesla 

kapacita. 

• Rekonstrukce vhodného objektu v Krnově. Rekonstrukcí objektu vzniklo chráněné 

bydlení pro 11 osob s mentálním postižením, žijí zde uživatelé ze zařízení Harmonie, 

p.o., kterému se o 11 míst snížila původní kapacita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3  Rekonstrukce – chráněné bydlení Krajánek, Krnov Zdroj:http://www.usp-harmonie.cz 
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4. Podpory a dotační tituly  

 

Některé obce mají k dispozici staré neudržované nebo opuštěné objekty, které by chtěly 

zrekonstruovat pro potřeby bydlení starších osob. Objekty mohou být kulturními památkami, 

jak je tomu v případě obce Dolní Lutyně. Také podnikatelský záměr na stavbu nových budov, 

jako jsou domy pro seniory, můžou zabezpečit krásné a bezpečné bydlení.  Většinou obce 

nebo podnikatel nemají dostatek finančních prostředků, a proto se snaží využít  podpory                

od státu. Jedním z nich je podpora Ministerstva pro místní rozvoj ČR,                                                                           

u kulturních památek je to podpora na udržování takových to objektů od Ministerstva kultury. 

 

4.1 Podpora na výstavbu bytů 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky má cíle bytové politiky jasně vytýčené. Mezi 

nimi je také cíl: zvyšování nabídky bydlení, a to prostřednictvím podpory nové výstavby 

včetně výstavby bytů se sociálním určením. Tento cíl ministerstvo naplňuje svými 

podpůrnými programy a dotacemi. Pro výstavbu bytů se sociálním určením je to Podprogram 

Podpora výstavby podporovaných bytů. Cílem podprogramu je vznik podporovaných bytů na 

území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají 

ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální 

situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života [22]. Je podporována  

výstavba nebo pořízení bytu a to bytu vstupního nebo pečovatelského. 

 

My  se budeme zabývat byty pečovatelskými. Pečovatelský byt je podporovaný byt, který je 

určený k sociálnímu bydlení osob v nepříznivé sociální situaci způsobené věkem nebo 

zdravotním stavem a který splňuje stavebně technické parametry upravitelného bytu. 

Upravitelný byt je byt určený především osobám, které jsou od narození nebo důsledkem 

nemoci či úrazu zdravotně postižení a nebo osobám se sníženou pohyblivostí                                        

v důsledku stáří, nemoci, úrazu atd. K takovémuto typu bytu je zajištěn bezbariérový přístup 

pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Cílovou skupinou pro pečovatelský byt 

je osoba v nepříznivé sociální situaci, jejichž snížená soběstačnost je způsobená:  

• věkem – jedná se o seniory ve věku 70 let a více - nebo  

• zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby. 
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O tuto formu dotace mohou žádat fyzické osoby podnikající a právnické osoby (včetně obcí) 

mající sídlo na území členského státu EU, popř. státu, který je smluvní stranou Dohody                    

o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace. 

 

4.2 Podpora na udržení kulturních památek 

 

Základní právní normou upravující nakládání s památkovým fondem je zákon                         

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Tento zákon mimo jiné také upravuje práva               

a povinnosti směrem k vlastníkům kulturních památek, ale i k ostatním fyzickým                                

a právnickým osobám ve vztahu k památkovému fondu. Dle výše uvedeného zákona vlastník 

kulturní památky je podle § 9 zákona o státní památkové péči povinen o svoji kulturní 

památku pečovat – udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, 

znehodnocením nebo odcizením.[9] 

 

Povinnost pečovat o svou kulturní památku a chránit ji je vlastník povinen na své 

náklady. Jestliže vlastník kulturní památky nemá dostatek prostředků, aby svou památku 

obnovil nebo ji udržoval, může mu být dle  § 16 zákona o státní památkové péči poskytnut 

příspěvek ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu obce či kraje. 

 

Příspěvek na obnovu kulturní památky ale může také poskytnout ze státního rozpočtu 

Ministerstvo kultury, je - li např. kulturní památka v havarijním stavu. Ministerstvo kultury 

má v současné době několik programů, které může vlastník kulturní památky využít: 

• Program záchrany architektonického dědictví 

• Havarijní program 

• Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 

• Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné 

památkové zóny 

• Program restaurování movitých kulturních památek 

• Program podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 

působností 

• Program podpora pro památky UNESCO 

• Program podpory občanských sdružení v památkové péči 

• Program podpora záchranných archeologických výzkumů 
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U záměru změnit využití budovy zámku v obci Dolní Lutyně bych v první řadě 

vypíchla příspěvek ze státního rozpočtu Ministerstva kultury a to Havarijní program. 

Z tohoto programu poskytuje Ministerstvo kultury příspěvky na zajištění nejnaléhavějších 

oprav nemovitých kulturních památek, zejména na odstranění havarijního stavu střech 

a nosných konstrukcí staveb – kulturních památek.[9] 

 

 Vedle již zmíněných finančních výpomocí - příspěvků ze státního rozpočtu, stát 

poskytuje různé daňové úlevy a zvýhodnění vlastníkům kulturních památek. 
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5. Technické požadavky u staveb pro sociální péči 

 

Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání budovy tak, aby bylo zabezpečeno 

jejich užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobám 

pokročilého věku a jiným osobám se sníženým pohybem nám stanovuje vyhláška 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. ze dne 5. listopadu 2009. 

Technické požadavky můžeme rozdělit na: 

• obecné – vztahují se na všechny stavby sociální péče 

• speciální pro osoby s těžkým pohybovým postižením 

• speciální pro osoby se zrakovým postižením 

• speciální pro osoby se sluchovým postižením – vyhláška neřeší 

 

5.1 Požadavky obecné 

 

5.1.1. Požadavky na byty 

Dveře musí mít světlou šířku nejméně 800 mm. Otevíravá dveřní křídla musí být ve výšce 

800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku a musí být umístěny na 

straně opačné než jsou umístěny závěsy, s výjimkou automaticky ovládaných dveří. Dveře 

musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem nebo můžou být zaskleny až od 

výšky 400 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Požadavky na vstup do bytu   Zdroj: Bydlení bez bariér,Liga vozíčkářů,2011   
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Každá obytná místnost musí mít alespoň jedno okno, které má pákové ovládání 

nejvýše 1100 mm nad podlahou. Balkony, lodžie nebo terasy by měly mít nejméně hloubku 

1500 mm, venkovní prostor musejí mít protiskluznou úpravu. 

Šířka vstupu do hygienického zařízení u bytů musí být nejméně 900 mm, zámek musí 

být odjistitelný zvenku. Podlaha musí být protiskluzná. Prostor kolem záchodové mísy musí 

umožnit nástup z kteréhokoliv směru. V dosahu záchodové mísy musí být ovladač 

signalizačního zařízení na nouzové volání. Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby 

s vozíkem, musí být opatřeno stojánkovou výtokovou pákovou baterií. Sprchové kouty                     

i sprchové boxy musí být opatřeny sklopným sedátkem a také signalizačním nouzovým 

zařízením. 

 

5.1.2. Požadavky na společné prostory 

Ve všech ramenech téhož schodiště musí být stejný počet stupňů. Sklon schodišťového 

ramene nesmí být větší než 28 °, výška schodišťového nebo vyrovnávacího stupně větší než 

160 mm. Schodišťová ramena musí být po obou stranách opatřena madly ve výši 900 mm. 

Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně musí být výrazně kontrastně odlišené 

od okolí.  

 Na stěnách je nutno u vnitřních komunikačních prostor umístit madla. Povrchy 

komunikací musí být protiskluzné, šířka komunikací nejméně 1500 mm. 

 

Obr.  5 Optimální výškové osazení madla pro různé věkové kategorie 
  
    Zdroj:Vyhl. č. 398/2009 Sb. 
 

 Plocha před vstupem do výtahů musí být nejméně 1500 mm x 1500 mm. Šířka vstupu 

nejméně 900 mm, u změn dokončených staveb může být šířka vstupu nejméně 800 mm.                
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Ve výtahové kleci musí být umístěno sklopné sedátko a to v dosahu ovladačů. Další 

požadavky na výtahy stanoví příslušná norma. Ve stavbě pro domov pro osoby s těžkým 

pohybovým postižením musí mít aspoň jedna výtahová klec rozměry nejméně 2000 mm               

x 1400 mm. 

 

5.1.3. Požadavky na vstupy do budovy 

Před vstupem do budovy musí být vytvořen nejlépe krytý prostor o rozměrech nejméně 1500 

mm x 1500 mm, při otevírání dveří ven 1500 mm x 2000 mm. Čistící rohožka před vstupními 

dveřmi musí být zapuštěna do podlahy. Sklon smí být pouze v jenom směru a nejvýše 

v poměru 1 : 50. Vstup do objektu musí mít šířku nejméně 1250 mm a hlavní křídlo 

dvoukřídlých dveří musí umožnit otevření nejméně 900 mm. Vstupy musí být vizuálně 

rozlišitelné od okolí. Vedle vstupu se umísťují zvonková tabla, kde horní hrana zvonků nesmí 

být výš než 1200 mm. 

