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1. Abstrakt 
             
            Předkládaná disertační práce obsahuje dvě základní části. První z nich je spíše 
teoretického charakteru a zabývá se obecnou problematikou sociálních staveb. Popisuje 
historický vývoj  sociálních staveb  až do současnosti. Následující chronologicky zpracovaný 
vývoj legislativy v institucionální péči v období od roku 1948 ukazuje, jak se s postupem let 
vyvíjel i ideový pohled na sociální problematiku a  zajištění sociální péče, v němž se  odrážely 
i zlepšující se ekonomické možnosti státu. Akcent je kladen na významné zákonné normy a 
období jejich platnosti v příslušném časovém úseku. 
 
            V posuzování vlastních sociálních staveb tato práce nabízí  poněkud širší pohled 
s orientací ne pouze na oficiální kategorizaci sociálních staveb, ale se zdůrazněním jejich 
obsahové  stránky v podobě rozsahu činnosti a služeb, které zajišťují. Z celého spektra staveb 
určených pro sociální sféru se  tato disertační práce  zaměřuje především na zařízení určená  
pro potřeby seniorů. Vychází ze současného stavu, kdy zde vedle sebe  existují různé typy 
staveb, z nichž některé jsou oficiálně začleněny do kategorie sociálních staveb i s příslušným 
(nákladným) ekonomickým režimem, přičemž  jejich klientelu často tvoří stejný typ osob, 
které za jistých předpokladů mohou spokojeně žít v jiných objektech a jiných zařízeních, 
která sice nejsou oficiálně považovány za sociální stavby, ale tuto funkci „de facto“ plní. 
Navíc s podstatně nižšími investičními i provozními náklady. Vedle popisu jednotlivých typů 
staveb určených jako pobytová zařízení jsou proto v této práci zmiňována i zařízení 
přesahující oficiální rámec sociálních staveb, a to  domy s pečovatelskou službou určené pro 
seniory a hospicová zařízení, v jejichž činnosti se prolínají sféra zdravotní se sférou sociální.   
                   
            Druhou, svým rozsahem vyváženou část disertační práce tvoří autorem navržený a 
zpracovaný vývojový úkol na vytvoření  projektu vhodného typu objektu, prioritně určeného 
pro bydlení seniorů. Cílem tohoto vývojového úkolu bylo rozšířit spektrum stávajících 
zařízení určených pro tuto cílovou skupinu osob, které by v ideové rovině dokázalo využít 
zahraničních zkušeností s podobnými tyty staveb  a umožnilo seniorům co nejdéle žít 
v motivujícím prostředí. Autor vývojového úkolu si v rámci jeho zadání stanovil jasná 
kriteria, které by měl navržený projekt nazvaný jako systém „ATRIO WOOD“ naplňovat. 
K základním požadavkům patřila možnost neomezené variability výstavby objektu v terénu a 
prostoru, plná bezbariérovost jednotlivých bytů i celého objektu, pro každý byt individuální 
zahrádku s přímým  vstupem z bytu,  využití moderních technologií výstavby, zajištění 
realizace stavby nejpozději do 3 měsíců od jejího zahájení, minimalizace investičních nákladů 
s možností využití dotačních titulů, nízké provozní náklady apod. V disertační práci jsou 
popsány kroky, směřující k výslednému řešení vývojového úkolu, týkající se oblastí vizuální 
podoby  a dispozičního řešení objektu, technických a ekonomických parametrů stavby apod. 
Dostatečný prostor je zde poskytnut  realizační fázi projektu, kde jsou zdokumentovány 
všechny realizované a připravované projekty v systému ATRIO WOOD, včetně celkového 
vyhodnocení vývojového úkolu. 
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1. Abstract  
             
            The dissertation which is presented consists of two basic parts. The first part is more 
theoretical and it focuses on social apartments in general. It describes the historical 
development of the construction of these apartments until today. The following 
chronologically prepared legislative developments in residential care since 1948 shows how 
views on social issues and social care have developed even ideologically over the years and 
this is reflected in the improvement of this care, and of economic opportunities of the state. 
Emphasis is placed on the legal norms and their validity at the relevant time span.  
 
            In assessing these social apartments, this dissertation offers a somewhat broader perspective focusing not 
only on the official categorization of social buildings, but also emphases the range of activities and services they 
provide. Of the entire spectrum of construction in the social sphere, this thesis focuses primarily 
on equipment designed for the needs of senior citizens. Based on the current situation, there are 
different types of social apartments, some of which are officially included in the category of social buildings in 
the expensive economic regime, while their owners are often the same type of people who under certain 
assumptions, can live happily in other buildings and other facilities that are not officially regarded as social 

buildings, but "de facto" this function fulfil, moreover, with significantly lower capital and 
operating costs.  Besides the description of the various types of buildings designed as dwelling 
establishments therefore there are also mentioned in this thesis facilities other than officially called social 
apartments, these are nursing homes for seniors and hospice facilities who in the area of health are blended with 
the social sphere.  
  
            Secondly, a balanced part of the dissertation includes suggestions and designs and 
developmental task of creating a project of an appropriate type of object, designated as a 
priority for senior housing. The aim of the development task was to extend the existing range of equipment 
designed for this group of people who could on the ideological level be able to take advantage of foreign 
experience with similar types of structures and allow seniors to live as long as possible in a motivating 
environment. The author of the developmental task provides in his book clear criteria that should 
make true the proposed project as a system called "ATRIO WOOD". The basic requirements were 
the possibility of unlimited variety of building constructions in the field and space, full access to wheelchairs in 
individual apartments and in the entire building, to have a garden in each apartment with direct access from the 
apartment for each individual, the use of modern technology of construction,  ensuring that  the construction 
work be finished within 3 months , to minimize investment costs with the use of grants, low operating costs, etc. 
The dissertation describes the steps leading to fulfilment of the development task regarding 
the visual appearance and layout of the building, technical and economic parameters, 
construction, etc. Sufficient space is provided to the implementation phase of the project, where all planned 
projects in the “ATRIO WOOD” system, including overall assessment of the development task are documented 
and implemented. 
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2.  Úvod  
 
            Dnešní doba je silně poznamenána snahou hledat pro život člověka snazší, kvalitnější  
a pohodlnější  životní podmínky (což  ale v konkrétních případech nemusí vždy znamenat i 
garanci šťastnějšího a plnohodnotnějšího  života).  Díky postupujícímu  rozvoji  vědy a 
techniky  s novými moderními technologiemi výroby  existují i reálné  předpoklady 
k naplňování představ, které dokáží skutečně život zpříjemnit a navíc jsou dostupné stále   
širšímu okruhu zájemců. Důkazem je i skutečnost, že tyto produkty často nabízené 
prostřednictvím agresivních reklam  nás někdy doslova zahlcují. Pro velkou část populace 
jsou tyto nabízené možnosti   výzvou a motivací ke snaze usilovat o získávání stále novějších  
a dokonalejších  věcí, které by jednak ulehčily život a které by také umožnily  prožívat nové a  
hlubší zážitky. Na druhé straně psychologové varují, že s lákavou možností získávání lepších 
a dokonalejších  věcí (což většinou předpokládá i zvýšené úsilí k získání potřebných 
prostředků) se zvyšuje i agresivita lidí a   úměrně tomu   klesá i cit k  k respektování potřeb a 
důstojnosti druhých. Jedním z důsledků pak může být stále  se prohlubující  polarizace 
společnosti  se zřetelnými kontrasty v oblasti ekonomické i společenské, a to nejen v různých 
částech světa, ale i v rámci společnosti v níž dnes žijeme.  
             
            Proto nesmíme zapomínat, že vyspělost a úroveň společnosti se nehodnotí pouze výší 
HDP či kvantem  exportovaných výrobků, ale také tím, jak kvalitně se společnost té či oné 
země dokáže postarat o své staré nemocné a nemohoucí spoluobčany. A proto je třeba, 
přinejmenším  v rámci lidské solidarity, citlivě vnímat potřeby těch, kteří v důsledku nemoci 
či stáří mají jinou hierarchii hodnot a kteří se již  neobejdou bez  pomoci svého okolí.  Plošný 
dynamický rozvoj společnosti vnesl v posledních desetiletích zejména v ekonomicky 
vyspělých zemích výrazný pokrok i do  sociální oblasti. Jednak v oblasti technického 
vybavení sloužícího k poskytování  sociální péče, ale zejména ve vyšší profesionalizaci 
z hlediska přístupu ke klientům a v celkovém zkvalitnění  poskytované péče. Tyto trendy je 
třeba podporovat v lokálně širším měřítku a  stále hledat  nové cesty, jak s využitím  
moderních vědomostních poznatků a zkušeností,  nových technických možností a dostupných   
ekonomických nástrojů  potřebným lidem život usnadnit a zpříjemnit. 
 
            Téma této disertační práce „Ekonomické souvislosti typologie sociálních staveb“ 
nabízí značný rozsah možností jeho uchopení. Proto v souladu s přípravnými kroky ke 
zpracování této práce   vedle obecného informačního potenciálu existovala   snaha o její 
prioritní orientaci na poměrně úzkou, ale svým obsahem a pojetím jistě velmi důležitou 
oblast, týkající se  problematiky seniorů. S tím souvisí i vyšší zaměření této práce na 
problematiku stárnutí populace a  na sociální stavby, které pro tuto kategorii osob jsou určeny. 
Proto i v jednotlivých  kapitolách disertační práce je  této problematice věnována vyšší 
pozornost a především návrh projektu ATRIO WOOD, který zahrnuje výraznou část této 
práce, je určen prioritně pro kategorii seniorů. 
 
            V kapitole  3, nazvané „Klasifikace pojmů“ jsou definovány základní pojmy, kterými 
se tato práce zaobírá. Vedle pojmu „Typologie“ se jedná o definování pojmu „Sociální 
stavba“ z několika  úrovní pohledu, co tento termín i v souvislosti s orientací na  sociální 
bydlení zahrnuje.   
 
            Kapitola 4, nazvaná „Historie sociálních staveb“ se ve stručnosti zabývá  vývojem  
sociálních staveb od jejích prvních náznaků až po současnost. Za určité rozhraní, a to spíše s 
vazbou na ideovou  rovinu, která se odráží i v „oficiálním“  přístupu ke klientům, je zde  
považována doba kolem poloviny 20. století. 
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            V rámci kapitoly 5, nazvané „Vývoj legislativy v institucionální péči o sociálně 
potřebné“, existuje snaha   chronologicky zmapovat v základní linii vývoje legislativy, 
týkající se institucionální péči o klienty, neboť je zajímavé a soudím i užitečné sledovat 
v časových etapách modifikace zákonných norem, v nichž se jasně odráží i politicko-
ekonomické aspekty.  Je zde zahrnuto období od roku 1948 do současnosti, kde časové úseky 
jsou zde stanoveny  s ohledem na období  platnosti příslušné základní zákonné normy. 
 
           Kapitola 6, nazvaná „Stavby pro poskytování sociální péče“ informativně  popisuje 
jednotlivé typy staveb, v nichž je poskytována sociální péče. Z důvodu zcela zásadní změny  v 
přístupu k zajišťování  sociální péče po přijetí zákona o sociálních službách [1] (účinnost od 
1.1 2007), který znamenal výrazný kvalitativní posun v přístupu k zajištění a poskytování 
sociálních služeb, kopírují tuto skutečnost v časovém rozlišení  i dvě základní podkapitoly. 
Zvýšená pozornost je věnována zařízením pro seniory, kdy vedle kapacitních parametrů jsou 
na  konkrétním vzorku několika domovů důchodců (domovů pro seniory)  analyzovány i 
ekonomické souvislosti. V této kapitole je věnována pozornost i  domům s pečovatelskou 
službou a také hospicům. Tato zařízení   sice přímo nespadají do sociální sféry, ale vzhledem 
k jejich propojení na tuto oblast pokládám za užitečné  alespoň ve stručnosti je v této práci 
zmínit. 
 
            Kapitola 7, nazvaná vývojový úkol ATRIO WOOD je svým obsahem nejrozsáhlejší a 
v určitém pojetí představuje praktické naplnění této disertační práce. Jejím cílem nebylo 
pouze popsat či analyzovat současný stav. Posouzení stávající situace  v oblasti sociálních 
staveb jsem chápal jako určitý teoretický základ pro snahu o vytvoření vlastního  
alternativního návrhu takového typu stavby, která by mohla  rozšířit spektrum nabídky 
vhodného zařízení prioritně určeného pro seniory.  Přáním pak bylo realizovat alespoň jeden 
pilotní projekt, na němž by bylo možno ověřit jednak vhodnost tohoto typu zařízení pro 
stanovenou cílovou skupinu osob, ale zároveň i navrhované stavebně-technické parametry a 
ekonomickou životaschopnost projektu pro možnost jeho plošné realizace. Vlastnímu popisu 
přípravy  projektu ATRIO WOOD, který byl koncipován jako vývojový úkol,  předchází 
stručná analýza jeho potřebnosti. V rámci zpracování vývojového úkolu jsou stanoveny  
základní parametry stavby, posouzeny  ekonomické konsekvence a popsány  realizované i 
připravované projekty včetně celkového vyhodnocení vývojového úkolu.   
 
            Disertační práci uzavírá kapitola 8, ve které jsou shrnuty závěry této práce a nastíněna 
další doporučení. 
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3.  Klasifikace pojmů 
  

3.1  Typologie 
 
            Máme-li se zabývat  záležitostmi, souvisejícími  s typologii sociálních staveb, je 
vhodné vymezit a specifikovat základní pojmy tohoto slovního a funkčního spojení. Předně je 
vhodné ujasnit si pojem „typologie“. O typologii v jakémkoliv oboru můžeme hovořit tehdy, 
jedná-li se o posuzování vlastností produktu, který z funkčního hlediska není jedinečným 
výtvorem, ale naopak má opakující se charakter. Předpokladem jsou   společné funkční znaky, 
k jejichž optimálnímu naplňování vznikla i nutnost hledat a vytvářet  společná pravidla,  
jejichž respektování  by následně mělo  umožnit i  zvýšení efektivity  využívání tohoto 
produktu pro stanovený účel. 
 
            Ve slovním spojení „ typologie staveb“,   je  pak možno použít  klasickou definici,  
kdy „Typologie budov jest nauka o budovách různých účelů, které mají vyhovovat 
požadavkům provozním,hygienickým,bezpečnostním, ekonomickým i estetickým. Typologie 
budov jako jedna ze základních architektonických disciplín se zabývá funkčními i provozními 
problémy budov a jejich jednotlivých prostorů.Z funkce a provozu odvozuje plošné a 
objemové požadavky na jednotlivé místnosti a formuluje vnitřní provozní vztahy v budovách 
s vztahy budov v nejbližším okolí“ [2]. 
 
            Pro projektování jednotlivých druhů staveb, včetně staveb sociálních byly v minulosti 
zpracovávány  typizační směrnice, které   přesně specifikovaly především urbanistické, 
architektonické, ekonomické a provozně-technické parametry, jenž měly být závazné pro 
novou výstavbu i rozsáhlejší stavební úpravy. 
 