 

 

Obr. 6,7  Manipulační prostor - vstup do budovy  Zdroj:Bydlení bez bariér,Liga vozíčkářů,2011 

 

 Bezbariérové rampy musí mít po obou stranách opatření proti sjetí vozíku, musí být 

široké nejméně 1500 mm, podélný sklon nesmí být větší než 1 : 16, a příčný sklon nejvýše              

v poměru 1 : 100. Přechod mezi bezbariérovou rampou a navazující komunikací musí být bez 

výškových rozdílů.  

 Venkovní schodiště se řídí stejnými pravidly jako vnitřní, měla by však být 

pohodlnější (výška stupně 140 mm) a měla by být krytá.  
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5.1.4. Požadavky na vnější prostor 

Komunikace pro chodce (chodníky) musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, úseky delší 

než 200 m musí mít odpočívadla.  Sklon odpočívadla smí být pouze v jenom směru v poměru 

1:50, sklon chodníků smí mít podélný sklon v poměru 1: 12, příčný sklon nejvýše 1:50. 

Povrch musí být rovný, pevný, neklouzavý, výškové rozdíly na komunikacích nesmí být vyšší 

než 20 mm.  

 Vyhrazená parkovací stání musí mít šířku nejméně 3500 mm, což je šířka, která nám 

zahrnuje také manipulační plochu šířky nejméně 1200 mm. Dvě sousedící stání mohou 

využívat jeden manipulační prostor. Od vyhrazených stání musí být zajištěn bezbariérový 

přístup na chodník. Tato stání by měla být co nejblíže vchodu a východu budovy, doporučuje 

se, aby vzdálenost od objektu bydlení nebyla delší než 20 m. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Vyhrazené parkovací místo s manipulačním prostorem   

Zdroj:Bydlení bez bariér,Liga vozíčkářů,2011 

 

5.2 Zdravotně postižení  a požadavky na prostředí 

 

Každá skupina zdravotně postižených má svá specifika a odlišné nároky na prostředí. Jiné 

budou požadavky osob s pohybovým postižením a jiná např. nevidomých. Již v návrzích                 

na nové stavby nebo v návrzích na rekonstrukce starších objektů by se tato specifika měla 

objevit.  
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V diplomové práci se zabývám rekonstrukcí starého objektu na Dům s pečovatelskou službou. 

Předpokládá se, že v tomto domě budou umísťování senioři, kteří můžou mít potíže s chůzí, 

se zrakem nebo také se sluchem. Proto prostředí, které navrhuji, musí splňovat vše pro různé 

typy osob. 

Osoby s pohybovým postižením:  

  

Osoby s pohybovým postižením jsou osoby s vadou pohybového a nosného ústrojí. 

Tělesná postižení mohou být vrozená nebo získaná. Vrozená postižení jsou postižení                     

od narození. Získaná postižení můžou být způsobeny buď úrazem nebo různými chorobami.  

Na rozdíl od vrozených vad mohou vzniknout v kterémkoli období života a může se jednat 

buď o dlouhodobý, krátkodobý nebo i trvalý stav. Mezi nejčastější pomůcky usnadňující život 

lidem s tímto handicapem patří invalidní (ortopedický) vozík, hole, berle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9,10 Prostorové požadavky osob s různým pohybovým handicapem  

Zdroj: Šestáková,Lupač: Budovy bez bariér 

 

Pro snadný pohyb osob s pohybovým postižením je důležité zabezpečit dostatečně 

prostorné manipulační plochy a to hlavně při otáčení vozíku. Další důležitou věcí je dodržení 

výškových rozdílů mezi rozdílnými povrchy a také dodržení délkových mezer. Pro osoby              

na vozíku a pro děti je nutné zabezpečit snížení horizontu a dosahové vzdálenosti např. 

různých ovládacích prvků. U budov musí být zajištěn dostatečný počet míst pro vyhrazená 

parkovací místa, komunikace pro pěší by měly být vybudovány z bezpečného povrchu                    

a  dostatečně široké (umístění mobiliáře). Dalším důležitým prvkem pro osoby starší                   

se sníženou pohyblivostí je přesah zábradlí na schodišti a to na konci i na počátku min.              

o 150 mm značeno k půdorysnému průmětu. 
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Osoby se zrakovým postižením:  

  

Osoby se zrakovým handicapem jsou osoby, které mají poškozenou některou část 

zrakového orgánu. Poškození zrakového orgánu může způsobit poškození v centrálním 

vidění, díky kterému vnímáme barvy a detaily, nebo v periferním vidění, které je důležité                   

pro orientaci v prostoru. Všeobecně tedy můžeme osoby se zrakovým handicapem členit               

na nevidomé a slabozraké uživatele. Mezi nejčastější projevy zrakového handicapu patří: 

slabozrakost, barvoslepost, světloplachost, světelné záblesky, šeroslepost. Pro tyto osoby                       

slouží různé pomůcky, které jim pomohou v orientaci v terénu i v běžném životě. Mezi 

nejvíce užívané patří dioptrické brýle, slepecké brýle, slepecká vodící hůl, texty (popisky)                 

v Braillově písmu, vodící body, vodící pes. 

 

Tak jako osoby postižené pohybově tak také osoby se zrakovým postižením mají větší 

nároky na prostor kolem sebe, který je důležitý pro používání slepecké hole. Je také nutné 

dodržovat výškové rozdíly mezi povrchy a dodržovat max. velikost štěrbin u poklopů                     

a vpustí. Pro samostatný pohyb je nutné umístění takových prvků, které jsou vnímané 

slepeckou holí a nášlapem, musí mít hmatný kontrast vůči okolí, musí být správně 

materiálově řešený a kontrastně odlišeny od okolí. Mobiliář je nutné umístit tak, aby nebránil 

v přirozeném pohybu a nezasahoval do průchozího prostoru. Nesmí zasahovat do průběhu 

přirozené vodicí linie a musí být opatřen zarážkou pro slepeckou hůl. Další důležitou zásadou 

je kontrastní označení nástupního a výstupního schodu každého schodišťového ramene, 

přesah zábradlí na počátku a na konci musí být min 150 mm a pro slabozraké a nevidomé je 

dobré je označit hmatným štítkem. Pro osoby se zrakovým postižením musí být zajištěn 

akustický nebo taktilní informační systém. 

 

Osoby se sluchovým postižením:  

 

Osoby se sluchovým handicapem můžeme obecně rozdělit na neslyšící osoby, které 

se narodily plně neslyšící nebo ztratily sluch před ukončením vývoje řeči, a to absolutně, nebo 

mají jen využitelné zbytky sluchových vjemů a na osoby, u kterých získaná sluchová vada 

nastala po ukončení vývoje řeči. Někdy se může také stát, že vada sluchu je doprovázena také 

vadou zraku (hluchoslepota).  
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 Pro osoby se sluchovým postižením nejsou nastaveny zvláštní požadavky na prostor. 

Důležité pro tyto osoby je správně navržený informační systém s panely s běžícím textem. 

Prostory v divadlech, kinech nebo recepcích je nutné osadit indukční smyčkou., akustický 

vrátný musí mít také optickou signalizaci. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Indukční smyčka pro osoby se sluchovým postižením    

            Zdroj: Přednášky Ing. Renaty Zdařilové, Ph.D. 
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6. Poznatky o řešeném území - obec Dolní Lutyně 

 

Dolní Lutyně se dělí na dvě části, konkrétně to jsou: Dolní Lutyně a Věřňovice. Má celkovou 

rozlohu 2 488 ha, z toho orná půda zabírá šedesáttři procenta, lesy zabírají pouze kolem jedné 

desetiny katastru obce.   

 

6.1 Poloha obce 

 

Obec Dolní Lutyně se rozprostírá v nížině řeky Olše východně od Bohumína. Svým severním 

okrajem hraničí s Polskem. Krajina je mírně zvlněná. Nejvyšší část obce se nazývá Výšina, na 

protilehlé straně se nachází místní část Zbytky. Největším vodním tokem je řeka Olše, která 

protéká severní části obce. Tato oblast o rozloze 5,6 ha, která se nachází  ve Věřňovicích,               

je dnes chráněným územím. Do Olše se vlévá potok Lutyňka, který obcí Dolní Lutyně 

protéká. Z větších vodních ploch se na území nachází vodní plocha pískovny a Farský rybník. 

 

6.2 Historie obce 

 

První písemná zmínka o obci „Luthina“ pochází z roku 1305 při soupisu biskupských desátků. 

Od roku 1700 vlastnili dolnolutyňský statut hrabata Taaffové, kteří si tu vybudovali jako letní 

sídlo barokní zámek. Od roku 1792 byl statek a panství spojen se jménem Jana Larische 

Monnicha. Ten využil nerostného bohatství k ekonomickému rozvoji zdejšího kraje. Po roce 

1945 docházelo k postupné devastaci majetku, z něhož se dodnes zachovala pouze bývalá 

správní budova, sýpka a hospodářská budova v areálu bývalého zámku. 

 

Z historických památek na území obce stojí za povšimnutí kostel sv. Jana Křtitele                    

v centru obce se sochami sv. Antonína Paduánského, sv. Jana Nepomuckého, biskupa Patrika 

a Ukřižovaného, polygonní stodola z roku 1805, socha sv. Jana Nepomuckého před kaplí              

ve Věřňovicích a náhrobek z války z roku 1866 tamtéž. 

 

6.3 Občanská vybavenost obce 

 

V obci využívají děti dvě základní školy, menším dětem je k dispozici mateřská škola a to i 

dětem mluvící polsky. Pro svůj volný čas můžou občané obce využívat také sportoviště. Dále 
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bychom v obci našli kulturní dům, knihovnu, kostel a hřbitov. Obec disponuje také jedním 

domem s pečovatelskou službou, samozřejmostí je poštovní úřad.  

  

6.4 Širší vztahy obce 

 

Hlavním silničním tahem procházejícím Dolní Lutyní je silnice č. I/67, protínající k. ú. ve 

směru západ – východ, komunikační skelet doplňují silnice č. II/474, III/4712, III/46812            

a III/4685. Severní částí území ve směru západ – východ prochází železniční trať č. 320 

Bohumín – Čadca (Slovensko), na které je v Neradu železniční zastávka Dolní Lutyně. 

Severozápadním okrajem k. ú. Dolní Lutyně a západní částí k. ú. Věřňovice prochází trasa 

rozestavěné dálnice D1. Jihovýchodní okraj k. ú. Dolní Lutyně je od zbývající zástavby 

odtržen trasou silnice II/474 a územně přísluší spíše k Dětmarovicím. V severní části k. ú. 

Věřňovice jsou dva hraniční přechody pro pěší a cyklisty.  

 

Hromadná doprava osob je provozována pravidelnou příměstskou autobusovou dopravou, 

kterou t.č. zajišťují ČSAD Frýdek – Místek, a.s., Veolia Transport, a.s. a ČSAD Karviná a.s. 

 

Vodovod v Dolní Lutyni je součástí skupinového vodovodu Orlová. Zdrojem vody              

je Ostravský oblastní vodovod – OOV, Karvinský přivaděč (ze zdroje Kružberk) a Beskydský 

přivaděč (ze zdroje Šance). Pro tu část skupinového vodovodu, kam spadá Dolní Lutyně,                 

je využíván Kružberský přivaděč OOV – DN 700, který prochází západní částí k. ú. Dolní 

Lutyně. Jihozápadní okraj k. ú. Dolní Lutyně je zásobován vodou přes vodojem Rychvald 500 

m3. Věřňovice jsou napojeny na vodovodní síť Dolní Lutyně řadem DN 160. 

 

V centru obce je vybudovaná nesoustavná jednotná kanalizace. Tvoří ji individuální 

stoky odvádějící odpadní vody přes septiky přímo do místních vodotečí. Do kanalizace jsou 

zaústěny také vody dešťové. Likvidace části odpadních vod ze zástavby probíhá v obecní 

mechanicko – biologické čistírně odpadních vod. 

 

Řešené území zásobuje elektrickou energií distribuční soustava VN tvořící                        

32 distribučních trafostanic s celkovým výkonem 7 170 kVA, které jsou v majetku ČEZ 

Distribuce a.s. 
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Převážná část obce je napojena na místní plynovodní síť, která je vybudována jako 

středotlaká v tlakové úrovni do 300 kPa.  

 

Prostřednictvím telekomunikačních služeb a.s. Telefónica 02 Czech Republic                     

je v řešeném území zajišťován místní, meziměstský a mezinárodní telefonní styk spolu                    

s dalšími službami jako je TELEFAX, POSTFAX, veřejná radiokontaktní služba, veřejná 

datová služba, pronájem digitálních okruhů pro přenos dat, služby euroISDN, INTERNET 

OnLine a propojení s veřejnou sítí mobilních telefonů v systému GSM – Telefónica O2,                 

T – Mobile a Vodafone. 

 

Likvidaci komunálních odpadů v řešeném území provádí osoba oprávněná nakládat 

s odpady. Zajišťuje komplexní službu zahrnující svoz komunálního odpadu včetně 

separovaných složek, provoz třídící linky a provoz sběrných dvorů mimo řešené území. 

Systém odpadového hospodářství je vyhovující. 

 

6.5 Vývoj obyvatelstva v obci 

 

Poslední sčítání lidu bylo v naší republice provedeno v roce 2011. Dle předběžných výsledků 

má nyní Dolní Lutyně 5014 obyvatel, což je oproti poslednímu sčítání, které se konalo v roce 

2001, o 243 obyvatel víc.  

Porovnáním bilance počtu obyvatel v obci od roku 2002 do roku 2010 zjistíme, že počet 

zemřelých obyvatel je vyšší než narozených, a i když od roku 2006 je počet obyvatel 

přirůstající, je to způsobeno přistěhováním do obce než přirozeným přírůstkem. 

 

 

Tab. 1 Bilance počtu obyvatel                          Zdroj: www.csú 

rok celkem obyvatel k 31.12. do 14 let 15 – 64 let 65 a více let 
2002 4 729 736 3 282 711 
2003 4 712 712 3 297 703 

2004 4 719 676 3 340 703 
2005 4 710 663 3 334 713 

2006 4 787 657 3 427 703 
2007 4 866 647 3 500 719 

2008 4 936 650 3 553 733 
2009 4 993 652 3 569 772 

2010 5 026 675 3 566 785 
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Další tabulka nám zobrazuje složení obyvatelstva obce Dolní Lutyně dle věkových kategorií. 

Z tabulky je patrné, že obyvatelů ve věku 65 let a více stále přibývá. Za léta 2002 – 2010 

počet těchto obyvatel klesl pouze dvakrát a to velmi nepatrně. Od roku 2002 se počet obyvatel 

starších 65 let zvýšil o 74 obyvatel. 

                                                                                  

Tab. 2 Složení obyvatelstva dle věku od roku 2002 – 2010    Zdroj: www.csú 

                                                          

V grafu 1 je vyobrazen vývoj obyvatelstva věku 65 a více let za posledních pět let. Z grafu je 

patrné, že v období roku 2005 – 2010 počet obyvatel ve sledovaném věku klesl pouze jednou 

a to v roce 2006, v dalších letech se počet seniorů už jenom zvyšoval.  

  

 Graf 1 Vývoj obyvatelstva ve věku 65 a více let     Zdroj: www.csú 

 

Žádost k umístění do Domu s pečovatelskou službou si za posledních 5 let podalo  42 seniorů 

z Dolní Lutyně, z toho 12 mužů a 34 žen. Možná si někdo řekne, že to není mnoho. Ale obec 

rok celkem obyvatel k 1.1. narození zemřelí přírůstek (úbytek) 
2002 4 769 29 58 -40 

2003 4 729 37 57 -17 

2004 4 712 30 53 7 

2005 4 719 37 66 -9 

2006 4710 35 62 77 

2007 4787 42 50 79 

2008 4866 43 54 70 
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má k dispozici pouze objekt s omezeným množstvím míst, takže na umístění jsou delší čekací 

doby. 

 

6.6 Bydlení pro seniory v obci 

 

V obci Dolní Lutyně je již postaven jeden Dům s pečovatelskou službou. Je rozdělen do dvou 

částí. Stará část, která má kapacitu 8 bytů pro 8 uživatelů, má byty o výměře od 14,62 m2                      

do 20,55 m2. Součástí nájmu jsou i sklepní prostory. Nová část, která disponuje dvanácti 

přízemními byty I. kategorie pro 14 uživatelů, byla dokončena v roce 2004 jako přístavba 

staré části. Sestává se z 8 bytů o velikosti 0 + 1 s výměrou 31 m2, 2 bezbariérových bytů                  

o velikosti 32 m2 a dále jsou to 2 byty o velikosti 1 + 1 s výměrou 44 m2. Byty jsou vybaveny 

kuchyňskou linkou a dvojplotýnkovým elektrickým vařičem. Stará a nová část domu                        

s pečovatelskou službou má svoji vlastní prádelnu. 

Cílovou skupinou tohoto Domu jsou zdravotně postižení občané, staré osoby a rodiny 

s dětmi.  

Rodinou s dětmi se v tomto případě rozumí rodina, kde se současně narodily 3 nebo 

více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí. Zdravotně postiženým občanem pro přiznání 

pečovatelské služby se rozumí osoba, která je držitelem průkazu mimořádných výhod I., II. 

nebo III. stupně nebo osoba, které byl přiznán plný invalidní důchod. Pokud je občan 

příjemcem částečného invalidního důchodu, je rozhodující jeho věk, musí jít o osobu starší  

55 let, event. mladší po prošetření sociálních poměrů s přihlédnutím k personálnímu obsazení 

pečovatelské služby. Starým občanem se rozumí osoba, která dosáhla věku potřebného               

pro přiznání starobního důchodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.12,13 Dům s pečovatelskou službou Dolní Lutyně                   Zdroj: Obec Dolní Lutyně 
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7. Zámek – objekt stavebních úprav 

 

Zámek v Dolní Lutyni je umístěn blízko středu obce, kde jsou zastoupeny hlavní potřeby 

obyvatel. Jestliže projíždíme Dolní Lutyní směr Karviná – Bohumín, je zámek vidět z hlavní 

silnice ul. Bohumínské. Stojí na mírném kopečku, okolní pozemky jsou zatravněné, porostlé 

vzrostlou zelení.  

 

7.1 Historie  

 

Pozdně renesanční zámek v Dolní Lutyni byl vystavěn někdy na přelomu 16. a 17. století.               