 

3.2  Sociální stavby  
 
            Pojem  „sociální stavby“ byl v našich podmínkách do 90-let 20.století poměrně jasně 
vymezen. Tento termín zahrnoval takové stavby, které byly  určeny jako pobytová zařízení 
pro osoby, které se ocitnou v situaci, kdy vzhledem k  trvale nevyhovujícímu zdravotnímu 
stavu,  jenž   však  nevyžaduje  akutní  zdravotní   péči,  jsou odkázány  na pomoc svého okolí   
(v užívané terminologii „závislí na pomoci cizí osoby“). Posuzovaly se především   podle 
účelu, k němuž měly sloužit a předpokládalo se, že pro většinu klientů budou tato zařízení 
využívána k dlouhodobému pobytu. V průběhu doby se názor  na to, co je a co by mělo být 
oficiálně považováno  za sociální stavbu, někdy odlišoval. Dá se však říci, že za  
„klasické“sociální stavby byly považovány: 
 
 - domovy důchodců 
 - domovy- penziony pro důchodce 
 - resocializační a pobytová zařízení pro ohrožené skupiny obyvatel 
 - ústavy pro postižené občany.  
 
            Dnešní pohled na to, co rozumíme pod pojmem sociální stavby, je podstatně  širší a to 
jak z hlediska filosofického pojetí, tak i z  pohledu  současné legislativy. Neexistuje ani 
jednotný názor exekutivních orgánů, co považovat za sociální stavbu, což se odráží například 
v zadávacích podmínkách při vypisování dotačních titulů na výstavbu či rekonstrukci 
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sociálních  staveb. Tato stávající pestrost v interpretaci způsobuje  určitou nepřehlednost, na 
druhé  straně  však  signalizuje,  že  názor na to,  co  považovat  za  sociální stavbu  může  mít  
i notně subjektivní povahu.  Také v rámci jednotlivých zemí EU zahrnuje pojem sociální 
stavba někdy naprosto diametrálně odlišné představy. 
 
            Ve filosofickém pojetí toho, co je z hlediska obsahového a  naplňování potřeb 
považováno za sociální stavby,  se odráží jednak   ekonomická, ale i  kulturní vyspělost 
společnosti, která se projevuje v úrovni  sociálního cítění v rámci mezilidských vztahů. Ta 
může vykazovat v jednotlivých civilizačních a náboženských kulturách poměrně značné 
rozdíly, které mohou být způsobeny  jejich historickým vývojem, jiným vnímáním hierarchie 
hodnot a významu samotného lidského života a jeho kvality. Podstatným důkazem skutečné 
vyspělosti společnosti je ochota  jednotlivců i skupin  umět přijímat lidi ve svém okolí s jejich 
odlišnostmi v podobě sociálního či zdravotního handicapu, náboženského vyznání, 
národnostního a  etnického původu apod. Pod pojmem přijímat se pak rozumí i ochota 
pomoci, pokud to situace vyžaduje.  
 
             Se stoupající životní úrovní společnosti se současně    rozšiřuje i rozsah sociální péče 
a sociální pomoci pro ty osoby a skupiny osob, které  z různých  příčin  ohrožuje nebezpečí 
sociálního vyloučení. Důvodem je také skutečnost, že  vzhledem k stálému  „rozevírání 
nůžek“ životní úrovně mezi jednotlivými sociálními skupinami existuje i logická snaha 
kompetentních institucí  zajistit ekonomicky slabším skupinám  alespoň  důstojné  základní  
životní podmínky. Motivací může být  i racionální snaha preventivně  eliminovat  jejich 
případné kriminální jednání. Doprovodným jevem je pak také skutečnost, že v oblasti 
zajištění  bydlení a ubytování těchto osob dochází k rozšiřování spektra toho, co je rovněž 
označováno za sociální stavby. 
 
            Existuje ještě jedno velmi významné hledisko, co je nutno považovat za sociální 
bydlení a potažmo i sociální stavbu. To je dáno Ministerstvem financí České republiky a 
vztahuje se ke stanovení  snížené sazby DPH  při  výstavbě nebo rekonstrukci sociálního 
bydlení [3]. Vychází se ze skutečnosti, že vzhledem k výše zmiňovaným odlišnostem v rámci 
zemí EU je definice sociálního bydlení výhradně záležitostí národní vlády, rozhodnutí není 
nutno notifikovat a Evropská komise do ní nemůže podstatně zasahovat [4]. S účinností od 
roku   2010 se za stavby pro sociální bydlení dle zákona o stabilizaci veřejných financí rozumí 
jednak speciální stavby sociálního charakteru (domovy pro seniory, ústavy sociální péče, 
budovy sloužící pro ubytování osob ohrožených sociálním vyloučením  apod.), ale také byty, 
rodinné domy a bytové domy, které splňují limity rozsahu podlahové plochy. Pro představu je 
možno uvést, že z tohoto úhlu pohledu je  požadováno, aby součet podlahových ploch všech 
místností bytu pro sociální bydlení, vč. místností tvořících příslušenství nepřesáhl 120 m2. 
V případě rodinného domu pro sociální bydlení nesmí podlahová  plocha  přesáhnout  350 m2  
(rodinným domem je stavba pro bydlení, v níž je k tomu určena více než  polovina podlahové 
plochy, místností a prostorů). Bytový dům pro sociální bydlení je pak ten, v němž jsou pouze 
byty určené k tomuto účelu. 
 

3.  Klasifikace pojmů 
  

3.1  Typologie 
 
            Máme-li se zabývat  záležitostmi, souvisejícími  s typologii sociálních staveb, je 
vhodné vymezit a specifikovat základní pojmy tohoto slovního a funkčního spojení. Předně je 
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vhodné ujasnit si pojem „typologie“. O typologii v jakémkoliv oboru můžeme hovořit tehdy, 
jedná-li se o posuzování vlastností produktu, který z funkčního hlediska není jedinečným 
výtvorem, ale naopak má opakující se charakter. Předpokladem jsou   společné funkční znaky, 
k jejichž optimálnímu naplňování vznikla i nutnost hledat a vytvářet  společná pravidla,  
jejichž respektování  by následně mělo  umožnit i  zvýšení efektivity  využívání tohoto 
produktu pro stanovený účel. 
 
            Ve slovním spojení „ typologie staveb“,   je  pak možno použít  klasickou definici,  
kdy „Typologie budov jest nauka o budovách různých účelů, které mají vyhovovat 
požadavkům provozním,hygienickým,bezpečnostním, ekonomickým i estetickým. Typologie 
budov jako jedna ze základních architektonických disciplín se zabývá funkčními i provozními 
problémy budov a jejich jednotlivých prostorů.Z funkce a provozu odvozuje plošné a 
objemové požadavky na jednotlivé místnosti a formuluje vnitřní provozní vztahy v budovách 
s vztahy budov v nejbližším okolí“ [2]. 
 
            Pro projektování jednotlivých druhů staveb, včetně staveb sociálních byly v minulosti 
zpracovávány  typizační směrnice, které   přesně specifikovaly především urbanistické, 
architektonické, ekonomické a provozně-technické parametry, jenž měly být závazné pro 
novou výstavbu i rozsáhlejší stavební úpravy. 
 
 

3.2  Sociální stavby  
 
            Pojem  „sociální stavby“ byl v našich podmínkách do 90-let 20.století poměrně jasně 
vymezen. Tento termín zahrnoval takové stavby, které byly  určeny jako pobytová zařízení 
pro osoby, které se ocitnou v situaci, kdy vzhledem k  trvale nevyhovujícímu zdravotnímu 
stavu,  jenž   však  nevyžaduje  akutní  zdravotní   péči,  jsou odkázány  na pomoc svého okolí   
(v užívané terminologii „závislí na pomoci cizí osoby“). Posuzovaly se především   podle 
účelu, k němuž měly sloužit a předpokládalo se, že pro většinu klientů budou tato zařízení 
využívána k dlouhodobému pobytu. V průběhu doby se názor  na to, co je a co by mělo být 
oficiálně považováno  za sociální stavbu, někdy odlišoval. Dá se však říci, že za  
„klasické“sociální stavby byly považovány: 
 
 - domovy důchodců 
 - domovy- penziony pro důchodce 
 - resocializační a pobytová zařízení pro ohrožené skupiny obyvatel 
 - ústavy pro postižené občany.  
 
            Dnešní pohled na to, co rozumíme pod pojmem sociální stavby, je podstatně  širší a to 
jak z hlediska filosofického pojetí, tak i z  pohledu  současné legislativy. Neexistuje ani 
jednotný názor exekutivních orgánů, co považovat za sociální stavbu, což se odráží například 
v zadávacích podmínkách při vypisování dotačních titulů na výstavbu či rekonstrukci 
sociálních  staveb. Tato stávající pestrost v interpretaci způsobuje  určitou nepřehlednost, na 
druhé  straně  však  signalizuje,  že  názor na to,  co  považovat  za  sociální stavbu  může  mít  
i notně subjektivní povahu.  Také v rámci jednotlivých zemí EU zahrnuje pojem sociální 
stavba někdy naprosto diametrálně odlišné představy. 
 
            Ve filosofickém pojetí toho, co je z hlediska obsahového a  naplňování potřeb 
považováno za sociální stavby,  se odráží jednak   ekonomická, ale i  kulturní vyspělost 
společnosti, která se projevuje v úrovni  sociálního cítění v rámci mezilidských vztahů. Ta 
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může vykazovat v jednotlivých civilizačních a náboženských kulturách poměrně značné 
rozdíly, které mohou být způsobeny  jejich historickým vývojem, jiným vnímáním hierarchie 
hodnot a významu samotného lidského života a jeho kvality. Podstatným důkazem skutečné 
vyspělosti společnosti je ochota  jednotlivců i skupin  umět přijímat lidi ve svém okolí s jejich 
odlišnostmi v podobě sociálního či zdravotního handicapu, náboženského vyznání, 
národnostního a  etnického původu apod. Pod pojmem přijímat se pak rozumí i ochota 
pomoci, pokud to situace vyžaduje.  
 
             Se stoupající životní úrovní společnosti se současně    rozšiřuje i rozsah sociální péče 
a sociální pomoci pro ty osoby a skupiny osob, které  z různých  příčin  ohrožuje nebezpečí 
sociálního vyloučení. Důvodem je také skutečnost, že  vzhledem k stálému  „rozevírání 
nůžek“ životní úrovně mezi jednotlivými sociálními skupinami existuje i logická snaha 
kompetentních institucí  zajistit ekonomicky slabším skupinám  alespoň  důstojné  základní  
životní podmínky. Motivací může být  i racionální snaha preventivně  eliminovat  jejich 
případné kriminální jednání. Doprovodným jevem je pak také skutečnost, že v oblasti 
zajištění  bydlení a ubytování těchto osob dochází k rozšiřování spektra toho, co je rovněž 
označováno za sociální stavby. 
 
            Existuje ještě jedno velmi významné hledisko, co je nutno považovat za sociální 
bydlení a potažmo i sociální stavbu. To je dáno Ministerstvem financí České republiky a 
vztahuje se ke stanovení  snížené sazby DPH  při  výstavbě nebo rekonstrukci sociálního 
bydlení [3]. Vychází se ze skutečnosti, že vzhledem k výše zmiňovaným odlišnostem v rámci 
zemí EU je definice sociálního bydlení výhradně záležitostí národní vlády, rozhodnutí není 
nutno notifikovat a Evropská komise do ní nemůže podstatně zasahovat [4]. S účinností od 
roku   2010 se za stavby pro sociální bydlení dle zákona o stabilizaci veřejných financí rozumí 
jednak speciální stavby sociálního charakteru (domovy pro seniory, ústavy sociální péče, 
budovy sloužící pro ubytování osob ohrožených sociálním vyloučením  apod.), ale také byty, 
rodinné domy a bytové domy, které splňují limity rozsahu podlahové plochy. Pro představu je 
možno uvést, že z tohoto úhlu pohledu je  požadováno, aby součet podlahových ploch všech 
místností bytu pro sociální bydlení, vč. místností tvořících příslušenství nepřesáhl 120 m2. 
V případě rodinného domu pro sociální bydlení nesmí podlahová  plocha  přesáhnout  350 m2  
(rodinným domem je stavba pro bydlení, v níž je k tomu určena více než  polovina podlahové 
plochy, místností a prostorů). Bytový dům pro sociální bydlení je pak ten, v němž jsou pouze 
byty určené k tomuto účelu. 
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4.  Historie sociálních staveb 
 
            Každé dílo lidských rukou, ať už dochované nebo zaniklé, ať významné nebo 
nepodstatné, ať na pohled krásné či ošklivé,  má svoji historii a genezi svého vzniku. Chceme-
li pátrat po počátcích budování sociálních staveb, musíme si nejdříve položit základní otázku. 
Kdy a z jakého důvodu  vůbec mohl vzniknout motiv našich předků k rozhodnutí o potřebě  
zřídit nějaké zařízení, které by sloužilo k poskytování zdravotní či sociální péče potřebným 
jedincům. Především je však nutno vycházet z jejich přístupu k chápání tehdejších  životních  
priorit. Je jasné, že vývoj civilizace probíhal nejen ve všech částech světa, ale vzhledem k 
odlišné úrovni vyspělosti i v různých oblastech dnešní Evropy naprosto diametrálně.  
Nechceme-li se ponořit do jeho pečlivého porovnávání v jednotlivých lokalitách (což není ani 
předmětem této práce), je možno tento proces  posuzovat pouze v obecných principech. 
 
 

4.1  Stav do poloviny 20. století 
 
             Je nutno vycházet ze skutečnosti, že od dávné až do poměrně blízké  minulosti nebylo 
ani pro většinu    obyvatel obecně vnímané „bohaté“ Evropy skutečně jednoduché   zajistit si  
dostatek potřebné obživy a prostředků pro sebe a pro  svoji rodinu. V době naprosté 
neexistence žádného solidárního systému proto měli  skutečnou šanci na přežití  pouze zdraví 
a silní jedinci. Vzhledem k  podstatně tvrdšímu způsobu života našich prapředků a předků, 
četným  válkám a bojům, krutým tělesným trestům, úrazům při práci, častým nemocem a 
epidemiím, ale také z dnešního pohledu primitivní  a pro většinu tehdejší populace 
nedostupné lékařské péče, nebylo lidí se zdravotním postižením a tělesným handicapem jistě  
poskrovnu.  Osud těchto lidí většinou záležel pouze na jejich individuální schopnosti, zda a 
jak dlouho se dokáží v tomto prostředí pohybovat  a zda vůbec jsou schopni v daných 
podmínkách nějakým způsobem přežít. Pokud toho nebyli schopni, pak ještě nakonec zbývalo  
spoléhat na pomoc vlastní rodiny  či příbuzných a nebo pouze na milosrdenství cizích lidí a 
svého okolí.  Málokdo z běžné populace  měl reálnou naději dožít se vyššího věku a smrt byla 
přijímána jako naprosto přirozená součást každodenního života. Přesto ve vyspělejších 
civilizacích i v době před naším letopočtem můžeme z dochovaných informací pozorovat 
„oficiální“ snahu zajistit lidem v nouzi takovou pomoc, aby alespoň nezemřeli hladem. 
Tehdejší zákony tato „sociální zabezpečení“ často řešily především  v rámci rodového  
systému. Například v Bibli, v ustanoveních  Starého Zákona, se přesně stanoví, jakým 
způsobem se mají příslušníci rodiny postarat o pozůstalé v případě úmrtí některého z členů 
rodiny. Tato pomoc zde směřuje především k vdovám, jejichž osud byl tehdy obzvláště těžký,  
ale také  k těm, kteří se nebyli schopni bez cizí pomoci o sebe postarat [5].   Je však obecnou 
realitou, že každá civilizace se  k tomuto  problému stavěla  zcela individuálně. Pokud ale 
jakýkoliv systém obecné solidarity existoval, pak byl prioritně  postaven především na 
přirozených rodinných vazbách, kdy péče o nemocné a staré spočívá především na pomoci 
vlastní rodiny. Tento systém ostatně přetrvává v mnohých kulturách dodnes a důsledkem je 
motivace mít velké rodiny s mnoha dětmi.    
 
            Novým a nesmírně významným prvkem v poskytování pomoci bližním bylo přijetí a 
rozšiřování křesťanství, jehož podstata byla založena na principech křesťanské lásky a 
křesťanské pomoci.  Například už  vůbec první ekumenický koncil, který se konal 
v maloasijském městě Nikaia v roce 325, a jehož se účastnili nejvýznamnější biskupové 
křesťanské církve, uložil všem biskupům, aby ve svých diecézích zakládali útulky pro cizince, 
chudé a nemocné (xenodochia). Za  účelem aktivní pomoci strádajícím byla následně  
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zakládána mnohá řádová společenství mužských či ženských řádů, jejichž posláním byla 
především  péče o nemocné a bezmocné. Jedním z prvních takových řádových společenství 
byl řád benediktýnů, který v 6. století založil sv. Benedikt z Nursie. Ten také sepsal první 
pravidla klášterního života „Regula Benedikti – Řehole Benediktova“, od kterých se dále 
odvozuje a používá termín „řeholníci“. Řehole sv. Benedikta se v dalších staletích postupně 
rozšířila po celé Evropě a v 10. stol se dostala i do Čech. V roce 973 byl v Praze založen řád 
benediktýnek s první abatyší, sv. Mladou (sestra knížete Boleslava II. Pobožného)  a v roce 
1032 zakládá sv. Prokop  klášter benediktýnů na Sázavě. V 11. stol. začíná řád benediktýnů 
působit i na Moravě. Mnohá z těchto řádových společenství byla  zakládána naprosto účelově. 
Jako příklad je možno uvést vůbec nejstarší rytířský řád, a to  „Řád Maltézských rytířů“, který 
byl spíše znám pod názvem „Johanité“. Byl založen v Jeruzalémě roku 1048 a původně byl 
zaměřen na péči o nemocné a strádající poutníky ve Svaté zemi, což hlásalo i heslo řádu 
„Defensio fidei et obsequidum pauperum – Obrana víry a služba chudým“ [6]. Činnost tohoto 
řádu byla úzce svázána s křížovými výpravami, kdy zajišťoval především zdravotní péči pro 
jejich účastníky, budoval lazarety pro nemocné a staral se i o postižené v důsledku těchto 
výprav (invalidy, sirotky apod.). Rychle pronikl do všech evropských zemí, kde budoval síť 
útulků pro chudé, staré a opuštěné společně s řádovými sídly (komendami). Do Čech přivedl  
řád johanitů v roce 1169 kníže Vladislav II. při svém návratu z druhé křížové výpravy. Ti si 
následně  vystavěli v Praze klášter a chrám Panny Marie pod řetězem, který po mnoha 
přestavbách slouží tomuto řádu dodnes. Největší rozkvět církevních řádů na území tehdejší 
Evropy, a také i na našem území nastává koncem 13. století za doby vlády posledních 
Přemyslovců. Jako jejich zakladatelé vystupují  už nejen členové panovnické rodiny, ale stále 
častěji i příslušníci vyšší šlechty. Po několik dalších staletí jsou řádová společenství společně 
s dalšími církevními institucemi nejvýznamnějšími  poskytovateli pomoci chudým, 
opuštěným a nemocným. Ale vedle toho jsou v  této době církevní řády  zároveň i 
nejvýznamnějšími nositeli vědy, kultury a vzdělání.   
 
            Za zmínku stojí, že převážně ve větších evropských městech  od 13. století vznikaly 
v poměrně značném počtu špitály, které vedle poskytování zdravotní péče často plnily funkci 
sociálních zařízení především pro staré a nemohoucí osoby.  Tato zařízení byla  již dříve 
známá pod pojmem hospic, což na rozdíl od současného významu tohoto termínu byla 
„multifunkční“ zařízení pro poskytování pomoci potřebným, a byla budována jako součást 
klášterů. Byla to zařízení sloužící jednak pro nemocné, ale zároveň i jako útočiště pro 
poutníky (ve středověku především pro poutníky do Svaté země). Převážně vznikala 
v tehdejších velkých společenských centrech. Je známo, že již ve 12. století bylo takových 
zařízení například v Paříži okolo čtyřiceti.  Jejich zřizovateli a provozovateli  byla téměř 
výhradně řádová společenství, která se s podporou vládnoucí šlechty snažila svoje aktivity 
stále rozšiřovat. Důkazem  může být například  italská Florencie, v níž bylo počátkem 14. 
století přes 30 špitálů (hospiců), situovaných  především v sousedství kostelů, kterých zde 
tehdy bylo 110 [7]. V tomto období žilo ve Florencii  okolo 100 000 obyvatel. Pouze pro 
srovnání - v té době žilo v Praze  přibližně  10 000 obyvatel.  
 
             Pro názornou představu o realitě úrovně poskytované zdravotně - sociální péče 
v minulosti  je možno uvést, že průměrný věk ve 4. století se v Římě pohyboval okolo  
pouhých 22 let a ve středověku na území států dnešní Evropy nepřesahoval 33 let.  Dokonce 
ještě na počátku 19. století se lidé v zemích Rakousko-Uherska dožívali v průměru přibližně 
38 let. Věkový průměr byl tehdy pochopitelně  silně ovlivněn   vysokou úmrtností dětí a 
rodiček, a to bez ohledu na  sociální postavení jejich rodin. Určitý pohled na to, co  
považovali naši předkové za „úctyhodný věk“ si je  možno  vytvořit z názoru, že ještě  
v předminulém století byli 50- ti letí muži i v literárním podání nazýváni ctihodnými starci. 
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            Za určitý nástin „sociálních staveb“ můžeme také považovat    uplatňovaný systém 
výminků, který je možno u nás v různých podobách pozorovat už od 12. století. Ten měl 
zajistit stárnoucímu hospodáři, aby  na základě předem dohodnutých pravidel mezi ním a 
jeho dědicem, jemuž předával hospodářství, byl do konce života materiálně zabezpečen. 
Týkalo se to samozřejmě pouze movitějších lidí, kteří vlastnili nějaký majetek. Pro opuštěné, 
o něž se nikdo nepostaral, sloužili jiní předchůdci dnešních sociálních zařízení v podobě 
pastoušek, chudobinců a sirotčinců. Ty zpočátku vznikaly téměř výhradně z iniciativy 
církevní hierarchie a už zmiňovaných  řeholních společenství,  kteří tuto službu pokládali za 
své  poslání, a následně tato zařízení   i provozovali. Později byly  zřizovány  i obcemi, které 
zde  umisťovaly takové osoby, o něž se  na základě psaných i nepsaných zákonů musela  
postarat. Tuto povinnost jim později ukládalo i tzv. domovské právo, které bylo v různých 
formách  uplatňováno přibližně od 16. století (bylo zrušeno až v roce 1848). Na jeho základě 
byla obci uložena   povinnost postarat se dle možností o chudé a k práci nezpůsobilé v podobě 
poskytnutí přístřeší a nejnutnější výživy. Proto také obec hradila  většinou  pouze zcela 
nejnutnější náklady spojené s vlastním provozem objektů, v nichž tito lidé žili. Ale veškerá 
péče o ně  závisela  především na vzájemné solidaritě jejich obyvatel. O nějaké specifické 
typologii těchto „sociálních staveb“ nemůže být samozřejmě ani řeči. 
  
            Doba středověku je na území  Evropy také charakteristická výstavbou velkých 
sakrálních staveb, nebo spíše celých sakrálních komplexů, které vznikaly jednak ve velkých 
městech, ale také i v místech, která byla pro církev velmi významná (poutní centra apod.). Je 
známo, že stavební práce probíhaly často po desetiletí a trvale zde pracovaly stovky dělníků. 
Přicházeli i se svými rodinami a jejich potomci zde pak také pracovali i po několik generací. 
Těmto lidem bývala poskytována i určitá „sociální“ privilegia a základem „přípravy 
staveniště“ bylo  vybudování obydlí se zázemím pro dělníky a řemeslníky, mnohdy i 
s garancí, že jej mohou využívat až do konce života  v době, kdy již nebudou moci fyzicky 
pracovat. Tvrdé a nebezpečné pracovní podmínky a časté nemoci  předurčovaly, že se zde 
bude vyskytovat větší počet dětí, které přijdou o oba rodiče. Proto se pamatovalo i na 
sirotčince, které u těchto typů staveb provozovaly řádové komunity. Značná péče se věnovala 
i urbanistickému řešení  těmto, odvážně řečeno, sociálním stavbám. Totéž většinou platilo i o 
exteriérové i interiérové výzdobě. Mnohé z těchto dodnes dochovaných  budov, které po 
dokončení samotné sakrální stavby byly často využívány jako sídla řádových společenství 
nebo semináře, se architektonickým pojetím i kvalitou jejich zpracování ani příliš nelišily od 
objektů, které obývala tehdejší aristokracie. 
 
            Je třeba zmínit, že také  především velká města měla snahu pečovat o chudé a o staré 
osoby.  Bylo to motivováno  nejen snahou pomoci  těmto lidem v jejich situaci, ale zároveň 
tím sledovali zájem vymístit z ulic žebráky, tuláky a pro město na pohled nepříjemné lidi do 
vymezených prostor. Proto ve vhodných lokalitách byly zřizovány útulky, jejichž provoz měli 
na starosti městští zřízenci. Také na našem území  byly ve větších městech přibližně od 15. 
století zakládány obecní ústavy pro zchudlé a staré občany    
 
            Přibližně od 17.století začínají z iniciativy šlechty a církevní hierarchie už i mimo 
velká města zcela cíleně a  v masovějším rozsahu vznikat špitály, sirotčince a domy pro 
opuštěné,  kde v omezené míře mohli nalézt útočiště ti, kteří měli to štěstí, že zde byli přijati. 
Obsluhující personál téměř výhradně zajišťovaly opět mužské či ženské řádové komunity, 
jejichž členové zde buď pouze pracovali  nebo v případě větších vzdáleností od jejich 
domovského kláštera zde zakládali  filiální řádová  společenství. Je třeba zmínit, že tyto 
objekty již byly projektovány pro daný užitný záměr, a  splňovaly podmínky a požadavky, 
které na tento typ staveb byly v  tehdejší době  kladeny. Prioritou při jejich projektování byla   
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snaha, aby pojaly co možná největší počet osob s druhotným cílem využití této „lůžkové 
kapacity“  také jako útočiště pro ošetřování zraněných a nemocných vojáků  v případě 
válečných konfliktů, pro postižené v době různých  epidemií apod. Kapacitně  byly jednotlivé 
pokoje projektovány tak, aby v případě potřeby mohly pojmout až 20  klientů, součástí byly 
společné jídelny, obslužné místnosti, kaple apod. Jako příklad takové stavby lze uvést i 
„špitál“, který  v  Kuksu vedle lázní nechal v letech 1710 - 1712 vybudovat italským 
stavitelem Pietro Netollem hrabě František Antonín Špork. Podle dochované listiny byl určen 
pro „100 chudých a zestárlých poddaných hradišťského panství“. Za pozornost a přesvědčivý 
důkaz, že se z hlediska jejich architektonického pojetí nejednalo o žádné druhořadé stavby  
jistě stojí i fakt, že se na výzdobě celého  komplexu objektů, do něhož byl také  
zakomponován i špitál,  podílel sochař vrcholného českého baroka Matyáš Bernard Braun. 
             
             
 Obr. 4.1.O.1  Zámek Kuks - špitál 
   

 
 
 
 
 
             V průběhu dějin lze sledovat  snahy vládnoucích panovníků upřednostňovat vojáky 
před ostatními skupinami obyvatel poskytováním různých výhod a privilegií. To   mělo 
zaručit jejich věrnost. V tehdejší době byl jednou z významných  výhod   i příslib, že o ně 
bude postaráno v případě zranění, nemoci či ve stáří.  
 
            Za  reálné naplnění těchto příslibů lze považovat  stavby určené pro zraněné a 
vysloužilé vojáky, které vznikaly v novodobých dějinách na území Evropy. Zřejmě 
nejznámější z nich je pařížská Invalidovna /Les Invalides/, jejíž výstavbu inicioval v roce 
1670. francouzský král Ludvík XIV. Tento objekt   měl poskytnout útočiště  starým a 
nemocným vojákům.  Autorem této pařížské monstrózní stavby s 15 nádvořími, která byla 
dostavěna r.1676 a v níž je umístěna  i hrobka císaře Napoleona Bonaparte, byl architekt 
Liberál Braunt. Po jeho smrti ji podle Brauntových návrhů kompletně dokončil architekt Jules 
Hardouin Mansart.  
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Obr. 4.1.O.2  Invalidovna  v Paříži     
           

 
 
 
            Podobných staveb, rozsahem však podstatně menších, určených pro vysloužilé vojáky 
a válečné invalidy vznikalo v Evropě od 17.století daleko více. Stavby podobného účelu byly 
později budovány  i na našem území. Za významnou barokní stavbu tohoto typu lze uvést 
objekt invalidovny v Praze, která byla postavena z posmrtného odkazu hraběte Petra 
Strozziho ze Schrattenhalu v letech 1731-1737. Vzorem pro tuto stavbu měl být právě 
velkolepý objekt invalidovny v Paříži. Původní plány  dvorního architekta Jana Bernarda 
Fischera z Erlachu  po jeho smrti přepracoval  do podoby, která odpovídala následným 
reálným finančním možnostem významný barokní architekt Kilián Ignác Dienzenhofer. 
V podstatě tak byla realizována  asi devítina původního záměru a současně i původně 
plánovaný kostel byl nahrazen pouze dvoulodní kaplí. Ale i tak dvoupatrová budova 
Invalidovny měla vlastní správu a potřebné provozy. Vedle nemocnice se 138 lůžky zde byly 
obchody, lékárna, kantýna, pivovar, mlýn, jatka, vinopalna, ale i dvoutřídní škola pro děti 
invalidů a vlastní hřbitov. Součástí tohoto objektu byly i reprezentační místnosti, důstojnické 
kasino, čítárna, klubovna a salon, kde se konaly různé slavnosti, koncerty apod. 
    
            Stavby tohoto typu s  jasně vytyčeným způsobem jejich využití  by se i z hlediska 
jejich typologie daly už považovat za předchůdce dnešních sociálních zařízení. Navíc zde 
působil i placený personál, který klientům, válečným veteránům, poskytoval i určitou péči, 
kvalitou i rozsahem pochopitelně úměrnou tehdejší době.  
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            Od 18.století  vznikala především ve větších městech Evropy nebo na místech 
s určitým specifickým  stigmatem (např.poutní místa) zařízení, která už bez velkých rozpaků 
můžeme nazvat typickými sociálními stavbami. Byla také už diferencována i z hlediska 
potřeby péče o samotné klienty. Vedle domovů pro přestárlé a sirotčinců začínají již vznikat 
samostatná zařízení pro lidi s mentálním postižením a s duševním onemocněním. 
Provozovatelem jsou stále především církve a řádové komunity, ale na jejich provoz se začíná 
přispívat i z veřejných zdrojů. Počet těchto zařízení a nabízená kapacita stále výrazně 
zaostával za skutečnou potřebou, ale v průběhu dalších desetiletí dochází k výraznému 
rozšiřování počtu těchto zařízení. Historie mnohých nemocnic ve velkých evropských 
městech také sahá právě do poloviny 18. století.  V druhé polovině 18. století, v době vlády 
Josefa II. je evidentní snaha  podstatně více přispívat k zajištění  péče o nemocné, postižené a 
o chudé z pozice tehdejších státních úřadů a šlechty. Jako příklad  je možno zmínit jméno 
hraběte Jana Nepomuka Buquoya, který na svém panství v Budějovickém kraji začal provádět 
úspěšnou školskou a sociální reformu. Následně jej v roce 1783 povolal císař Josef II. do 
Vídně a svěřil mu zrušení všech dosavadních nevyhovujících zařízení chudinské péče a 
vybudování chudinských ústavů ve všech zemích habsburské monarchie včetně Uherska. A to 
podle vzoru, který tento šlechtic zavedl na svém panství, kdy tyto chudinské ústavy  měly 
vzniknout  u každé farnosti (v roce 1779 bylo jenom na území Čech 296 farností). Zároveň jej 
Josef II. pověřil i výstavbou nemocnic, chudobinců, ústavů pro choromyslné apod. Mnohá 
z těchto zařízení vznikla v objektech bývalých klášterů, které byly uvolněny po zrušení 
některých církevních řádů za vlády Josefa II. a některá z těchto zařízení provozovala svoji 
činnost v těchto objektech (často i bez větších úprav) i po další staletí [8].   
 