V letech 1700 až 1792 byl ke starému zámku přistavěn tzv. nový zámek v podobě menší 

barokní patrové budovy. V roce 1792 přešla Dolní Lutyně i se zámkem prodejem do rukou 

hraběte Jana Larisch-Mönnicha. Po vzniku Československa se za pozemkové reformy stal 

vlastníkem dolnolutyňského statku dr. Jiří Hahn. Zestátněním po ukončení 2. světové války se 

zámek a přilehlý velký dvůr dostali do užívání zemědělského družstva, za jehož hospodaření 

zámek sloužil jako byty. Dnes objekt zámku patří obci. Necitlivým užíváním a minimálními 

investicemi do údržby budov zámek rychle zchátral.   

 

Budovy byly prohlášeny kulturní památkou Ministerstvem kultury ke dni 5.10.1994. 

Bývalá správní budova č. p. 3 je hodnotná barokní stavba z 2. poloviny 18. století, bývalá 

hospodářská budova č. p. 2 je původně přízemní budova stájí z 19. století. Patro bylo 

nadstavěno v roce 1954.  

 

7.2 Stávající stav 

 

7.2.1 Popis exteriéru 

Nynější budovy jsou tvořeny spojeným souborem tzv. nového a starého zámku, které 

společně tvoří dvoukřídlý areál na půdoryse písmene L. Severní trakt areálu je jednoduchá 

patrová budova na půdoryse obdélníka s nízkou sedlovou střechou. Vnější vzhled starého 

zámku je nenávratně poznamenán druhotnými utilitárními úpravami, o čemž svědčí 

především novodobá (leč zchátralá) okna. 

Východní křídlo areálu je se severním spojeno krátkým krčkem s polopatrem. Vlastní budovu 

tvoří patrový objekt na půdoryse obdélníka ukončený mansardovou střechou. 
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Objekty jsou ve velmi zchátralém až havarijním stavu, chybí část výplní dveřních                             

a okenních otvorů. Chybí rovněž dešťové svody, střešní krytina je narušená, objekty trpí 

zavlháním. Omítka je opadaná až na cihly, které zvětrávají. 

Vstupy: 

Vstup do východní části objektu od místní komunikace ulice Ke Statku je kovovou bránou, 

vstupy ze zahrady po chátrajícím schodišti. 

Severní část objektu je přístupná pouze ze zahrady. Do zadní přístavby, ve které je schodiště, 

je vstup zazděný. Také na západní straně jsou vstupy zazděny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14,15 Vstupy do objektu                          Zdroj: vlastní foto 

        

7.2.2 Popis interiéru 

Veškeré vnitřní prostory jsou nevyhovující, značně zchátralé, zdemolované. Většina vstupů 

do pokojů jsou bezbariérově nepřístupné. Chodby jsou dostatečně široké, jsou rozděleny 

dveřmi s prahy, podlahy dřevěné, nevyhovující. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.16 Chodba                       Zdroj: Vlastní foto 
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Do 2. NP se vchází pouze po schodišti. V severní části budovy je schodiště dvouramenné 

v přístavbě betonové. Ve východní části objektu zámku je schodiště dřevěné konstrukce, které 

je značně zchátralé, nevyhovující. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 Schodiště       Zdroj: Vlastní foto 

  

Vstupy do pokojů jsou většinou s prahy vyššími než 20 mm. Šířka dveří je dostatečná, 

ojediněle se objevuje šířka dveří menší než 800 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 Vstupy do pokojů       Zdroj Vlastní foto 

 

7.2.2 Konstrukční systémy 

Konstrukční systém dvoupodlažního objektu je proveden výhradně jako zděný z cihel 

keramických pálených na vápennou omítku. Pouze ojediněle se na štítě pravého křídla 

vyskytuje kamenné resp. smíšené zdivo. Stropní konstrukce v objektu nejsou stejné, v 1. NP 

východního křídla se objevují dřevěné trámové stropy – klasické trámové stropy, stropní 

trámy vynášejí jak konstrukci podlahy, tak také podhled. Ve 2. NP jsou stropní konstrukce  
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původní dřevěné trámové – trámový strop s rákosníky. V severním křídle jsou stropní 

konstrukce železobetonové. Dřevěný vaznicový krov je stojatá stolice, na celoplošném 

bednění je provedena skládaná krytina z eternitových šablon. Schodiště ve východním křídle 

spojující 1. a 2. NP je dřevěné dvojramenné, ve druhé budově je betonové a rovněž 

dvojramenné. Původní okna jsou špaletová (kastlová). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19  Severovýchodní nároží nádvoří zámku     Zdroj: www.hrady.cz 

 

7.3 Vazba na územní plán 

 

Budova zámku dle územního plánu obce je situována na ploše, která má funkční využití OK, 

což jsou plochy občanského vybavení komerčního typu a spadá také do ploch přestavby. 

Okolní pozemky spadají do ploch zeleně na veřejných prostranstvích. 

 

7.3.1. Regulativa funkčních ploch 

Hlavní využití ploch pro občanské vybavení komerčního typu (OK) je tyto plochy využít     

pro zařízení typu komerčního. Přípustné dle územního plánu jsou stavby jako jsou                    

např. stavby pro obchod a služby, stavby pro stravování, ubytování a administrativu, stavby 

pro školství, zdravotnictví, sociální péči, stavby církevní a kulturní, byty pro majitele, 

správce, zaměstnance, stavby sportovních a tělovýchovných zařízení, přestavby stávajících 

objektů na stavby pro bydlení, stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy 

hromadné dopravy, chodníky, zastávky, altánky, veřejná zeleň, veřejná WC apod. 

Nepřípustné jsou stavby např. stavby pro bydlení – rodinné domy, bytové domy, stavby                

pro průmyslovou výrobu a těžbu, zemědělské stavby, stavby pro rodinnou rekreaci aj. 
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Okolní zelené pozemky jsou dle územního plánu určeny pro veřejně přístupnou zeleň (ZV). 

Přípustné jsou stavby např. drobné stavby pro účely kulturní, církevní, prodejní a stravovací 

do 100 m2
 zastavěné plochy, prvky drobné architektury a mobiliáře, stavby dětských hřišť 

apod. 

 

Obr. 20 Část územního plánu obce     Zdroj: www.dolnilutyne.org 
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8. Navrhované varianty 

 

Změna využití objektu zámku na Dům s pečovatelskou službou je navržena ve dvou 

variantách. V každé z navržených variant se nacházejí bytové jednotky pro cílovou skupinu, 

bytová jednotka pro domovníka, relaxační místnosti, komerční prostory různých typů využití 

a společných místností. 

 

8.1  Popis varianty A 

 

8.1.1 1. NP 

Hlavní vstup do 1. NP budovy je na východní straně severního křídla objektu z ulice                     

Ke Statku, která vede v jeho bezprostřední blízkosti. Ve vstupní části se nachází společná 

místnosti a hygienické prostory pro návštěvníky. Společná místnost může sloužit jako čítárna, 

neboť jsou k dispozici knížky, ale také k posezení u občerstvení. Místnost je napojena 

na provozovnu malé prodejny. Do prodejny je možný také vstup ze zahrady. 

Po levé straně vstupní místnosti je situován výtah, průchod do chodby do východního 

křídla objektu a na schodiště do 2. NP . Chodbou se dostaneme k bytu domovníka, kanceláře 

ošetřovatelek, tělocvičně s šatnou a hygienickým zařízením. Do této chodby je opět možnost 

vstoupit ze zahrady. 

Dalším vstupem do 1. NP je vstup v přístavbě severního křídla objektu a vstupy ze 

zahrady. Toto křídlo obsahuje bytové jednotky různých velikostí. V západní části tohoto 

křídla se nachází provozovna kadeřnictví a kotelna. 

 

8.1.2  2. NP 

Přístup do 2. NP je po schodišti, které má každé křídlo objektu samostatně nebo pomocí 

výtahu, který je situovaný ve spojovacím krčku obou křídel objektu. Ve 2. NP jsou situovány 

bytové jednotky o různé velikosti, jídelna s výdejnou jídel, provozovna masáží. V blízkosti je 

umístěno také zázemí masérek a sociální zařízení.  
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8.2  Popis varianty B 

 

8.2.1 1. NP 

Hlavním vstupem do 1. NP budovy je také vstup na východní straně severního křídla z ulice 

Ke Statku. Vstoupíme rovněž do společné místnosti, která je spojena s malým občerstvením. 

Vpravo od vstupních dveří je chodba, kterou se dostaneme ke schodišti v zadní přístavbě 

severního křídla a nově přistavěnému výtahu. Pravým východem u výtahu se dostaneme                

na parkoviště, vlevo chodbou vyjdeme na zahradu. Naproti výtahu jsou místnosti                     

pro masáže, vedle výtahu pak sociální zařízení. Nechybí zázemí pro masérky.   

 Vlevo od hlavního vstupu je další výtah, schodiště do 2. NP a průchod do východního 

křídla objektu. Chodbou se dostaneme k zázemí pečovatelek, kulturní místnosti, jídelně 

s výdejnou jídel a místnosti pro praní a sušení prádla. Touto chodbou se také dostaneme                

na zahradu. 

 Vstup do bytu domovníka, který je situován v severním křídle budovy, je ze zahrady. 

Na západní straně téhož křídla je provozovna kadeřnictví a kotelna. 