            V průběhu 19. století také poměrně menší města mají ambice mít na svém území 
přinejmenším zařízení pro přestárlé a domov pro sirotky. Spektrum zřizovatelů je stále širší. 
Zejména v průmyslových centrech je také zřizování těchto zařízení  podporováno jednak  ze 
strany vlastníků společností, ale rovněž také i různými sdruženími  a spolky, kdy mnohdy jsou 
tato zařízení předurčena pouze pro jejich zaměstnance či členy. Jako příklad takto 
„osvícených“ podnikatelů, kteří působili na území současné České republiky a zakládání 
podobných zařízení podporovali, lze uvést např.soukenického továrníka z Liberce Jana 
Liebiga (1802-1870), českého “krále knoflíků“  Jindřicha Waldese (1876 – 1940), generálního 
ředitele Vítkovických železáren Pavla Kupelwiesnera (1843 – 1919), nebo snad 
nejznámějšího našeho podnikatele Tomáše Bati (1876 – 1932). 
 
            V zařízeních určených zejména pro přestárlé dochází postupně k diferenciaci dle 
rozsahu a kvality poskytované péče, což je především  odvislé od finančních možností 
samotných klientů nebo jejich rodin. Proto také od  konce 19. století vznikají v poměrně 
velkém rozsahu na tehdejší  dobu moderní a pěkné objekty, které jsou často situovány  do 
lokalit s výskytem léčivých pramenů. Jsou určeny  pro bohatší klientelu a poskytují i tomu, 
odpovídající služby a  péči. Ve druhé polovině 19. století jsou již  často budována  sociální 
zařízení pro specifická postižení, jako např. slepecké ústavy, ústavy pro duševně nemocné 
apod. Tato zařízení jsou dotována státem, případně ze strany soukromých mecenášů. Je  třeba 
zmínit, že provoz většiny sociálních zařízení, sloužících  především nemajetným klientům, 
byl  až do 40.let 20. století  zajišťován zejména církevními organizacemi  a především 
ženskými řádovými komunitami. Dostupné prameny uvádějí, že v jednotlivých zemích 
Evropy církevní instituce provozovaly ještě v 1. polovině 19. století  70 - 95 % všech těchto 
objektů. 
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4.2  Stav od poloviny  20. století 
 
           Máme-li hodnotit stav ve vývoji sociálních staveb v  Evropě po druhé světové válce až 
do počátku 90. let minulého století, je nutno konstatovat, že v  tehdejší Československé 
republice přinesl  nástup komunistického režimu v roce 1948   i jiný pohled na potřeby 
v oblasti sociální. Zatímco západní Evropa pokračovala v orientaci na individuální potřeby 
jedince a s ohledem na materiální možnosti byla  v tomto duchu snaha zvyšovat kvalitu 
poskytované péče, socialistická ideologie prosazovala orientaci na masovost, kdy zájmy 
jedince musely být podřízeny zájmu skupin. 
 
           Je třeba zmínit, že  v tržním prostředí západní Evropy  v průběhu následujících let, 
nebo spíše desetiletí, docházelo i k širší diferenciaci sociálních zařízení v kvalitě poskytované 
péče s ohledem na finanční možnosti jejich  klientů. Vedle zcela privátních zařízení zde v této 
době vznikají i moderní státní nebo municipální zařízení, která jsou sice přístupna všem 
potřebným občanům, ale výše úhrad za pobyt a poskytované služby je odlišná podle jejich 
finančních možností. Legislativa některých zemí západní Evropy je upravena tak, aby 
umožňovala  v případě potřeby  pečlivě prověřovat  jednak finanční situaci samotných 
klientů, kteří využívají služeb v zařízeních dotovaných z veřejných rozpočtů, ale zároveň  i 
výši příjmů členů jejich nejbližší rodiny. S ohledem na jejich finanční situaci  je pak možno  
ze   strany rodiny  požadovat i  případnou participaci na dokrytí potřebných nákladů. 
 
           Zhruba od 70. let 20. století však dochází v zemích západní Evropy k zcela zásadní 
změně pohledu na potřeby těch, kteří byli umisťování do ústavních zařízení. Stále více se 
prosazuje názor, že je pro sociálně potřebného člověka z mnoha hledisek daleko vhodnější 
udržet jej v domácím prostředí a proto zde dochází k velkému rozvoji terénních služeb. 
Rovněž se mění i pohled na financování péče o sociálně potřebné s vážným zdravotním 
handicapem, kteří žijí nejen v ústavním zařízení ale kupříkladu  i v domácím prostředí, avšak  
jsou odkázáni na pomoc cizí osoby. Opouští se do té doby  užívaného  systému, kdy 
poskytovateli potřebné péče byly  z veřejných zdrojů hrazeny požadované náklady a péče pak 
byla klientovi poskytována bezplatně. Dochází se k poznání, že pro jeho zdravý psychický 
vývoj a posílení jeho sebevědomí je daleko vhodnější, aby si služby mohl „koupit“ dle vlastní 
potřeby a v požadované kvalitě za prostředky, které jsou mu adresně na tento účel poskytnuty. 
(V České republice byl podobný systém zaveden  přibližně o 40 let později přijetím zákona o 
sociálních službách [1] ).  
 
            Ani v  zemích socialistického bloku neprobíhal v období druhé poloviny minulého 
století proces výstavby sociálních staveb na srovnatelné úrovni. Bylo to dáno především 
hospodářskými možnostmi té či oné země, ale rovněž i politickým názorem na pořadí 
prosazovaných priorit. Je třeba přiznat, že ve srovnání s ostatními státy východního bloku, i 
přes veškeré nedostatky, které je možno tehdejšímu systému vytknout, patřila Československá 
republika, co se týče zajišťování a poskytování sociální péče, zejména od 70. let 20. století 
k těm nejvyspělejším.  
 
            Je vhodné zmínit  i skutečnosti, týkající se osob z  řádových komunit, které se 
věnovaly také  péči o sociálně potřebné. Po roce 1948 došlo v České republice k procesu 
zestátnění, kdy majetky soukromých osob, soukromých společností, církví, řádových 
společenství a některých dalších vlastníků většinou přešly  do vlastnictví nebo správy státu. 
Byla značně omezena i samotná činnost církve a řádových komunit, které do té doby 
provozovaly většinu sociálních zařízení. Dne 26. února 1950 tehdejší president Klement 
Gottwald ohlásil likvidaci mužských řádů (následovaly soudní procesy s jejich představiteli a 
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pak většinou dlouholetá věznění). Ženské řády sice zrušeny nebyly, ale v rámci oficiální 
politiky přemístění ženských řádových komunit do vytypovaných, většinou pohraničních 
lokalit, byly řádové sestry v sociální a zdravotní sféře postupně nahrazovány civilními 
ošetřovatelkami a zdravotními sestrami. Výjimka se týkala  ústavů sociální péče pro mentálně 
postižené, v nichž i nadále mohly o klienty  pečovat  řádové sestry. 
 
            Nová investiční výstavba v sociální sféře byla až do 90. let 20 stol. značně omezena. 
Kromě několika málo projektů, které většinou vznikly  v rámci  budování panelových sídlišť, 
byla spíše snaha cestou  nezbytných oprav a případných rekonstrukcí udržet stávajících 
sociálních zařízení v  jejich provozuschopném stavu. Od počátku 80. let se v naší zemi sice  
postavilo několik  ve své  době moderních ústavů sociální péče. Jednalo se však opět o 
spádová velkokapacitní zařízení, určená většinou pro několik set klientů (např. Ústav sociální 
péče pro děti ve  Slezské Ostravě). Příprava takových projektů trvala mnoho let  a často i přes 
snahy projektantů nebyla reálná možnost prosadit jejich individuálnější architektonické pojetí. 
Naopak u podobných staveb v západním světě byla architektonická pestrost  považována za 
výrazný přínos a téměř až nutnost. Důvodem nemožnosti prosadit realizaci nových investic do 
sociální oblasti byl i kritický nedostatek výrobních a stavebních kapacit. Byla to doba, kdy 
v hierarchii požadavků převažovala politická  snaha prioritně upřednostnit především 
výstavbu bytů, jejichž nedostatek podporoval sociální napětí mezi lidmi.   
 
            Tento odlišný stav v přístupu k poskytování ústavní sociální péče mezi evropskými 
zeměmi, který byl započat v 50. letech 20. století se od počátku 90.let začíná opět sbližovat. 
Důvodem je skutečnost že v bývalých zemích východního bloku, především v České 
republice, Polsku, bývalé NDR a v Maďarsku se současně s nastupujícím procesem 
demokratizace začíná také  klást  daleko větší důraz na individuální potřeby člověka.V tomto 
duchu nastává postupný zdlouhavý proces přibližování se ke zkušenostem ze západní Evropy. 
Je to však proces velmi složitý. Značný deficit lůžkových kapacit a nedostatek finančních 
prostředků příliš neumožňují reprofilizovat   velkokapacitní objekty domovů důchodců a 
ústavů sociální péče a nahrazovat je moderními a architektonicky vhodnějšími zařízeními. 
Nicméně je snaha alespoň stávající objekty dle možností rekonstruovat s cílem snížení počtu 
lůžek na jednotlivých pokojích. Zároveň také obce začínají využívat  poměrně štědré státní 
dotace na vybudování nových objektů, a to  především jako náhradu za objekty, které v rámci 
restitucí získali jejich původní vlastníci.  
 
             Existuje však ještě jeden nezanedbatelný problém. Kromě bývalé NDR, kde došlo ke 
sjednocení legislativy, v ostatních  zemích bývalého socialistického bloku je nutno absolvovat 
zdlouhavý legislativní proces, týkající se nezbytných změn zejména v systému financování 
sociální péče. Po roce 2000 začínají v i v České republice sporadicky vznikat privátní lůžková 
zařízení pro seniory, určená především pro movitější klientelu. Zřizovateli drtivé většiny 
zařízení však nadále zůstávají obce, kraje, stát a nestátní neziskové organizace (charita, 
diakonie, armáda spásy apod.). Po roce 2005 jsou také vydávány i oficiální metodické 
pokyny,  vyhlášky a směrnice, které vedle požadavků na kvalitu poskytované péče stanoví 
např.i kapacitní limity pro nově budované objekty ústavní sociální péče.    
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5.    Vývoj legislativy v institucionální péči o sociálně potřebné  
 

5.1  Období  1948 - 1956 
 
            Násilným zásahem do systému zajišťování sociální péče, a to včetně ústavní péče, 
poskytované do doby nástupu komunistického režimu v  r. 1948  v převážné míře  
prostřednictvím církevních organizací, dobročinnými spolky a jinými nestátními subjekty, 
nastala potřeba v relativně krátké době  zaštítit poskytování této činnosti státními institucemi. 
Je třeba si však uvědomit, že také potřebné finanční prostředky k zabezpečení 
provozuschopnosti těchto zařízení byly před komunistickým převratem rovněž většinou 
poskytovány či zajišťovány  ze strany jejich zřizovatelů, což  znamená převážně ze strany 
soukromých a církevních institucí. Ti  většinou pro konkrétní  účel vytvořili zdrojovou 
základnu (v podobě nadací apod.), která garantovala kontinuální zajištění nezbytných 
finančních potřeb.  
 
            Po roce 1948 byl postupně zahájen proces zabírání a zestátňování soukromého a 
církevního majetku, čímž bylo narušeno stávající zajištění  financování provozu sociálních 
zařízení, jejichž zřizovateli byly doté doby církevní organizace nebo soukromí vlastníci. Proto 
bylo nutno urychleně hledat jiné náhradní řešení k zajištění potřebných finančních prostředků. 
Také vzhledem k často nelogickým a nesmyslným personálním čistkám v těchto zařízeních, 
kdy na vedoucí místa byli dosazováni lidé politicky spolehliví, ale bez zkušeností, nebylo 
vždy ani jednoduché  zajistit jejich  bezproblémový  běžný provoz. Následně po převzetí moci 
komunistickou stranou v únoru 1948 byla v poměrně krátké době vyhlášena nová ústava 
Československé republiky, která byla dále v oficiálních dokumentech označována pod 
názvem „Ústava 9. května 1948“ a nebo pouze „Ústava 9.května“ [9]. 
 
            V základních ustanoveních této Ústavy v kapitole první (Práva a povinnosti občanů) je 
pod titulem „Právo sociální“  uvedeno: 
 
„Každému přísluší právo na ochranu zdraví. Všem občanům přísluší právo na léčebnou péči 
a na zaopatření jak ve stáří, tak i při nezpůsobilosti k práci a při nemožnosti obživy“ [10]. 
 
            V následujícím textu je dále uvedeno: 
 „Tato  práva  jsou  zajištěna  zákony  o  národním pojištění,  jakož i veřejnou a zdravotní 
péčí“ [11]. 
 
            V další kapitole  (Národní výbory)  je pak upřesněno, že sociální péči zajišťují 
v rozsahu své kompetence národní výbory městské, okresní a krajské, kde je konkrétně 
popsána také i jejich činnost: 
 
 „ Národní výbory mají jako orgány jednotlivé lidové správy zejména tyto úkoly: chrání a 
posilují lidově demokratické zřízení,…podporují udržování a zvelebování národního 
majetku,…v rámci jednotného hospodářského plánu, plánují a řídí hospodářské, sociální  a 
kulturní budování na svém území,…pečují o národní zdraví,…“ [12]. 
 
             Je nezpochybnitelným faktem, že veřejné proklamace o kvalitním zabezpečení všech 
pracujících v nemoci a ve stáří, které byly garantovány ústavou a které často zaznívaly 
v prohlášeních tehdejších politiků, ostře kontrastovaly se skutečným zajištěním podmínek a 
možná i s upřímnou ochotou těmto záležitostem dát na žebříčku priorit vyšší místo. Zejména 
pokud se jednalo o občany mimo produktivní sféru. V zaplňování  systémového vakua řízení 
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státní správy prostřednictvím jednotlivých národních výborů  nebylo v praxi vždy zcela jasné, 
které činnosti má zajišťovat ten či onen z nich. Nejinak tomu bylo na přelomu poloviny 20. 
stol. i u zajištění samotného provozu sociálních zařízení ústavní péče.  Ze strany nadřízených 
orgánů byl vytvářen tlak, aby pokud možno  samotné obce, na jejichž území sociální zařízení 
fungovala, si prostřednictvím svých národních výborů zabezpečily také jejich provozování. 
Realita však byla taková, že  v hierarchii toho, co vše tyto národní výbory měly zajišťovat, a 
kolik  na to  měly k dispozici prostředků, bylo pak spíše výjimkou, když mnohdy i upřímně 
míněná snaha o systémové řešení sociální péče neskončila na samém okraji veřejného zájmu. 
Nicméně většina tehdejších sociálních zařízení v různé a značně individuální podobě 
existenčně přežila tuto poměrně těžkou a složitou dobu. Ta  trvala od roku 1948 po několik let 
až do doby, kdy byl vytvořen nový legislativní rámec, jenž jasněji vymezil pravidla pro 
fungování a provozování sociálních zařízení v tehdejší Československé  republice. 
 