 

8.2.2 2. NP 

Spojovací místnost v 2. NP, která spojuje severní křídlo s křídlem východním, je řešena jako 

místnost společenská. Vpravo od místnosti je chodba, která vede k obytným jednotkám 

různých velikostí, k nově přistavenému výtahu a ke schodišti ve stávající přístavbě.  

Vlevo od společenské místnosti se nachází výtah, průchod na schodiště a chodbu                

ve východním křídle. V této části objektu se nachází rovněž bytové jednotky. 

 

8.3 Výběr varianty pro podrobnější zpracování 

 

Varianta A a varianta B je zpracována ve výkresové dokumentaci bouracích a nově 

navržených konstrukcí a ve výkresech návrhů dispozice. Pro zpracování průvodní a souhrnné 

technické zprávy této práce, návrh vnějšího prostředí a detailnich výkresů jsem si vybrala 

variantu B a to z důvodů: 

• všechny obytné jednotky jsou situovány v 2. NP 

• lepší uspořádání obytných jednotek 

• provozovny, zázemí pečovatelek a společné prostory jsou situovány v 1. NP 

• podlaží v obou křídlech objektu jsou navzájem propojeny 
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• bytové jednotky navrženy pro osoby na vozíku 

• přístup do 2. NP dvěmi výtahy. 
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9. Popis vybrané varianty 

 

Varianta B je zpracována ve výkresové části ve výkresech bouracích a nově navržených 

konstrukcí, návrhem dispozice jednotlivých podlaží ve formě studie, detaily obytných 

jednotek různých velikostí. 

  

9.1 Obytné jednotky (pro osoby pohybově postižené) 

 

Bytové jednotky v  Domě s pečovatelskou službou jsou umístěny v 2. NP a jsou navrženy tak, 

aby je mohli využívat lidé, kteří jsou postiženi pohybově a ke svému pohybu potřebují vozík. 

Jsou různé velikosti od bytů 1+KK až po byt 1+2.   

 

 Vstupy do bytů jsou navrženy bezbariérové, bez prahů, šířka dveří 900 mm.                      

U vstupních dveří bude umístěný zvonek a poštovní schránka ve výšce 600 mm až 1200 mm 

od podlahy. 

V předsíni jsou umístěny šatní skříně s posuvnými dveřmi na soklu, aby se osoba na vozíku 

mohla ke skříni dostatečně přiblížit. Skříně jsou umístěny tak, aby prostor umožňoval 

dostatek místa pro osobu s holemi nebo otáčení vozíku o 360°, což je kruh o průměru               

1500 mm. 

Vnitřní dveře do místností jsou navrženy plné a prosklené ze 2/3. Dveře jsou šířky 

900 mm, bez prahů.  

Kuchyně je přizpůsobená tak, aby i vozíčkář tento prostor mohl dobře využívat. Výška horní 

hrany pracovní desky kuchyňské linky je navržena na 750 mm nad podlahou. Podjezdová 

výška je 700 mm. Některé spodní skříňky jsou navrženy na kolečkách, horní skříňky 

kuchyňské linky můžou být se stahovatelnými závěsy. Deska jídelního stolu                             

se doporučuje s dobrou podjezdovou výškou. 

V hygienických zařízeních je dostatek prostoru, který umožňuje otočení vozíku               

o 360°. Dveře jsou šíře 900 mm otvíravé ven s možností odjistit zámek s venkovní strany, 

z vnitřní strany je namontováno nezbytné madlo. Záchodová mísa je závěsná s podomítkovou 

nádrží, splachovací systém nejvýše 1200 mm nad podlahou na straně, kde je volný přístup 

k míse. Mísa je zavěšena ve výšce tak, aby horní hrana sedátka byla ve výši 460 mm nad 

podlahou. Na obou stranách mísy jsou umístěna madla ve vzdálenosti 600 mm a ve výšce    
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800 mm nad podlahou. Jedno madlo je pevné a druhé, na straně přístupové k míse, je sklopné 

a přesahuje mísu o 100 mm.  

Typ umyvadla má tvar, který vyhovuje osobám na vozíku. Jeho horní hrana je                      

ve výšce 800 mm nad podlahou, je osazeno pákovou baterií s delší pákou ke snadnější 

manipulaci. Nad umyvadlem je osazeno sklopné zrcadlo. Sifon umyvadla bude podomítkový. 

Jsou navrženy sprchové kouty se sklopným sedátkem. Sklopné sedátko je vhodné umístit               

do výšky shodné s výškou sedáku vozíku. Sprchový kout má rozměry 900 x 900 mm a je 

navržen tak, aby vedle něj bylo dostatek místa na odložení vozíku. Ve sprchovém koutu jsou 

umístěná madla, vodorovné a svislé. V dosahové vzdálenosti ze sedátka bude nainstalováno 

signalizační zařízení nouzového volání. Výškový rozdíl mezi sprchovým koutem a ostatní 

podlahou místnosti se musí dodržet nejvýše 200 mm. Podlaha, která je protiskluzná,                        

je vyspádovaná k zakrytému odtokovému kanálu v poměru 1:50 (2%). Jestliže je v koupelně 

navržena vana, je v záhlaví vany přizděná plocha v šířce 400 mm a vana je od podélné stěny 

odsazena o 100 mm. Horní hrana vany je 500 mm nad podlahou. Na podélné stěně                        

se nainstaluje páková baterie, vodorovné madlo ve výšce 100 mm nad vanou délky 1200 mm 

a svislé madlo, které je od baterie ve vzdálenosti 500 mm. 

 

9.2 Další prostory objektu 

  

V Domě s pečovatelskou službou jsou navrženy další místnosti, které mají různé využití 

nezbytné pro chod tohoto typu zařízení. Vedle společných místností (chodeb, posezení, 

jídelny) je navržen byt pro domovníka, relaxační a komerčně využitelné prostory, kancelář 

pro pečovatelky apod. 

 

9.2.1 Byt pro domovníka 

Byt pro domovníka je umístěný v 1. NP a přístup je ze zahrady. Je to obytná jednotka 

velikosti 1 + 1, která je navržena tak, aby byl byt upravitelný.  

 

9.2.2 Zázemí pro pečovatelky 

Kancelář pečovatelek je také umístěna v 1. NP. Vstupní dveře jsou šířky 900 mm, aby byl 

pohodlný vstup pro osoby také na vozíku. U kanceláře jsou nezbytné prostory hygienického  

zařízení a kuchyně. 
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9.2.3 Komunikace 

Chodba v 1. NP po pravé straně od hlavního vstupu v severním křídle objektu je šířky                 

1950 mm a chodba u vstup ze zahrady je šířky 1700 mm. Na levé straně od hlavního vstupu        

ve východním křídle je hlavní komunikace o šířce 1840 mm.  

V 2. NP je chodba v severním křídle objektu šířky 1500 mm, ve východním křídle šíře            

1900 mm. Všechny chodby jsou dostatečné šíře pro pohyb osob s pohybovým postižením. 

Chodby jsou opatřeny protiskluzným PVC barevně odlišeným. Od hrany zdi odsazený pruh 

250 mm barvy žluté, zbytek krytiny je navržen v barvě syté modré a to také ke vstupům               

do bytů v šířce dveří. Chodby jsou opatřeny madly a protinárazovými lištami v kontrastním 

zabarvením od malby zdí. Zdi jsou navrženy barvy žluté a bílé, madla a protinárazové lišty 

v barvě modré. Madla jsou ve výši 900 mm a odsazeny od zdi ve vzdálenosti 60 mm,                       

protinárazové lišty ve výši 300 mm. Dveře jsou osazeny do obložkových zárubní barvy 

třešeň, což je barevné rozlišení pro osoby se špatným zrakem.  

 

Rampa je navržena ve východním křídle v 2. NP z důvodu vybourání jednoho schodišťového 

ramene, aby se obyvatelé domu a návštěvníci dostali od výtahu směrem k hlavní komunikaci. 

Rampa je ve sklonu 1:16 (6,25 %) a je rozdělena podestou o rozměrech                                   

1900 mm x 1500 mm. Rampa bude po obou stranách madly ve výši 900 mm, druhé  madlo se 

osadí ve výši 750 mm. Budou odsazena ode zdi ve vzdálenosti 60 mm.  

 

Schodiště v objektu je pro každé křídlo samostatné. V severním křídle je schodiště 

v přístavbě dosažitelné z parkoviště, ve východním křídle je přímý vstup ke schodišti                     

ze zahrady. Šířka schodišťového ramene v přístavbě je 1000 mm, šířka ramene u druhého 

schodiště je 1300 mm. Zábradlí na schodištích, která musí přesahovat nejméně o 150 mm 

první a poslední stupeň v jejich půdorysném průmětu, jsou navržena ve výšce 900 mm a to 

tak, aby byla odsazena od svislé konstrukce 60 mm pro dobrý úchop rukou. Dále je navrženo 

madlo ve výši 750 mm. Nástupní a výstupní stupeň bude kontrastně odlišný od dalších 

schodišťových stupňů a podest. Obě schodiště jsou přímo osvětlená. 

 

Výtahy jsou navrženy dva. Pro severní křídlo objektu je to výtah ve venkovní přístavbě,               

pro východní křídlo je navržen vnitřní výtah. Jsou navrženy výtahy, které mají minimální 

rozměry 1100 mm x 1400 mm, nosnost 630 kg, hydraulický pohon bez strojovny (např. výtah 

OHI 630). Před vstupem do výtahu je plocha o průměru kružnice 1500 mm pro snadné  
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otáčení osoby na vozíku. Dveře do výtahu jsou samočinné posuvné, vstup o rozměru 900 mm. 

Ve výtahu je sklopné sedátko, zrcadlo, ovládací panel s Braillovým písmem, madlo, signální 

zařízení nebo telefon. Příjezd přivolání kabiny oznámí zvukový signál, taktéž je nainstalováno 

hlasové oznámení podlaží. Ovládací panel před výtahem je ve  výšce 800 mm – 1200 mm.  

 

9.2.4 Společné prostory 

V 1. NP hned za hlavním vstupem, který je bezbariérově řešený, vstupní dveře jsou navrženy 

dřevěné dvoukřídlé,  je místnost pro společné posezení nejen pro obyvatele domu, ale také pro 

lidi s okolí. Tento prostor je propojený s malou prodejnou – občerstvením. Místnost může 

sloužit také jako čítárna, neboť jsou v ní knihovny a knihy lze zapůjčit po dobu pobytu.                  

V této vstupní místnosti je také navržený informační systém, který bude návštěvníky 

informovat o rozložení prostorů v budově. Informace budou vizuální s kontrastními                         

a osvětlenými nápisy a symboly. Ve východním křídle objektu je jídelna, která je propojena 

posuvnými dveřmi s kulturní místností.  

Také ve 2. NP je místnost pro společné posezení.  

 

9.2.5 Relaxační a komerčně využívané prostory 

V Domě s pečovatelskou službou jsou navrženy prostory pro masáže a hydrojet (suchá vodní 

masáž), které budou využívat také obyvatelé obce a okolí. V západní části severního křídla             

je kadeřnictví. V provozovně kadeřnictví nechybí hygienické zařízení pro osoby s pohybovým 

postižením. Vstup je  samostatný ze zahrady. Z jihovýchodní části zahrady můžeme také 

vstoupit do malé prodejny – občerstvení. 

 

9.3 Návrh venkovního prostředí 

 

Venkovní úpravy řeší parkovou a zahradní úpravu s výsadbou stromů a keřů. Před samotnou 

výsadbou je třeba celková regenerace plochy. Stromy a keře jsou navrženy listnaté, některé 

také plodící. V návrhu jsou také květinové záhony osázeny trvalkami. Dále úpravy řeší 

napojení nově vybudované komunikace na stávající dopravní infrastrukturu a vybudování 

parkoviště s dostatečným počtem parkovacích míst. Nové chodníky budou ze žluté zámkové 

dlažby o šířce 1500 mm. Podél chodníků jsou místa pro dřevěné lavičky. Místo                           

pro polokruhové lavičky je zastřešeno pergolou, která bude sloužit jako podpěra pro pnoucí 

rostliny. Ty zastíní místo pro sezení proti slunci. Pro odpočinek jsou navrženy zastřešené 
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altány. Venkovní osvětlení je řešeno parkovými svítilnami sloupkovými. Po areálu bude 

rozmístěný dostatečný počet odpadových košů 

 

Návrh mobiliáře: 

Lavičky      Odpadkové koše 

 

Obr. 21 Parková lavička, odpadkový koš    Zdroj:www.mobiliarpro.cz

   

 

Parkové osvětlení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22 Parkové osvětlení     Zdroj: www.ocelove-stozary.cz 
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10. Průvodní a souhrnná zpráva 

 

10.1 Úvodní údaje 

 

10.1.1 Identifikační údaje investora stavby 

 

Jméno/název:   Obec Dolní Lutyně 

Adresa/Sídlo:   Třanovského č. p. 10, 735 53 Dolní Lutyně 

 

10.1.2 Identifikační údaje zpracovatele dokumentace 

 

Jméno:    Bc. Jana Škrobianová 

Adresa:   Školní č. p. 1515, 735 32 Rychvald 

 

10.1.3 Identifikační údaje stavby 

 

Název akce:    Změna využití objektu zámku 

Místo stavby:    Dolní Lutyně 

Parcelní čísla:    1626, 1627/1, 1627/2, 1627/3, 1628/1, část 1618/2 

Katastrální území:   Dolní Lutyně 

Město:    Dolní Lutyně 

Kraj:     Moravskoslezský 

Charakter:    Změna využití stavby 

Datum:    listopad 2012 

   

10.2 Průvodní zpráva 

 

10.2.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

 

a) Poloha v obci – zastavěná část – nezastavěná část obce 
 
Objekt zámku se nachází v zastavěné části obce. 
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b) Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 
 
Obec má schválenou územně plánovací dokumentaci Územní plán Dolní Lutyně. 
 
 
c) Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 
 
Záměr stavby je v souladu s platným územním plánem. Objekt je umístěn do lokality určené 

pro komerční využití. Přípustné dle územního plánu jsou stavby pro sociální péči a přestavby 

stávajících objektů na stavby pro bydlení. Okolní zelené pozemky jsou dle územního plánu 

určeny pro veřejně přístupnou zeleň. 

 
d) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
 
e) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Objekt je napojen na stávající komunikaci ul. Ke Statku, objekt bude napojen nově                      

na veřejnou infrastrukturu s ohledem na stáří a opotřebovanost stávajících přípojek. 

 

f) Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 3 Dotčené pozemky                  Zdroj: www.cuzk.cz 

 

Pozemek parc. č. 1618/2 je nutno pro upřesnění  záboru vytýčit. V tabulce výměra odvozená 

z katastrální mapy. 

 

 

Parcelní číslo Výměra m2 Druh pozemku Vlastník 

1626 1445 ostatní plocha Obec Dolní Lutyně 

1627/1 324 zastavěná plocha a nádvoří Obec Dolní Lutyně 

1627/2 197 zastavěná ploch a nádvoří Obec Dolní Lutyně 

1627/3 811 ostatní plocha Obec Dolní Lutyně 

1628/1 281 zastavěná plocha a nádvoří Obec Dolní Lutyně 

část 1618/2               1600 zahrada Obec Dolní Lutyně 

1628/2 85 zastavěná plocha a nádvoří Obec Dolní Lutyně 
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g) Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 

 

Přístup na pozemky a k objektu po dobu výstavby bude z ulice Ke Statku. 

 

h) Zajištění vody a energií po dobu výstavby 

 

Zajištění vody a energií po dobu výstavby bude provedeno přípojkami na veřejné rozvody 

vody, NN a kanalizace. 

10.2.2 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 
a) Účel užívání stavby 

 

Stavba bude sloužit jako sociální bydlení se službami. Obě křídla objektu a úpravy okolí plně 

respektují bezbariérové užívání osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Objekt se 

nachází v dobré docházkové vzdálenosti k občanské vybavenosti obce. 

 

b)  Trvalá nebo dočasná stavba. 

 

Objekt  je stavba trvalá. 

 

c)  Novostavba nebo změna dokončené stavby. 

 

Jedná se o změnu dokončené stavby. 

 

d) Etapizace výstavby 

 

Stavba bude členěna na stavební objekty. Výstavba může probíhat souběžně. 

Rozdělení na stavební objekty: 

SO 01 – dům s pečovatelskou službou  

SO 02 – parkoviště a zpevněné plochy 

SO 03 – parkové úpravy 
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10.2.3  Orientační údaje stavby 

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

plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy apod.) 

 

Severní křídlo objektu 

1.NP – bytové jednotky: Byt 1 + 1  1 byt pro domovníka 

kadeřník, kotelna, masáže, hydrojet, prodejna občerstvení, společná místnost – posezení. 

2.NP – bytové jednotky:  Byt 1+KK 5 

    Byt 2 + 1 1 

Východní křídlo objektu 

1.NP – zázemí pečovatelek, přípravna jídel, jídelna, kulturní místnost, prádelna a sušárna 

2.NP – bytové jednotky: Byt 1+KK 1 

    Byt 1 + 1 2 

Celkový počet bytů    10 

Zastavěná plocha celkem:   stávající 690 m2
 

Celková plocha pozemku:   4174,77 m2
 

Parkoviště a komunikace    217,84 m2
 

Plochy zeleně      3227,14 m2
 

Nově vytvořené chodníky:    771,58 m2
 

Obestavěný prostor objektu:   6531,87 m3
 

  

b) Celková bilance nároků všech druhů energií a tepla 

  

Výpočet potřeby tepla pro vytápění: 

Tepelný příkon budovy: 

Goh =  V * qo *(tv – tz) [W] 

Goh =  6531,87*0,56*(18+15) = 120708,95 W = 120,71 kW 

V   obestavěný prostor budovy (m3) 

qo   tepelná charakteristika budovy (W/m3K) 

tv   průměrná vnitřní teplota vzduchu (18°C) 

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

Gor  =  V*qo *(tv – tzp)*24*n*10-6 [ MWh/r ] 

Gor = 6531,87*0,56* (18-3,6 )*24*219= 276,85 MWh/r 

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: 

 GTUV.o = Kd * b*c*( tTUV  - tszv ) * cvo /86400        [ W ] 
           
GTUV.o = 1,2* 12*40*(60-6)*4187/86400 = 1507,32W =  1,507 kW 

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) 

tTUV   teplota TUV (60°C) 

tszv.   nejnižší teplota studené vody (6°C) 

cvo   měrné teplo (4187 J/kg.K) 