 

5.2  Období  1957 - 1964 
 
            Přesnější systémové kontury v zajištění sociální péče, se snahou o kvalitativní posun 
v této oblasti přináší v listopadu roku 1956 nový zákon. Po sociálním zabezpečení, jehož 
účinnost nastala 1. ledna 1957. Tento zákon se ve svém úvodu (Účel zákona) přímo odvolává 
na Ústavu 9. května. V tomto základním ustanovení se konstatuje: 
 
… „Rozvoj našeho národního hospodářství a jeho úspěchy umožňují přebudovat důchodové 
zabezpečení zaměstnanců a přičlenit k němu sociální péči o všechny občany, kteří ji potřebují. 
Účelem takto vytvořeného sociálního zabezpečení je přispět v souladu s rozvojem výrobních 
sil ještě více k zvýšené hmotné i kulturní úrovně pracujících a k výstavbě socialismu v našem 
státě. Dávky a služby sociálního zabezpečení poskytuje stát. Zaměstnanci neplatí na jejich 
úhradu zvláštní příspěvky“…[13]. 
 
            V následujícím ustanovení (Věcný obsah sociálního zabezpečení) je pak stanoven 
přesný výčet toho, co sociální  zabezpečení zahrnuje. Vedle důchodového zabezpečení 
zaměstnanců  a ozbrojených sil  a zabezpečení důchodců v nemoci  je zde zmiňováno i 
zajištění  sociální péče [14]. Co se týče zařízení ústavní péče, tuto oblast v předmětném 
zákoně vymezuje díl II zákona (Ústavní zaopatření), kde v kapitole „Ústavy sociální péče“ je  
specifikováno, co se pod tímto termínem rozumí: 
 
„(1) Ústavní zaopatření se poskytuje v ústavech sociální péče, a to 

a) v ústavech pro staré osoby 
b) v ústavech pro osoby s trvalými tělesnými nebo smyslovými vadami, jejichž ošetřování 

ve zdravotnickém zařízení není nutné 
c) v ústavech pro osoby, jež pro trvale upravené chorobné stavy nepotřebují léčebnou péči 

ve zdravotnickém zařízení, avšak potřebují ústavního zaopatření 
(2) Vláda  může stanovit,  že   ještě  jiné  ústavy,  zejména  některé  ústavy  pro děti a mládež 

s  trvalými tělesnými,  smyslovými  nebo duševními vadami,  se považují za ústavy 
sociální péče 

(3) V  ústavech  se  poskytuje  osobám  v  nich  umístěným   potřebné  zaopatření,  příležitost 
k vhodné pracovní činnosti a kulturní péče“ [15]. 
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            Pod následujícím ustanovením (Zřizování a správa ústavů sociální péče a dozor na ně) 
je uveden výčet možných zřizovatelů a provozovatelů ústavů sociální péče, který tento zákon 
stanoví v poměrně širokém spektru. Vedle výkonných orgánů národních výborů jsou zde jako 
možní zřizovatelé a provozovatelé uváděny i dobrovolné organizace, církve a náboženské 
společnosti, podniky a jednotná zemědělská družstva [16]. Nicméně  některým zde uváděným 
možným zřizovatelům (především dobrovolné a církevní organizace) nebylo  v té době 
fakticky umožněno, aby   takováto stávající zařízení, která jim v minulosti dokonce patřila, 
mohli  sami vůbec řídit a provozovat, natož aby z vlastní iniciativy mohli zřizovat další. 
V tomto ustanovení zákona je  rovněž  konstatováno, že zásady  pro  zřizování, organizaci a 
správu těchto ústavů stanoví státní úřad sociálního zabezpečení. Tomuto zřízenému státnímu 
úřadu sociálního zabezpečení zákon  svěřuje i dozor nad ústavy sociální péče, který vykonává 
prostřednictvím výkonných orgánů národních výborů [17].  
 
            V roce 1960 byla v naší zemi přijata nová Ústava Československé socialistické 
republiky, tzv. „Socialistická ústava“ [18] (následně se pak již používá označení 
Československá socialistická republika). Ta  je známa především tím, že ve svých 
ustanoveních zakotvila vedoucí úlohu KSČ, zdůraznila úlohu státu v ekonomice a omezila roli 
prezidenta. I zde je však v kapitole Práva a povinnosti občanů pamatováno na zajištění 
zdravotní a sociální péče:  
 
„1. Všichni pracující mají právo na ochranu zdraví a na léčebnou péči, jakož i právo na  
      hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci 
  2.Tato práva jsou zajištěna péčí státu a společenských organizací o předcházení vzniku 
     nemocí,celou organizací zdravotnictví, sítí léčebných a sociálních zařízení, jakož  
     i organizovanou péčí o bezpečnost při práci, nemocenským pojištěním a důchodovým  
     zabezpečením“ [19]. 
 
            Trvalo však ještě další čtyři roky, než se dlouhodobé a oprávněné požadavky na 
inovaci zákona o sociálním zabezpečení z roku 1956 promítly  do podoby nově přijatého 
zákona o sociálním zabezpečení.  
 
 

5.3  Období  1964 - 1975 
 
            Nový zákon o sociálním zabezpečení  byl přijat v červnu 1964 a jeho účinnost nastala  
1. července 1964 [20]. V  preambuli tohoto zákona, s odkazem na Ústavu garantující právo na 
hmotné zabezpečení všech pracujících ve stáří a při neschopnosti k práci, jsou  pečlivě 
vyjmenovány veškeré úspěchy socialistické společnosti, které umožňují i vyšší kvalitu 
poskytovaných služeb sociálního zabezpečení. Můžeme však zde nalézt i prvky, které jsou  
skutečně nové a některé z nich na danou dobu i poměrně nezvyklé. Zdá se, že filozofie 
upřednostňování skupin nad tradičními rodinnými vztahy doznala první trhliny v podobě 
neplánovaného a pro vedoucí státní činitele zřejmě překvapivého snižování populační křivky s 
uvědoměním si reálné nemožnosti  zajistit veřejně proklamovanou péči o všechny sociálně 
potřebné občany pouze prostřednictvím státu. Proto je také v úvodní preambuli  zákona 
zdůrazněn společenský význam péče o děti s nutností zajištění potřebné pomoci matkám, což 
vyžaduje „..výhodnější úpravy nároků pracujících matek, zejména snížením věkové hranice 
pro právo na starobní důchod u žen s více dětmi a zhodnocením péče o děti pro nároky 
z důchodového zabezpečení“.  
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            Z některých následujících ustanovení tohoto zákona lze jasně  cítit, že vedení státu si 
uvědomuje danou realitu, kdy sociální péče v naší zemi se v žádném případě neobejde bez 
efektivní solidarity rodiny, a proto je zde zdůrazněna i potřeba  rodinné soudržnosti. Poprvé se 
zde objevuje i zákonem uložená odpovědnost dětí za rodiče, což je prvek, který v zákonných  
normách z pozdějších let nemá už nikdy tak silný akcent, jako je tomu v následujícím 
ustanovení tohoto zákona. 
 
“ Nově vytvořené socialistické společenské vztahy vyžadují, aby si občané a v rodině zejména 
děti a rodiče vzájemně pomáhali. Národní výbory působí soustavnou výchovou občanů 
k tomu, aby pomáhali spoluobčanům starým a těžce poškozeným na zdraví a aby se 
upevňovaly rodinné vztahy, zejména aby se děti podílely na dalším zvyšování životní úrovně 
svých rodičů a pečovaly o ně, jestliže takovou péči potřebují“ [21]. 
 
            Z hlediska zajištění ústavní péče tento zákon v následujících ustanoveních, v části 
“Péče o občany těžce poškozené na zdraví a staré občany“   specifikuje o jaká zařízení ústavní 
sociální péče se jedná [22]. 
  
    „1. ústavy sociální péče pro dospělé osoby tělesně (smyslově) vadné  
     2. ústavy sociální péče pro dospělé osoby duševně vadné  
     3. ústavy sociální péče pro tělesně vadnou mládež  
     4. ústavy sociální péče pro duševně vadnou mládež  
     5. ústavy sociální péče pro staré občany - domovy důchodců“ 
 
            Kromě ústavů sociální péče jsou v tomto  zákoně zmíněna i sociální zařízení pro 
denní, popřípadě týdenní pobyt, určená pro děti a mladistvé, kteří sice žijí v rodinách, ale 
nejsou pro duševní vadu schopni vzdělávání. Těmto je zde ve smyslu ustanovení zákona 
poskytována, vedle stravování, také zdravotní a výchovná péče [23].   
 
            Je vhodné ještě zmínit některé zajímavé skutečnosti, které  se v ustanovení tohoto 
zákona objevují. V závěrečné kapitole „Společná ustanovení“ je  také nově zakotvena 
povinnost finanční participace na nákladech za poskytované služby, která je však  požadována 
nejen od samotných klientů, nýbrž případně i od rodinných příslušníků. 
 
„(1) Národní výbor může požadovat od příjemce služby plnou nebo částečnou úhradu 
nákladů na služby, poskytované podle….Národní výbor může uložit příjemci služby úhradu 
nákladů podle jeho hospodářských poměrů. 
 (2) Nemůže-li příjemce služby uhradit náklady na službu, může národní výbor požadovat 
úhradu postupně od manžela, dětí nebo rodičů příjemce služby, kteří jsou povinni vyživovat 
příjemce služby; nedojde-li k dohodě, rozhoduje soud na návrh národního výboru“ [24]. 
 
            Poprvé se zde v zákoně o sociálním zabezpečení také setkáváme s termínem „domov 
důchodců“ který se pak užíval až do roku 2006, kdy byl přijat nový zákon o sociálních 
službách, v němž byl název domov důchodců nahrazen termínem „domovem pro seniory“. 
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5.4  Období  1976 - 1988 
 
            V listopadu 1975 přijalo Federální shromáždění Československé socialistické 
republiky nový zákon o sociálním zabezpečení [25],  jehož účinnost nastala  1. ledna 1976 a 
který nahradil původní zákon o sociálním zabezpečení z roku 1964. 
  
            Z jeho  úvodních preambulí už lze vnímat  tendence oprostit se od otřelých politických 
proklamací o úspěších socialistické společnosti, kterými byly uváděny všechny podobné 
předchozí zákonné normy, a svým obsahem se podstatně více soustředí na věcnou rovinu 
dané problematiky. V úvodním ustanovení tohoto zákona je  rovněž zmíněna i potřeba o 
sblížení podmínek sociálního zabezpečení mezi pracovníky v pracovním poměru a 
družstevních rolníků, což předchozí právní normy necítily jako problém, kterým by se bylo 
třeba zabývat.  
 
            Tento zákon znamená poměrně významný posun, co se týče rozšíření poskytovaného 
spektra sociálních služeb. Odráží se v tom i proces pozvolného zvyšování životní úrovně a 
rovněž i snaha nabídnout takové služby, které by pozitivně vnímaly širší skupiny obyvatel. 
Tato skutečnost se  dá konkrétně  demonstrovat např. na rozšíření  sociální péče  o výhody pro 
některé skupiny tělesně postižených občanů, o kulturní a rekreační péči o důchodce, nebo také 
o poskytování bezúročných půjček [26]. 
 
            V následujících ustanoveních zákona, v  kapitole „Péče o staré občany“, je  také 
poměrně významné ustanovení, které ukládá zaměstnavatelům pečovat o své bývalé 
zaměstnance: 
 
„(3) Organizace umožňují důchodcům–bývalým svým pracovníkům  (členům  výrobních 
družstev  a členům jednotných zemědělských družstev), kteří odešli do důchodu, účast na 
kulturních, společenských, rekreačních a jiných akcích organizace, jakož i na závodním 
stravování, pokud je organizace poskytuje svým pracovníkům (členům)“ [27].  
 
            Oproti minulosti dochází jednak v ustanoveních tohoto  zákona, ale následně i  
v navazujícím  zákoně „O působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním 
zabezpečení“[28] o nezanedbatelné rozšíření spektra ústavní sociální péče z hlediska její 
účelové specifikace, kterou pak mají za povinnost zajišťovat  příslušné národní výbory. Za 
pozornost stojí i skutečnost,  že se zde objevuje i nový typ ústavní péče, a  to domovy –
penziony pro důchodce. 
  
   „(1) Pro poskytování ústavní sociální péče národní výbory zřizují a spravují ústavy sociální 
           péče 

a) ústavy pro tělesně postiženou  mládež 
b) ústavy pro tělesně postiženou mládež s přidruženým mentálním postižením 
c) ústavy pro mentálně postiženou mládež 
d) ústavy pro tělesně postižené dospělé občany 
e) ústavy pro tělesně postižené dospělé občany s přidruženým mentálním postižením 
f) ústavy pro smyslově postižené dospělé občany 
g) ústavy pro mentálně postižené dospělé občany 
h) domovy důchodců 
i) domovy – penziony  pro důchodce“  [29]. 
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            V následujícím ustanovení  se hovoří ještě o další možnosti rozšíření spektra ústavních 
zařízení  pro poskytování sociální péče. 
   
„ V ústavech uvedených v odstavci 1 písm. a)  až  h) mohou být zřízena samostatná oddělení 
pro denní a týdenní pobyt. Národní výbory mohou zřídit s výjimkou domovů důchodců a 
domovů – penzionů pro důchodce i samostatné ústavy pro denní a týdenní pobyt“ [30]. 
 
            Další následující ustanovení výše uvedeného zákona  také oproti předchozímu  stavu 
jasněji vymezuje zřizovací a svěřující kompetence související s ústavní sociální péčí mezi 
jednotlivé typy národních výborů [31].  Příslušným usnesením tohoto zákona je také okresním 
národním výborům nově svěřena možnost zřizovat okresní ústavy sociálních služeb, které 
dále komplexně zabezpečují ekonomické a technické řízení služeb sociální péče, případně i 
organizaci jejich poskytování [32]. 
 
            Přijetím tohoto zákona. došlo oproti předchozímu stavu. v procesu legislativního  
zajištění sociálního zabezpečení ke skutečně kvalitativnímu posunu, a to i přesto, že 
v průběhu  jedenáctiletého trvání   předchozího zákona  o sociálním zabezpečení z roku 1964 
se uskutečnilo několik jeho dílčích změn. Důkazem je i skutečnost, že  zákon o sociálním 
zabezpečení z roku 1975, s určitými nezbytnými dílčími změnami, zůstal v platnosti po celých 
třináct let až  do roku 1988. 
 