 

Maximální tepelný příkon TUV: 

GTUVmax = Kh * GTUV.o [ W ] 

GTUVmax = 1,7*1507,32 = 2562,44 W = 2,56 kW 

Kh   součinitel hodinové nerovnoměrnosti (1,7) 

 

Roční tepelný příkon TUV: 

GTUV r = GTUV.o * 24*365*10-6 / Kd  [ MWh/r ] 

GTUV r =  1507,32*24*365*10-6/1,2 = 11,00 MWh/r 

 

Zásobování elektrickou energií: 

Pb= b* 0,6 [ kW ] 

Pb= 17* 0,6 = 10,20 kW 

b  počet připojených obyvatel na systém TUV (ks) 

 

c) Celková spotřeba vody pro objekt 

Výpočet potřeby pitné vody Qpv 
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Qpv = ∑pi*qsi  

QPv   průměrná potřeba vody pro obyvatele 

qsi   specifická potřeba vody pro obyvatele 

pi  počet účelových jednotek 

 

potřeba pitné vody: na jedno lůžko vč. stravování (12 lůžek)  1480 l/den 

   administrativa      148 l/den 

   provozovna kadeřnictví    274 l/den 

   jídelna(dovoz jídla)(60 strávníků)   1480 l/den 

   bufet, občerstvení (200 strávník)   1096 l/den 

 

Maximální potřeba vody: 

Maximální denní potřeba vody 

Qm = QPv * kd = 4478 * 1,35 = 6045,30 l/den  

Maximální hodinová potřeba vody pro obyvatele, ve 14 hodině 

Qh(14) = 1/24Qm = 1/24 * 6045,30 = 251,90 l/hod. 

kd   součinitel denní nerovnoměrnosti potřeb vody 

kh   součinitel hodinové nerovnoměrnosti potřeb vody 

 

Výpočet množství splaškových vod QmaxS 

Průměrné denní množství odpadních vod 
Qp = 6045,30 l/den = 1,679 l/s 
 
Maximální denní množství odpadních vod 
QmaxS = (Qp /24) * 2,2 = (6045,30/24) * 2,2 = 554,15 l/den = 0,154 l/s 
 
Výpočet množství dešťových vod Q 

Qmax,d = ψ * qs * Ss [ l/s ] 

 

qs   intenzita směrodatného deště [ l/ s*m2] 

Ss   plocha povodí určitého úseku stoky [ m2 ] 

ψ   součinitel odtoku vody z odvodňované plochy 

 

Qmax,d,1 = 1 * 0,03 * 288,84 = 8,67 l/s 

Qmax,d,2 = 1 * 0,03 * 365,91 = 10,98 l/s 
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Qmax,D =      8,67 + 10,98 = 19,65 l/s 

 

Výpočet množství dešťových a splaškových vod: 

QmaxS + QmaxD = 554,151 + 19,65 = 573,80 l/den 

 

10.3 Souhrnná technická zpráva 

 

10.3.1 Popis stavby 

 

a) Zdůvodnění výběru stavebního objektu 

 

Objekt na změnu využití na Dům s pečovatelskou službou byl vybrán vedením obce Dolní 

Mutyně a to z důvodu nevyužití uvedeného objektu a z důvodu poptávky po takovém 

zařízení. Všechny pozemky i objekt jsou ve vlastnictví obce. Pouze příjezdová komunikace je 

ve vlastnictví jiného vlastníka. Na pozemku cesty je zřízená místní komunikace, která je 

vedena v pasportu místních komunikací obce. 

 

b) Zhodnocení staveniště 

 

Stavební objekt č. p. 2 a č. p. 3 je kulturní památkou, pozemky parc. č. 1626, 1627/1, 1627/2, 

1627/3, 1628/1, část 1618/2 nejsou v chráněné krajinné oblasti. příjezd na pozemky jsou po 

ulici Ke Statku. 

 

c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

 

Dům s pečovatelskou službou se vybuduje změnou využití stávajícího objektu zámku. 

K objektu bude vybudována komunikace vjezdu na parkoviště. Komunikace se napojí                   

na stávající silnici Ke Statku.  Parkoviště bude využíváno pro osobní automobily. 

Vstupy do objektu jsou navrženy bezbariérové. Venkovní úpravy jsou navrženy také 

bezbariérové. Parková úprava bude sloužit k oddychu a relaxaci. Jsou navrženy dřevěné 

altány a pergola. 
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d) Zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, technologického 

a provozního) 

 

Změna využití objektu nemění stávající konstrukční systém budovy. Stavba je navržena tak, 

aby byly dodrženy veškeré vyhlášky. Chodníky a pochozí plochy umožňují samostatný, 

bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Vnitřní stavební úpravy spočívají v bourání příček, instalaci nových příček, nahrazení starých 

omítek novými, rekonstrukci podlah a novou finální úpravou nášlapné vrstvy, které musí mít 

protiskluzný charakter. V kuchyních se prostor u kuchyňských linek obloží keramickými 

obklady. Proběhne výměna stávajících elektro rozvodů a zdravotechniky. V prostoru půdy                    

budou vyměněny napadené dřevěné krovy. Schodiště ve východní části se odstraní                         

a vybuduje nové dřevěné, druhé schodiště v přístavbě severní části objektu se vyspraví.                  

U obou schodišť se vymění zábradlí za vyhovující. Chodby se opatří madly a protinárazovými 

lištami. Venkovní úpravy se týkají nahrazení dřevěných kastlových oken a vstupních dveří za 

nová dřevěná eurookna a dřevěné vstupní dveře s dozdívkami a zazdívkami otvorů a 

s dostatečným vložením překladů. Fasáda bude oklepána a zhotovená nová. Klempířské prvky 

na celém objektu jsou navrženy nové. 

Dodavatelská firmy nainstaluje dva výtahy.  

 

e) Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných 

požadavků na výstavbu 

 

V návrhu změny využití stávajícího objektu zámku byly dodržené veškeré požadavky, které 

jsou obsaženy v zákoně č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavení řád.                      

Byla dodržena vyhlášky ke stavebnímu zákonu vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 

území. Důležitým dokumentem pro navrhování Domu s pečovatelskou službou je vyhláška              

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

staveb, která byla při návrhu dodržena.  
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f) U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického 

průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných 

konstrukcí. 

 

Objekt je celkově ve špatném stavu. Pevnost zdiva je lokálně snížená hlavně v místě trhlin               

a v místech, která jsou oslabena degradací zdiva působením vlhkosti a promrzáním. Vlhkost 

zdiva je vysoká až velmi vysoká. Stropní konstrukce jsou v objektu dřevěné trámové stropy, 

dřevěné trámové stropy s rákosníky, železobetonové stropy. Množství stropních trámů jsou 

napadeny dřevokazným hmyzem a houbami. Na konstrukcích stropu jsou patrné deformace 

od nadměrného průhybu. Konstrukce krovu je taktéž velmi silně napadena dřevokazným 

hmyzem a dřevokaznou houbou, v některých částech je patrná úplná destrukce prvků a rozpad 

dřeva.  

 

10.3.2 Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 

 

a)     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 ochrany 

 

Ochranné pásma vodovodního a kanalizačního řadu nám udává ČSN 1,5 m na každou stranu. 

Ochranné pásmo podzemního a nadzemního vedení elektrizační soustavy je stanoveno 

v energetickém zákoně č. 458/2000 Sb. a platných v ČSN.  

Objekt je kulturní památkou. 

 

b)       Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 

 

Asanace v území se nebude provádět, bourací práce pouze v rámci změny využití objektu              

ve vnitřním prostoru. Vzniklá suť bude odvezena na příslušnou skládku nebo použita                      

ke stavbě nového parkoviště. Po obhlídce porostů je nutné vykácet porosty do průměru                 

kmene 100 mm. 
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c)    Uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace 

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

inženýrských sítí, napojení stavební pozemek na zdroje vody a energií a odvodnění 

stavebního pozemku. 

 

Příjezd na staveniště bude po ulici Ke Statku. Je nutná přeložka nadzemního vedení NN                

do 1 kV. Elektrická energie na staveniště bude dodávána pomocí staveništního rozvaděče. 

Vodovodní a kanalizační přípojky budou napojeny na stávající řady. Bude zřízená nová 

dešťová kanalizace a odvodnění pozemku. Vody budou ústit do vsakovací jímky.  

 

 

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

požadavcích na přísun nebo delonie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy. 

 

Před venkovními a sadovými úpravami je nezbytná celková regenerace plochy. Bude nutný 

návoz nové zeminy k terénním úpravám a k nové výsadbě zeleně. 

 

10.3.3 Základní údaje o provozu 

 

a)       Popis navrhovaného provozu 

 

Změna využití stávajícího objektu zámku má za cíl vytvořit nový Dům s pečovatelskou 

službou, který je v obci nutný. Výstavbou vznikne 10 nových bytových jednotek a nové 

provozovny. 1. NP objektu je zřízeno pro provozy nutné k chodu domu, ve 2. NP jsou 

navrženy bytové jednotky. Podrobné rozdělení je v odstavci 10.2.3 a). 

 

b)       Předpokládané kapacity provozu a výroby 

 

Jedná se o budovu nevýrobního charakteru. Výstavbou vnikne 10 bytových jednotek 

s kapacitou nejvýše 12 obyvatel. Pro zajištění provozu je nutný minimální počet zaměstnanců.  
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d) Návrh řešení dopravy v klidu 

 

V návrhu je také vybudování nového parkoviště s odstavnými a parkovacími místy. příjezd na 

parkoviště je po nové vybudované komunikaci, která navazuje na ulici Ke Statku. Výpočet 

parkovacích míst je dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací:  

 

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 B, 2 ) => kb=0,8 

 

Počet odstavných stání Oo: 

byt o jedné obytné místnosti   5   

byt do 100 m2 celkové plochy  5 

celkem potřeba odstavných stání  7 

 

Počet parkovacích stání Po: 

zaměstnanci     12 

celkem potřeba parkovací stání    4 

  

N = Oo * ka + Po* ka* kb         

N = 7 * 0,84 + 4 * 0,84 * 0,80 = 8 

 

Je nutné navrhnout minimálně 8 parkovacích míst. Z toho pro osoby se sníženou schopností 

pohybu a orientace je nutné navrhnout jedno parkovací stání. Bylo navrženo celkem                      

8 parkovacích míst.  
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d)   Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod. ), řešení likvidace 

splaškových a dešťových vod 

 

V průběhu výstavby  bude za vývoz odpadu zodpovědná realizační firma. Splaškové vody              

po dobu výstavby nebudou vnikat, realizační firma bude mít na staveništi zřízeny mobilní 

WC. 

V objektu při dokončení prací budou produkovány pouze komunální a tříděné odpady.                 

Ty budou likvidovány dle zákona č. 106/2005 Sb., zákon o dopadech. Vývoz odpadů 

v pravidelných intervalech zajistí firma, která má na tento druh prací oprávnění a se kterou má 

obec smluvní vztah. Dešťové vody budou likvidovány do vsakovací jímky, kanalizační vody 

do splaškové kanalizace, která je napojena do ČOV.  

 

e)        Řešení ochrany proti hluku 

 

Výstavba se bude realizovat ve vnitřních prostorách stávajícího objektu, který bude 

dostatečnou ochranou proti hluku, vzniklého stavební činností. Objekt je umístěný mimo 

zástavbu obce. 

 

f)       Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 

 

V prostorách Domu s pečovatelskou službou bude zřízen bezpečnostní systém, taktéž 

v provozovně, která má svůj vstup z venku. 

 

10.3.4 Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Změna využití stávajícího objektu je řešena dle platné legislativy vyhlášky č. 398/2009 Sb.,            

o obecných technických požadavcích na zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

Bytové jednotky jsou navrženy bezbariérové, nebo tak aby, byly upravitelné.Vstupy jsou 

rovněž navrženy bezbariérové. Do vyššího podlaží umožňují vstup dva hydraulické výtahy 

bez strojovny o rozměrech 1100 mm x 1400 mm.  
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10.3.5 Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

Stavbu není nutné chránit proti povodni, sesuvu půdy, poddolování seizmicitou, radonem               

a hlukem v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb. 
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11. Stručné ekonomické zhodnocení 

 

Pro výpočet orientačních cen stavebních prací byl použit ceník stavebních prací pro rok 2012. 

Pro venkovní úpravy byla použita publikace RTS Průměrné ceny dopravní a technické 

infrastruktury – aktualizace 2012. Pro zdravotechniku a elektromontáže byl použit 

procentuální výpočet dle standardu. 

Ceny mobiliáře a osázené zeleně byly převzaty z internetových stránek. 

Název položky výměra        MJ  Cena/MJ  cena celkem        

Vnitřní stavební úpravy 

bourací práce              182,03  m3  2850,-Kč                  518 785,55 Kč 

nové konstrukce zděná            95,46  m3   520,- Kč          336 019,20 Kč 

omítky vnitřní + malba    2106             m2          305,- Kč             642 330,- Kč 

omítky venkovní jádrová  531,15  m2   318,- Kč                  168 905,70 Kč 

štuková  531,15            m2   140,- Kč               74 361,- Kč 

nátěr silikátový  531,15  m2    100,- Kč    53 105,- Kč 

výměna 30 % trámů                                                                       160 000,- Kč 

střešní krytina Beternit 

vč. klempířských prvků 654,75  m2  748,-  Kč             489 753,- 

Kč 

okna dřevěné euro 

vč. montáže          66   ks                   18341,-Kč          1 210 506,- Kč 

dveře vnitřní vstupní     13  ks  8400,- Kč  109 200,- Kč 

dveře vnitřní interiérové    39  ks  6446,- Kč                  251 394,- Kč 

dveře vnitřní dvoukřídlé             3                 ks                  10850,- Kč     32 550,-Kč 

vstupní dveře dvoukřídlé      2  ks           26750,- Kč               53 500,- Kč 

vnitřní kanalizace                                                     551 146,- Kč 

vnitřní vodovod             509 304,- Kč 

elektromontáže                      2 079 658,- Kč 

kotelna                                  84 884,- Kč 

sanita hygienických zařízení   soub.     415 562,- Kč 

podlahy povlakové  918,35            m2  986,- Kč           905 493,10 Kč 

výtah vč. stavebních prací           2             ks         320 000,- Kč  640 000,- Kč 

Celkem:               9 286 456,55 Kč            
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Komunikace 

chodníky                           549,30                  m2       404,- Kč         221 917,20 Kč 

komunikace          281,80  m2      745,- Kč            209 941,- Kč 

a parkoviště  

Celkem:                          431 858,20  Kč 

Zahradní a parkové úpravy 

odstranění křovin 1000,50  m2       32,-Kč    32 016,- Kč 

příprava terénu 3111,80  m2                      141,- Kč                438 763,80 Kč 

výsadba: 

Moruše          13  ks                  350,- Kč      4550,- Kč 

Štědřenec            9  ks                2400,- Kč                  21 600,- Kč 

Buk lesní            2  ks     6720,- Kč    13 440,- Kč 

Habr obecný          10  ks     1500,- Kč                  15 000,- Kč 

Jabloň „ Malus“           3  ks     1500,- Kč                4 500,- Kč 

Třešeň „Kanzan“           1  ks     1400,- Kč                1 400,- Kč 

založení trávníku 3111,80  m2         21,- Kč               65 347,80 Kč 

Celkem:                  596 617,60 Kč 

Mobiliář 

Dřevěný plot laťový   235,40                         m       435,- Kč                102 399,- Kč 

Lavička          6   ks      7000,- Kč            42 000,- Kč 

Odpadkový koš         5   ks                         4650,- Kč          23 250,- Kč 

Altán velký          1    ks     64850,- Kč         64 850,- Kč 

Altán malý          1   ks     39990,- Kč         39 990,- Kč 

pergola          1   ks     24990,- Kč          24 990,- Kč 

Celkem:                    195 080,- Kč 

Celková cena bez DPH:           10 510 012,35 Kč 

 

Projektové a inženýrské práce 

3%  z celkové ceny                                                      315 300,37 Kč
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Náklady na umístění stavby 

4 % z celkové ceny                                     420 400,50 Kč

       

Rezerva  

 6 % z celkové ceny                   630 600,74 Kč 

 

Celková cena stavebního díla bez DPH                                                    11 876 313,96 Kč 
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12. Závěr 

 

Dle dosavadního průběhu reprodukce lze předpokládat velmi intenzivní nárůst lidí 

seniorského věku. Ne každý ze starých a nemocných lidí má rodinu, která je ochotna nebo 

schopna se o ně starat. Proto se stát snaží zajistit bydlení pro seniory hlavně prostřednictvím 

měst a obcí. Ty můžou využít ke stavbě seniorského bydlení různých typů dotačních titulů 

např. z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.  

Návrh změny využití zámku v obci Dolní Lutyně na seniorské bydlení vzešel                     

od představitelů této obce.  

Objekt zámku je dobře situovaný a splňuje regulativa územního plánu pro tento typ 

zástavby a úprav terénu v okolí objektu. Přístup k zámku je po místní komunikaci ulici                

Ke Statku. Docházková vzdálenost k nezbytným službám a dopravě není větší než 450 m.  

 

Dům s pečovatelskou službou byl navržen pro osoby, které budou splňovat podmínky 

obce pro umístění do tohoto zařízení, tzn. zdravotně postižené občany a staré osoby.  

 

Vnitřní prostory a venkovní úpravy jsou řešeny bezbariérově. Objekt zámku má dvě 

nadzemní podlaží. V 1. NP jsou navrženy společné a relaxační prostory, byt                         

pro domovníka a zázemí pečovatelek, prostory pro komerční využití – prodejna občerstvení            

a kadeřník. Celé 2. NP je navrženo jako prostor pro obytné jednotky různých velikostí. Byty 

jsou navrženy jako byty upravitelné tak, aby je mohli využívat lidé s pohybovým i jiným 

postižením.   

 

Na severní straně zámeckého areálu je navržena příjezdová komunikace k plochám 

odstavných a parkovacích míst, která bezprostředně navazuje na místní komunikaci ulici             

Ke Statku. Okolo objektu zámku se rozprostírá oddychová zóna s posezeními, která může 

sloužit také občanům z blízkého okolí k odpočinku a relaxaci. 

 

Cílem diplomové práce bylo navržení seniorského bydlení s oddychovou a relaxační 

zónou a lze konstatovat, že tohoto cíle bylo dosaženo. 
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