 

5.5  Období  1988 - 2006 
 
            V červnu  1988 byl přijat nový zákon o sociálním zabezpečení [33] s  účinností od 1. 
října  1988, který  ideově vycházel z předchozího zákona o sociálních službách z roku 1975 a  
svým   obsahem jej zároveň i nahrazoval. V novém zákoně jsou  zakomponovány  mnohé  
poměrně významné změny, v nichž se odráží  skutečnost 13-ti letého   trvání  působnosti 
předchozího zákona, a to přes jeho dílčí průběžnou aktualizaci. Za tak dlouhé období došlo 
k nezanedbatelnému  posunu v  ekonomických relacích,  které se promítaly do běžného 
života.  Proto vznikl zcela logický  požadavek na  novelizaci původního zákona  
s promítnutím nutných úprav finančních parametrů poplatných dané době. Působnost orgánů 
České republiky v sociálním zabezpečení pak tentokrát řešil již samostatný zákon [34], který 
byl přijat ve stejném období a se stejným datem účinnosti. V příslušném ustanovení nově 
přijatého  zákona o sociálním zabezpečení  opět figurují ústavy sociální péče jako účelová 
zařízení, která jsou ve stejné podobě jako v předchozím období zřizována příslušnými 
národními výbory [35]. 
 
            Obě tyto legislativní normy prošly během svého více než dvacetiletého trvání jejich 
účinnosti až do současné doby mnoha významnými novelizacemi a změnami  v rozsahu zcela 
výjimečném. Ty byly iniciovány především revolučními změnami v roce 1989 a následnými 
politicko - ekonomickými změnami s orientací na tržně  hospodářské vztahy 
s nezanedbatelnými dopady i do oblasti sociálního zabezpečení. Do roku 2006 došlo v případě 
zákona o sociálním zabezpečení  celkem k více než 40 změnám oproti jeho původnímu znění 
v  r. 1988  A  to v mnoha ustanoveních skutečně ke změnám zásadním, které výrazně měnily  
jeho  původní  podobu. V případě souvisejícího zákona o působnosti orgánů České republiky 
v sociálním zabezpečení  došlo k přibližně 20-ti změnám oproti jeho původně přijaté  verzi  v 
 roce  1988.  Oba  tyto   zákony    jsou  v   modifikované   podobě   v   platnosti dodnes.  
Částečně   některá    ustanovení   pak     nahradil     zákon    o    sociálních    službách   [36]   a  
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související  zákon,  kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 
sociálních službách [37]. Oba tyto zákony byly schváleny v březnu 2006 a jejich účinnost 
nastala od 1.ledna 2007. 
 
            Dá se říci, že do doby přijetí výše zmiňovaného zákona  o sociálních službách, který 
mimo jiné představuje i převratnou změnu  v klasifikaci rozsahu sociální péče, včetně péče 
ústavní, se institucionálně poskytovaná sociální péče s přímou vazbou na pomoc klientům, 
jejichž situace s ohledem na jejich zdravotní stav či charakter postižení vyžadovala sociální 
pomoc,  rozdělila v základním členění do dvou základních kategorií: 
 

1. Ústavní sociální péče 
2. Zařízení pečovatelské služby 

 
            Celé spektrum  ústavní sociální  péče, jejíž poskytování  vyžaduje potřebu k tomu 
vhodných objektů,   se pak do doby přijetí zákona o sociálních službách. vyprofilovalo do tří 
základních  kategorií: 
 

3. Domovy důchodců 
4. Domovy-penziony pro důchodce 
5. Ústavy pro zdravotně postižené 

 
            Ústavy pro zdravotně postižené se dále rozlišovaly podle charakteru postižení klientů. 
Z hlediska tématu této práce je vhodné zmínit  vedle sociálních staveb  i kategorii „Domovů 
s pečovatelskou službou, které sice spadaly do oblasti „Zařízení pečovatelské služby“, 
nicméně vzhledem k povaze náplně své činnosti se velmi často svým charakterem (ne však 
organizačně-ekonomickými vztahy) přibližovaly ke kategorii „Domovů - penzionů pro 
důchodce“. 
 
 

5.6  Období od roku 2007 
 
            Je možno s klidným svědomím a s pocitem naplnění dlouholetých tužeb říci, že od 
počátku roku 2007 dospěl v naší zemi legislativní rámec zahrnující péči o sociálně potřebné,  
byť se zpožděním  několika desítek let oproti moderním zemím západní Evropy, do stavu 
srovnatelnému s moderními zeměmi Evropské unie. Stalo se tak díky tomu, že od 1. ledna 
2007 vstoupil v platnost již výše zmiňovaný zákon  o sociálních službách [1]. 
  
 

5.6.1. Zákon o sociálních službách  
 
            Historie přípravy vzniku  zákona  o sociálních službách spadá už do období  roku 
1991. Bylo zcela zřejmé, že stejně jako v mnoha jiných oblastech s vazbou na státní správu, 
také i systém poskytování sociální péče vyžaduje jeho zásadní změnu. V rámci přípravy 
tohoto zákona bylo snahou vytvořit legislativní prostředí, které by umožnilo přechod 
z podmínek  poskytování sociální péče v duchu minulého systému na možnost poskytování 
individuálnější a adresnější pomoci klientům s jejich svobodnějším  rozhodnutím, kdo by jim 
potřebnou a požadovanou  službu měl poskytovat. Určitě se nejednalo o novou myšlenku, 
neboť v mnoha jiných evropských státech podobný systém úspěšně funguje již i několik 
desetiletí.  
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            Byly vytyčeny čtyři základní požadavky, jejichž  řešení mělo být do  nové legislativní 
normy uspokojivě zakomponováno.  
 

1    adresnost: osobám, které potřebují pomoc, by měl být přímo poskytnut formou dávky 
příspěvek na péči. Jeho výše měla být odstupňována  v několika kategoriích, které by 
zohledňovaly zdravotní postižení a z toho plynoucí sociální potřebnost konkrétní 
osoby.   

2 svobodná volba: osoba, která potřebuje pomoc, se sama svobodně rozhodne, který 
z profesionálních poskytovatelů s patřičným oprávněním jí službu na základě 
smluvního vztahu  poskytne. Zároveň  musí být umožněno, aby příspěvek na péči 
mohl sloužit k pokrytí nezbytných nákladů na sociální péči, poskytovanou osobami 
blízkými (např. rodina, sousedská výpomoc). 

3 ekonomická návratnost: bylo snahou, aby prostředky, které se formou příspěvku na 
péči vyplatí, byly efektivně využity a sloužily skutečně k „nakupování“ sociálních 
služeb a nebyly chápány pouze jako navýšení důchodových dávek. Cílem nového 
zákona mělo také být snížení zájmu o drahou ústavní péči u osob, které ji někdy 
vyžadovaly pouze z důvodu absence kvalitních terénních služeb. Naopak nový zákon 
měl také vytvořit předpoklady pro profesionálnější, kvalitnější a širší poskytování 
terénních služeb. 

4 zkvalitnění poskytovaných služeb:  v nové legislativní normě měla být jasně stanovena 
pravidla, kdo může poskytovat sociální službu a jaké kvalifikační požadavky  pro to 
musí splňovat. Současně bylo požadováno jasné vymezení rozsahu nabízených a 
poskytovaných sociálních služeb a přesně stanovena výše ceny za jednotlivé služby. 

 
            Zároveň se předpokládalo, že v dohledné   budoucnosti se naše země stane platným 
členem Evropské unie. Absence „evropsky“ kompatibilního zákona mohla přinést komplikace 
z  důvodu    zastaralosti legislativního prostředí v poskytování sociální péče  v naší zemi. To 
by mohlo způsobit i následné problémy  po tehdy předpokládaném a toužebně očekávaném 
úplném otevření hranic mezi naší zemí a zeměmi Evropské unie.  
 
            Tento zákon se začal původně připravovat pod pracovním názvem „Zákon o sociální 
pomoci“ a vzhledem ke znalosti podobných systémů v zahraničí, nebylo až tak složité 
vytvořit jeho věcný obsah, který se v zásadních ideových konturách příliš nelišil od původní 
verze ani v jeho konečné přijaté podobě. Bylo však zřejmé, že pokud samotní klienti mají 
podstatně více rozhodovat o tom, který z poskytovatelů jim  zajistí požadovanou službu, 
budou muset také disponovat  finančními prostředky v potřebné výši, aby tuto službu mohli 
uhradit. Proto právě největším problémem bylo stanovit systém, který měl vyřešit, jakým 
způsobem, ale především v jaké výši by měly být finanční prostředky klientům poskytovány. 
Přestože téměř všechny tehdejší politické strany měly přijetí tohoto nového zákona 
dlouhodobě ve svém volebním programu, hrozba dalších  výdajů  ze státního rozpočtu 
v úrovni několika miliard korun ročně odsouvala vůli definitivního projednávání zákona 
s odkazem na nutnost jeho stálého  dopracovávání. Bylo zřejmé že přechod z různých úrovní 
centrálního financování  sociální péče  na systém „nakupování“ sociálních služeb ze strany 
klientů bude přinejmenším po dobu několika let znamenat nemalý skokový nárůst výdajů na 
sociální oblast ze státního rozpočtu. 
 
            Je možno konstatovat, že  přijatý zákon  o sociálních službách vytvořil podmínky pro 
uplatnění principů moderní sociální politiky v oblasti sociálních služeb a posiluje pocit 
nezávislosti uživatelů sociálních služeb. Je to dáno tím, že samotní příjemci služeb se nyní 
mohou sami rozhodnout, u kterého poskytovatele s patřičným odborným oprávněním si 
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potřebnou službu zajistí, a prostřednictvím zavedení systému příspěvku na péči ji mohou také 
v přesně stanovené výši poskytovateli uhradit. Pokud s poskytovatelem nebo s kvalitou služby  
spokojeni nejsou, mohou kdykoliv  poskytovatele služby změnit. Samozřejmě je to odvislé od 
počtu poskytovatelů a nabídky rozsahu sociálních služeb v té či oné lokalitě. 
 
            Existuje několik zásadních  aspektů, které opravňují považovat zákon o sociálních 
službách za skutečně přelomový: 
 

1. Systémově řeší poskytování sociálních služeb, přesně stanoví, komu jsou poskytovány  
a zrovnoprávňuje všechny jejich poskytovatele. 

2. Stanoví jednotné podmínky pro registraci všech poskytovatelů sociálních služeb a 
jejich povinnosti. 

3. Vymezuje jednotlivé druhy sociálních služeb, všech zařízení sociálních služeb a také 
jejich základní činnosti. 

4. Stanoví způsob inspekce a kontroly kvality poskytovaných služeb. 
5. Stanoví kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka, včetně jeho 

odborné způsobilosti a povinnosti dalšího vzdělávání. 
6. Stanoví povinnost zajištění zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb 

prostřednictvím zdravotních pojišťoven. 
7. Nově zavádí tzv. „příspěvek na péči“. 
8. Přináší zásadní změny ve financování sociálních služeb (vícezdrojové financování se 

stanovením rozsahu úhrad ze strany klientů).  
9. Ukládá krajům ve spolupráci s obcemi povinnost zpracovávat na svém území 

střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. 
 
            Za významný nový prvek, jenž je do zákona o sociálních službách zakomponován, je 
beze vší pochybnost nutno  považovat  právě poskytovaný „příspěvek na péči“. Je to finanční 
instrument, sloužící k podpoře osob, které jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního 
stavu (stav, který….“má  trvat déle než jeden rok a omezuje duševní, smyslové nebo fyzické 
schopnosti a má vliv na péči o vlastní osobu a soběstačnost“ [38] ) závislé na pomoci cizí 
osoby. Příspěvek na péči  má několik důležitých aspektů: 
 

- Je dávkou, která je poskytována přímo osobám, které potřebují pomoc 
- Může z něj být hrazena profesionální sociální služba (poskytovaná ambulantní či 

ústavní formou). 
- Může sloužit k pokrytí nezbytných nákladů sociální péče poskytované osobami 

blízkými (rodina, sousedská výpomoc). 
-    Příspěvek na péči je   poskytován  měsíčně  podle  stupně  závislosti  na  pomoci 

cizí osoby  a  věku.  Existují  čtyři  stupně  závislosti dle rozsahu zdravotní 
indispozice  a soběstačnosti, kdy ke každému z nich je přiřazen příspěvek 
v odstupňované  výši. Po dílčích  úpravách,  kterými  došlo k drobné  modifikaci  
částek  (platné od 1.8 2009), je výše příspěvku následující                                                                                                                     
1-18  let      ( I.st.  3000,-Kč,  II.st.  5000.-Kč,  III.st.  9000 Kč.-,  IV.st. 12000.- Kč )  
nad 18 let    ( I.st.  2000.-Kč,  II.st.  4000.-Kč,  III.st.  8000 Kč.-, IV.st.  12000.- Kč )  

 
            Z hlediska obsahu této disertační práce je v souvislosti s přijetím tohoto zákona nutno 
zmínit jednu významnou skutečnost. Jasné vymezení výše příspěvku, poskytovaného 
konkrétnímu klientovi ke krytí  nákladů k zajištění potřebné sociální služby, se vzhledem 
k trvalému nedostatku míst v domovech pro seniory odrazí i v posuzovaných kritériích pro 
přijímání klientů do tohoto tytu zařízení. Je zřejmé, že bude preferováno přijímání příjmově 
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nejbonitnějších klientů s nejvyšším stupněm závislosti, což  však také znamená, že se bude 
jednat o klienty, jejichž vážný zdravotní stav vyžaduje tomu odpovídající  náročnou péči. 
 
            Z pohledu typologie staveb, v nichž by tato péče měla být poskytována, musíme 
opustit vžitou představu bývalého domova důchodců s více či méně soběstačnými seniory, a  
přijmout skutečnost, že tato zařízení  musí být projektována spíše jako pečovatelská či 
geriatrická oddělení zdravotnických zařízení s klienty přinejmenším částečně upoutanými na 
lůžko. To bude znamenat i požadavek na vhodnou podobu a  dispozici vnitřního řešení takové 
stavby, kdy je nutno počítat i s vyššími  investičními  a  provozními náklady.    
 
            Pro úplnost je třeba konstatovat, že přes mnohá výrazná pozitiva, která dlouho 
očekávaný zákon o sociálních službách přinesl, existují  za období více než tříletých 
zkušeností s jeho účinností signály, že přesto zcela nenaplnil veškerá   očekávání a některá 
jeho ustanovení bude třeba upravit. Z negativních zkušeností je možno uvést zejména : 
 

- Podmínky vzniku nároku na příspěvek o péči a výše příspěvku především v nižších  
stupních jsou nastaveny tak, že vyvolávají  někdy až bezprecedentní  zájem o získání 
této dávky. 

- Příjemci příspěvku na péči v mnoha případech vnímají nesprávně účel této dávky, 
kterou považují za  „odškodnění“ za jejich zdravotní stav a z toho důvodu za 
navýšení důchodové dávky. 

- Podle provedených analýz směřuje z vyplacených částek na příspěvek na péči do 
rozpočtů  poskytovatelů sociálních služeb méně, než bylo předpokládáno. 
Znatelnější se tato situace projevuje především v případě terénních a ambulantních 
služeb sociální péče. Situace v oblasti pobytových služeb je částečně deformována 
neodpovídajícím složením obyvatel těchto zařízení, neboť v nich z minulosti žijí 
lidé, kteří služby tohoto typu nepotřebují. 

- Obecně je možno konstatovat, že ve stávajících  podmínkách nedošlo k propojení 
výdajů dotačních a výdajů alokovaných do příspěvku na péči, a to především 
v terénních a ambulantních službách. 

 
            S ohledem na výše uvedené skutečnosti byl již předložen vládě České republiky návrh 
na novelizaci zákona o sociálních službách s cílem upravit systém poskytování sociálních 
služeb tak, aby byly zohledněny poznatky z praxe, jež odhalily některé neefektivní a 
nehospodárné postupy, a to především v těchto oblastech: 
 

1. Jasného vymezení nároku a způsobu použití příspěvku na péči 
2. Zavedení přísnějších principů kontroly v systému sociálních služeb 
3. Vymezení kompetencí v oblasti financování sociálních služeb z veřejných 

rozpočtů. 
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6.  Stavby pro poskytování sociální péče 
        
            Jistě může existovat poměrně široká individuální  představa o charakteru staveb, které 
by měly nebo mohly sloužit pro poskytování sociální péče. Existují i extrémy  připomínající 
ironii minulé doby na něž pamětníci vzpomínají dnes spíše s úsměvem, kdy se i v rámci 
oficialit ne všichni plně  orientovali  v  odlišnosti  termínů  sociální a socialistická péče. Ve 
zjednodušené podobě se za stavby pro poskytování sociální péče dají označit  takové objekty, 
v nichž mohou být v rámci ústavní péče umisťování lidé většinou z důvodu vyššího  věku 
(domovy důchodců apod.), nebo osoby, které mají určité postižení trvalého charakteru, které 
jim  neumožňuje samostatný život bez pomoci  cizí osoby (případně pro to neexistují reálné 
předpoklady). Podmínkou je, že splňují požadovaná kritéria pro přijetí do daného typu 
zařízení, určeného pro poskytování příslušné sociální péče. 

  
6.1  Do doby účinnosti zákona o sociálních službách 
             
            Pro větší přehlednost pokládám za vhodné (i z hlediska odlišné terminologie), 
posuzovat jednotlivé druhy sociálních staveb právě se stanovením  časového milníku 
v podobě termínu účinnosti již  zmiňovaného zákona o sociálních službách (1. ledna 2007). 
Jak je patrné i z předchozích kapitol této práce, rozsah, označování a začleňování jednotlivých 
typů sociálních zařízení procházelo od 50-tých let 20. století až do doby přijetí zákona o 
sociálních službách dlouhým vývojem. Zároveň  v tomto období docházelo také k  rozšiřování 
sociálních péče poskytované v ústavních zařízeních, případně specifičtějšího vyčleňování 
některých sociálních služeb pod samostatná zařízení. Na konci tohoto procesu se kategorizace  
těchto zařízení vygenerovala (viz  kap. 5.5) pod následující označení:  
                
                   1. Domovy důchodců 
                   2. Domovy - penziony pro důchodce 
                   3. Ústavy pro zdravotně postižené 

 
6.1.1  Domovy důchodců 
 
             Ve smyslu příslušného ustanovení vyhlášky MPSV z roku 1991, kterou se provádí  
zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů České republiky 
v sociálním zabezpečení jsou: 
 
„Domovy důchodců určeny především pro staré občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro 
přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní 
péči, jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny, ani pečovatelskou službou nebo jinými 
službami sociální péče, a dále pro staré občany, kteří toto umístění nezbytně potřebují 
z jiných vážných důvodů. Nemohou však být přijati občané, jejichž zdravotní stav vyžaduje 
léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotním zařízení“ [39].   
 
            Mezi základní služby poskytované v domovech důchodců patří zdravotní, 
ošetřovatelská a pečovatelská služba Z hlediska posouzení  typologie staveb jsou domovy 
důchodců začleněny podle hlavních stavebních druhů  do typologie staveb občanských, 
z hlediska bližšího určení do typologie staveb sociálních. 
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            Jak už bylo výše zmiňováno, socialistická  ideologie od 50. let 20 stol. veřejně 
proklamovala, že vedení naší země a naše společnost je schopno zajistit kvalitní sociální péči 
všem pracujícím, kteří ji potřebují. Zároveň pokračující rozpad vícegeneračního rodinného 
soužití,  často spojený s odchodem mladších generací za prací do měst s omezenou rozlohou 
nově budovaných bytů  vyvolával stále větší požadavky na rozšiřování míst v domovech 
důchodců  Přitom však jejich   nová výstavba svým rozsahem ani zdaleka  nepostačovala 
k uspokojení stupňujících se skutečných kapacitních potřeb. Tento obrovský tlak nalézt za 
každou cenu téměř jakýkoliv volný prostor neumožňoval zabývat se úvahami o potřebách 
seniorů z hlediska jejich mentality, psychického rozpoložení, vnímání prostoru apod. Totéž 
většinou platilo i při posuzování vhodnosti zajištění jejich zdravotně-sociálních potřeb 
v objektech, které byly k dispozici. Prioritní snahou úředníků bylo, aby osoba, která se bez   
trvalé péče v domově důchodců již neobešla, byla „kamkoliv“ a třeba i „kdekoliv“ umístěna. 
Proto zejména v menších městech, spádových obcích a v pohraničních oblastech se hledaly 
objekty, které by po případné rekonstrukci mohly soužit pro sociální sféru. Tento stav, 
umocněný skutečností, že na  umístění v domově důchodců se čekalo i mnoho let způsobil, že 
pro domovy důchodců byly často  využívány i např.opuštěné  kláštery a zámky. Přitom ani 
případná účelová   modernizace těchto staveb  nic  nezměnila na jejich  naprosté nevhodnosti  
pro daný účel. Velké prostory s vysokými stropy byly  často ve snaze o vytvoření menších 
pokojů rozčleněny příčkami kdy nepoměr mezi plochou pokoje   a jeho výškou způsobil 
„studnový efekt“. Jako příklady využití objektů bývalých zámků pro domovy důchodců lze 
uvést například zámek v Budislavi, Miličevsi,  Olšově, ve Sloupu v Čechách nebo 
v Borohrádku.   
 
Obr. 6.1.O.1  Domov důchodců v Miličevsi ( bývalý zámek) 
 

   
 
 
            Z bývalých klášterních objektů lze zmínit např. klášter v Javorníku, v Božicích na 
Hrušovansku nebo v Tovačově. Vzhledem k trvalému nedostatku kapacitních potřeb 
v domovech důchodců, který přetrvává až do dnešní doby, byly mnohé tyto objekty po roce 
1990 rekonstruovány a slouží pro pobyt seniorů dodnes. A to často i přes svoji setrvalou 
zjevnou nevhodnost pro daný účel  jejich využití.  
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Obr. 6.1.O.2  Domov důchodců v Božicích (bývalý klášter) 
 

 

 
 
            Ani architektura nově budovaných objektů nebyla nikterak specifikována. Směrnice 
pro nově budované objekty domovů důchodců vycházely z typizačních směrnic používaných 
pro výstavbu nemocničních zařízení, což dokresluje i pohled  projektantů na strukturu 
budoucích obyvatel domovů důchodců.  Používané typizační směrnice například stanovily, že  
minimální plocha pokoje na jednoho klienta mají být u vícelůžkových pokojů 7 m² a objem 
místnosti 21 m³  a u jednolůžkových pokojů plocha 9 m² a objem 27 m³. Dále, že pokoje mají 
být projektovány nanejvýš pro 6 lůžek, světlá výška pokoje nesmí klesnout pod 3 metry a 
musí být k dispozici nejméně 1 WC na 10 lůžek. I přes dnešní zjevnou „mírnost“ těchto 
parametrů odpovídajících představám  doby před několika desítkami let je třeba zdůraznit, že  
tyto požadavky platily pouze pro nově budovaná zařízení.  
 
            Většina objektů, které byly v 50. letech k dispozici jako domovy pro důchodce,  byla 
postavena do roku 1900 a  mnohé z nich navíc byly značného stáří a v nevyhovujícím 
technickém stavu. Výstavba v 50.letech se orientovala především na podporu průmyslu a na 
bytovou výstavbu, a proto až  vedle stavebního boomu zejména velkokapacitních sídlišť ve 2. 
polovině 60- tých a od 70-tých let se v rámci jejich občanské vybavenosti projektují i stejně 
velkokapacitní domovy důchodců, později i domovy-penziony pro důchodce. Snahou bylo 
v co největší míře omezit provozní náklady, a proto některá z těchto zařízení byla 
projektována s kapacitou až téměř 500 klientů. Je třeba zmínit, že celkový počet domovů 
důchodců nestoupal, ale naopak klesal, neboť nové „velkokapacitní“ domovy důchodců 
nestačily počtem  nahrazovat ty objekty, jejíž fyzická zchátralost neumožňovala jejich další 
provoz. Požadavky na kompenzaci počtu lůžek se často řešily i nevhodným zvyšováním počtu 
lůžek ve stávajících zařízeních. Nová výstavba domovů důchodců probíhala především jako 
součást sídlištní bytové výstavby a také z hlediska jejich architektonického pojetí i 
používaných stavebních prvků, materiálů  a technologie výstavby se od  panelových domů, 
určených  pro hromadné bydlení ani příliš nelišily. Zjevnou odlišností byly pouze dlouhé 
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chodby z nichž se vstupovalo do jednotlivých pokojů, což podtrhovalo dnes jasně odmítaný 
„internátní“ charakter těchto zařízení. 
 
            O reálné potřebě míst v domovech důchodců (a zároveň i vážnosti z hlediska zajištění 
péče o tyto osoby) svědčí i fakt, že ještě v 90.letech bylo v některých domovech důchodců až 
10 klientů na jednom pokoji. I když není možno generalizovat,  dané skutečnosti  samozřejmě 
svědčí o tom, že tyto stavby přinejmenším  nerespektovaly skutečné potřeby seniorů. Pokud 
nechceme hovořit o   rozporu s respektováním samotné důstojnosti člověka.  Stav, kdy zájem 
o místa v domech důchodců byl enormně vyšší než byla jejich nabídka, kdy na umístění do 
domova důchodců se čekalo mnoho let, i přes všechny výše zmiňované skutečnosti, s sebou  
zákonitě přinášel  i protekcionismus.  Lidé s politickými zásluhami byli upřednostňováni 
k přijetí do domovů důchodců a pochopitelně největší zájem byl o místa v nových a 
kvalitnějších  zařízeních. Dokonce některá z nich byla projektována s tím záměrem, že budou 
následně určena pro politicky privilegované skupiny seniorů, čemuž odpovídala i optimálně 
zvolená lokalita, vyšší úroveň kvality  i oficiálně deklarovaná potřebnost  jeho výstavby.   
 
Tab. 6.1.T.1  Orientační stáří objektů domovů důchodců v ČR 
 

postaveno počet domovů důchodců v % 
do 1700 28 9,6 
1701-1900 90 31 
1901-1945 51 17,6 
1946-1960 18 6,2 
1961-1984 43 14,8 
1985-1995 60 20,8 
celkem 290 100 

                                                         Pramen: Vojnar V. „Ústavní a sociální péče, 1998, str. 10 
 
            Po roce 1990  došlo ke  změně  politických a společenských poměrů v naší zemi. 
Jedním z přínosů právě  pro zlepšení situace v sociální oblasti byl fakt, že  díky  možnostem 
reálného prosazení  návrhů, na nichž se shodla demokratická většina, se začala silněji 
projevovat snaha především o zkvalitňování sociálních služeb. Jistě k tomu přispělo i otevření 
hranic směrem k zemím západní Evropy, kdy jednak už bylo možno přímo  porovnávat 
úroveň poskytované péče mezi jednotlivými zeměmi a zároveň čerpat potřebné zkušenosti. 
V této době byl dán i prostor pro vznik  nestátních organizací (Charita, Diakonie, Armáda 
spásy apod.), které se orientovaly na sociální sféru a svoji činností přispěly i k výraznému 
rozšíření sociálních služeb. Postupně se vedle poskytování terénních služeb zaměřovaly i na 
budování lůžkových kapacit pro poskytování pobytových služeb pro lidi bez přístřeší, ale i na 
budování nových kapacit domovů důchodců.  Tyto organizace byly navíc přímo čí nepřímo 
napojeny na jejich partnerské organizace v zahraničí, které je v jejich činnosti, a to i 
sponzorováním  investičních záměrů, nezanedbatelnou měrou finančně podporovaly. 
Současně především ve velkých městech docházelo i k organizačním změnám v řízení 
sociální oblasti, kdy byla  snaha současné krajské,  okresní a městské ústavy sociální péče 
rozvolnit.  Jednotlivá zařízení se v té době  osamostatňují, stávají se samostatnými  
organizacemi s právní subjektivitou  a jejími zřizovateli  se stávají většinou obce.  
            Současně se však také mnoho domovů důchodců ocitlo v existenční nejistotě. Mnohé z 
nich sídlily v objektech, které se staly předmětem restitučních nároků. Je proto stanovena 
zákonná podmínka, že  objekt, který slouží tomuto a podobnému veřejně potřebnému účelu, je 
možno vydat až po období 10 let od data uplatnění restitučních nároků. Navíc v takovýchto 
případech bylo možno požádat Ministerstvo práce a sociálních věcí  o poskytnutí finančních 
prostředků na vybudování nového náhradního zařízení. Devadesátá léta 20. století byla proto 
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ve znamení zahajování nejen nových staveb domovů důchodců, ale i rozsáhlých rekonstrukcí 
domovů stávajících s cílem zkvalitnění poskytované péče včetně  snižování počtu lůžek na 
jednotlivých pokojích. Důsledkem je skutečnost, že i přes stoupající   počet domovů důchodců 
nedochází k celkovému navyšování počtu lůžek. 
 
 
Tab. 6.1.T.2  Kapacity míst v domovech důchodců v ČR v jednotlivých letech   
             

rok 1959 1990 1995 2000 
počet domovů 296 254 290 338 
počet míst 27302 32310 32305 36163 

                                                      Zdroj údajů:  MPSV ČR 
 
6.1.2  Domovy-penziony pro důchodce 
 
            Ve smyslu znění již výše zmiňované  vyhlášky  MPSV z roku 1991 jsou tato zařízení, 
která se v naší legislativě poprvé objevují v zákoně o   sociálním zabezpečení v roce  1975 
(viz kap. 5.4) popsána takto: 
 
 1)„Domovy-penziony pro důchodce jsou určeny pro staré občany, kteří dosáhli věku 
rozhodného pro přiznání starobního důchodu a pro občany, kteří jsou plně imobilní, pobírají  
invalidní důchod a jejich celkový zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní péči, za 
předpokladu, že jim budou poskytnuty služby potřebné vzhledem k jejich věku a zdravotnímu 
stavu. 
 2) Do domovů - penzionů pro důchodce se přijímají občané, jejichž zdravotní stav a věk 
umožňuje vést poměrně samostatný život ve vhodných podmínkách.  
3) V domovech-penzionech pro důchodce se poskytuje ubytování  a základní péče; podle 
možnosti ústavu  a požadavku obyvatel domovů-penzionů pro důchodce lze obyvatelům 
poskytnout i další  placené služby. Současně jsou ústavem vytvářeny podmínky pro rozvoj 
kulturního a společenského života a zájmové činnosti obyvatel ústavu“ [40]. 
 
            Je skutečností, že tato zařízení byla od 2. poloviny 70-tých let 20.stol. budována téměř 
vždy  jako novostavby s   jednopokojovými   nebo i dvoupokojovými  jednotkami, kdy 
dvoupokojové jednotky byly prioritně předurčeny pro manželské páry. Často navíc i se 
samostatným kuchyňským koutem. Na svoji dobu se jednalo o velmi kvalitní bydlení, ale 
především s minimálními provozními náklady pro jejich uživatele. Místa v domovech - 
penzionech pro důchodce byla přidělována na základě správního rozhodnutí zřizovatele o 
přijetí klienta do tohoto typu zařízení. Ti pak neplatili nájemné, ale i na tehdejší poměry velmi 
nízký poplatek za pobyt, jehož výše byla stanovena stejně jako v sociálním zařízení. Klienti 
nemuseli čerpat žádnou službu, ale pokud měli zájem, za velmi nízké poplatky si mohli 
nechat prát prádlo, provádět úklid, využívat možnost stravování a další služby, jejichž rozsah 
v dané době převyšoval obecné standardy poskytované péče. V podstatě se jednalo o velmi 
levné bydlení pro osoby, které - kromě výjimek- by  mohly bydlet v klasickém nájemním 
bytě. Navíc to bylo v době, kdy obecně existoval kritický nedostatek bytů a osoby, které 
odcházely do domova-penzionu pro důchodce často přenechávaly „svoje“ stávající byty svým 
rodinným příslušníkům. Vzhledem k výše popsaným benefitům a povaze tohoto sociálního 
zařízení  zde byli umísťováni téměř výhradně protekční klienti. Dokonce některá tato zařízení 
(převážně ve velkých městech) byla oficiálně určená „pro zasloužilé členy strany“. Proto mezi  
veřejností  byly tehdy    domovy – penziony pro důchodce považovány za   typický příklad 
politického klientelismu.  
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            Z hlediska stavebního řešení se samotné byty v domovech - penzionech pro důchodce 
příliš nelišily od běžných  malometrážních bytů (jedno nebo dvoupokojových). Současně však 
muselo být vybudováno také dostatečné zázemí pro poskytování požadovaných služeb 
(prádelna, kuchyně, zdravotní ambulantní služby apod.). To byl také důvod, proč někdy  byly 
domovy –penziony pro důchodce budovány jako samostatný objekt v sousedství domova 
důchodců, což pak umožňovalo koncentrovat poskytované služby do jedné lokality. 
 
             Zákon o sociálních službách, přijatý v roce 2006 (viz kap.5.6.1) nově   definuje 
jednotlivé typy služeb a sociální služba domov-penzion pro důchodce již mezi nimi není. 
V přechodových ustanoveních tohoto zákona je pak stanoveno, že stav stávajících klientů 
domovů-penzionů pro důchodce musí být nejpozději do tří let od data účinnosti tohoto zákona 
(1. ledna 2007) převeden do stavu odpovídajícímu tomuto novému zákonu.  
 
 

6.1.3  Ústavy pro zdravotně postižené 
 
            Obecně lze říci, že v průběhu předchozích let  až do období platnosti zákona o 
sociálních službách se terminologie označování ústavních zařízení pro postižené osoby různí. 
Je to jednak dáno tím, že v průběhu let dochází k větší specializaci těchto zařízení, ale 
zároveň je to i otázkou rozsahu vnímání  této problematiky buď s dopadem do sociální nebo 
do zdravotní oblasti. Proto  mohou vedle sebe figurovat obsahově stejná ústavní zařízení  pod  
názvem ústavy pro zdravotně postižené, stejně tak jako pod názvem Ústavy sociální péče. 
Máme-li vyspecifikovat tato zařízení, lze možno opět citovat vyhlášku. MPSV  z dubna 1991, 
kde výčet těchto zařízení je zřejmě vyčerpávající: 
 
  „a)  ústavy pro tělesně postiženou mládež 
    b)  ústavy pro tělesně postiženou mládež s přidruženým mentálním postižením 
    c)  ústavy pro tělesně postiženou mládež s více vadami 
    d)  ústavy pro mentálně postiženou mládež 
    e)  ústavy pro tělesně postižené dospělé občany 
    f)  ústavy pro tělesně postižené dospělé občany s přidruženým mentálním postižením 
    g)  ústavy pro tělesně postižené občany s více vadami 
    h)  ústavy pro smyslově postižené dospělé občany 
   ch) ústavy pro mentálně postižené dospělé občany 
    i)  ústavy pro chronické alkoholiky a toxikomany 
    j)  ústavy pro chronické psychotiky a psychopaty“ [41]. 
    
 
            Není ambicí ani účelem této práce podrobně se soustředit na jednotlivé typy těchto 
ústavních zařízení. Je však vhodné zmínit některé z aspektů, které pokládám za důležité, 
přestože obsahují spíše filosofický nebo i etický rozměr.  Pokud se především v minulosti 
hovořilo o zajištění  vhodné péče   o osoby s určitým handicapem (a to zejména pokud se 
jednalo o psychické, mentální, nebo i smyslové postižení), podvědomě byla při rozhodování 
„kam s ním“ upřednostňována  ústavní péče. Vedle setrvačnosti v myšlení nebo spíše 
uplatňování standardního postupu to bylo dáno i skutečností, že neexistovalo mnoho 
zkušeností s alternativní péčí o takto, třeba i těžce postižené osoby.  Často také i  rodiny 
těchto osob byly přesvědčovány, že „v ústavu jim bude lépe“. Bylo pak spíše výjimkou,  když 
rodiny o takto postiženou osobu pečovaly samy. Navíc se  však většinou  jednalo pouze o 
případy, kdy postiženým bylo dítě. Je třeba popravdě přiznat, že z hlediska technického i 
ekonomického  bylo zabezpečení péče o tyto osoby oproti dnešní době podstatně složitější. 
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Nebyly k dispozici kvalitní technické pomůcky (polohovací postele, zvedáky a pod), ani 
například jednorázové hygienické prostředky, které dnes výrazně ulehčují péči o postižené 
osoby. Charakter bytů (především panelových) mnohdy také téměř znemožňoval manipulaci 
s imobilní osobou v případě nutnosti jejího převozu mimo byt, jako například k lékařskému 
vyšetření apod. Proto také  většina populace chápala za zcela přirozené (a především pokud se 
to přímo netýkalo jejich rodinného příslušníka), že člověk s těžší formou postižení má být  
umístěn do příslušného ústavního zařízení, kde se „stát“ o něj nejlépe postará.  
 
            Dá se říci, že především v posledních dvaceti letech, po otevření hranic směrem 
k vyspělým zemím Evropy, se situace k nazírání na handicapované osoby výrazně mění. 
Dlouhodobé zkušenosti a výzkumy  prokázaly, že např. i osoby se zjevným a vážným  
zdravotním handicapem mentálního charakteru jsou schopny aktivně vnímat okolní prostředí, 
mohou mít bohaté citové prožitky a dokáží (a chtějí) i komunikovat se svým okolím, pokud se 
jim k tomu pouze vytvoří nezbytné technické předpoklady. Tyto skutečnosti přispěly i 
k jinému komplexnímu pohledu na handicapované osoby a ke  snaze hledat způsoby, jak jim 
co možná nejlépe pomoci k jejich přirozené integraci do společnosti. Samozřejmě s ohledem 
na individuálně zaměřenou pomoc podle  formy a rozsahu jejich postižení. Zároveň byla 
snaha připravit  i takové legislativní a ekonomické prostředí, aby bylo usnadněno o takto 
postižené osoby pečovat  v domácím prostředí s využitím odborné pomoci terénních služeb. 
Jelikož bylo zřejmé, že komplexní a adresné řešení této problematiky si vyžádá i vyšší 
finanční náklady ze státního rozpočtu, trval také z tohoto důvodu celý proces přípravy  a 
schválení  požadovaných  legislativních norem s následným ověřením jejich uplatnění   více 
než 15 let. 
 
            Co se týče  charakteru objektů, do nichž byla v minulosti ústavní péče o takto 
zdravotně postižené umístěna, dá se říci, že situace byla téměř totožná, jako tomu bylo u 
domovů důchodců. Obecně možná ještě o něco horší, neboť mezi těmito klienty neexistovaly 
privilegované skupiny, které by vyžadovaly nadstandardní podmínky. Některé ústavy 
kontinuálně  pokračovaly ve  své činností ve stávajících „předválečných“ objektech, pro jiné 
se hledaly volné prostory například v opuštěných klášterech, zámcích apod. Výstavba nových 
zařízení je sporadicky zahajována až v 70-tých letech 20. století. S větší specializací ústavních 
zařízení podle charakteru zdravotního postižení souvisela snaha, aby  tyto ústavy byly 
situovány  v blízkosti příslušných specializovaných zdravotnických pracovišť. Ta vznikala 
zejména ve fakultních nemocnicích, ale mnohdy v různých městech.   Především pro dětské 
pacienty a klienty těchto ústavů to pak znamenalo  traumatizující odloučení od jejich 
blízkých. 
 
            Je třeba zmínit ještě jeden aspekt minulosti související s lokalizací ústavů pro 
zdravotně postižené. Mnohdy neoficiálně existovala podvědomá obava, aby  představu 
šťastného života v socialismu nenarušovala těsná přítomnost zdravotně postižených s jejich 
zjevným handicapem. Proto i v případech, kdy se nejednalo pouze o osoby s mentálním či 
psychickým postižením (akcent na „vhodné“umístění ústavu byl pak zcela evidentní), byla  
snaha ústavy pro  postižené  osoby lokalizovat mimo místa s vyšší koncentrací lidí. A to i 
v případě, kdy se připravovala nová výstavba těchto zařízení, která pak v duchu těchto 
nepsaných zásad byla situována mimo velké aglomerace. Jako příklad lze uvést na tehdejší 
dobu velmi moderní a velkolepý ústavní komplex v Hrabyni u Opavy, jehož výstavba byla 
zahájena v roce 1971. Ten vedle rehabilitačního oddělení slouží i jako ústavní zařízení pro 
osoby tělesně postižené. Zároveň je zde vybudována i velká kapacita bytů pro bydlení tělesně 
postižených, v nichž žijí i se svými rodinami. Rovněž zde byla vybudována chráněná 
pracoviště, kde zdravotně postižení mohli najít pracovní uplatnění. Přestože se procentuální 
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zastoupení  zdravotně postižených v celkové populaci v  naší zemi jistě nikterak výrazně 
nelišila a neliší od jiných zemí Evropy, po otevření hranic s možností jejich návštěvy   bylo 
pro mnohé naše občany překvapením, kolik osob se zdravotním postižením (vozíčkáři apod.) 
se v okolních zemích v běžném životě zcela přirozeně pohybuje.  
                     .  
   

6.2  Od doby účinnosti zákona o sociálních službách 
 
            Dne 1. ledna 2007, po mnohaletém procesu přípravy, vstoupil v platnost skutečně 
přelomový výše zmiňovaný zákon o sociálních službách [1]. Byl to krok, jenž  přinesl 
skutečně revoluční změnu v přístupu k problematice osob, které vzhledem k jejich  
dlouhodobému zdravotnímu handicapu zapříčiněnému nemocí, věkem nebo zdravotním 
postižením jsou odkázány na pomoc svého okolí. Podle rozsahu jejich závislosti na pomoci 
cizí osoby  byly vytvořeny čtyři kategorií, z nichž ke každé byla přičleněna konkrétní  
finanční částka, která je určena k úhradě nákladů (nebo části nákladů) za poskytování 
potřebných a požadovaných služeb. Zároveň však tento zákon přesně stanovil i rozsah 
zařízení sociálních služeb a požadovaná kriteria pro jejich poskytovatele ( viz kap. 5.6.1).  
 
            Zpřísnění  požadavků na zajištění kvality  poskytovaných služeb přináší  i jasný 
signál, že stavby určené pro poskytování zejména pobytových služeb, by se svým 
charakterem a technickým provedením měly přizpůsobovat především potřebám klientů. A to 
zároveň i z hlediska  vhodnosti a úrovně prostředí  a také optimálně zvolené  kapacity 
zařízení. Tyto požadavky by v souladu s duchem  zákona o sociálních službách měly být 
vnímány komplexně, měly by sloužit k ochraně osobnosti, důstojnosti a zachování co možná 
nejvyšší možné osobní svobody klientů v rozhodování o potřebě a způsobu poskytování 
požadované služby. Cílem těchto  opatření by měla být humanizace sociálních zařízení, aby 
po všech stránkách bylo o klienty dobře postaráno a především, aby se v nich i oni cítili 
příjemně a spokojeně.  
 
 

6.2.1  Zařízení pro poskytování sociálních služeb 
 
            Sociální služby jsou podle zákona o sociálních službách poskytované jako služby 
pobytové, ambulantní nebo terénní. Pobytové služby jsou spojeny s ubytováním klientů 
v zařízeních sociálních služeb, za ambulantními službami potřebná osoba dochází nebo je 
dopravena a součástí této služby není ubytování. Za terénní služby jsou považovány ty služby, 
které jsou potřebné osobě poskytovány v jejím přirozeném prostředí. Přestože s ohledem na 
zadání této práce nemá smysl zabývat se celou škálou zařízení pro poskytování sociálních 
služeb, zejména terénními službami, které nevyžadují  potřebu specifických objektů, přesto je 
pro získání celkové představy  vhodné alespoň heslovitě zmínit plný výčet  zařízení sociálních 
služeb. Je to i proto, že některá zařízení   mohou v jednom objektu poskytovat  pobytové, 
ambulantní  i terénní služby. Zákon sám také předpokládá, že bude docházet ke kombinaci 
jednotlivých zařízení sociálních služeb, kdy výsledkem bude zřízení mezigeneračních a 
integrovaných center. Je to trend, který je zcela běžný v zahraničí a vedle prioritního zájmu o 
komplexnost poskytovaných služeb v jedné lokalitě se tím  sleduje i optimalizace 
ekonomických nákladů. 
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Tab. 6.2.T.1   Zařízení sociálních služeb 
 

  
služby              typ zařízení 

  pobytové ambulantní terénní 
centra denních služeb   x   
denní stacionáře   x   
týdenní stacionáře x     
domovy pro osoby se zdravotním postižením x     
domovy pro seniory x     
domovy se zvláštním režimem x     
chráněné bydlení x     
azylové domy x     
domy na půl cesty x     
zařízení pro krizovou pomoc x x x 
nízkoprahová denní centra   x x 
nízkoprahová denní centra pro děti a mládež   x x 
noclehárny   x   
terapeutické komunity x     
sociální poradny   x x 
sociálně terapeutické dílny   x   
centra sociálně rehabilitačních služeb   x x 

pracoviště rané péče   x x 

 
                                                                                   Zdroj: Zák. č. 108/2006 Sb., § 34/1 
 
 

6.2.2  Zařízení pro poskytování pobytových služeb 
 
                Vzhledem k tomu, že téma této práce je zaměřeno  na  stavby, v nichž jsou 
poskytovány sociální služby, jedná se prioritně  o stavby  k takovému účelu specificky 
přizpůsobené. Proto, s ohledem na poměrně značný celkový rozsah zařízení sociálních služeb, 
pokládám za vhodné zaměřit se pouze na zařízení poskytující pobytové sociální služby. Tyto 
objekty, a to především nově budované, by měly splňovat zejména po ideové a technické 
stránce požadované nároky pro možnost kvalitního zajištění  příslušné sociální služby. Tím  
rozhodně není míněno, že objekty sloužící pro poskytování ambulantních a v případě potřeby 
i terénních služeb požadovaná kriteria  splňovat nemusí nebo jsou třeba vnímány i jako 
objekty nezasluhující pozornost. Opak je pravdou. Nicméně charakter zařízení a objektů pro 
pobytové služby je předurčuje k trvalému pobytu klientů, pro které se stávají někdy 
dočasným, ale v mnoha případech jejich stálým a definitivním domovem. A to je významným 
argumentem, který jim poskytuje určitou výjimečnost a je i důvodem k zamyšlení jak tyto 
objekty co nejlépe přizpůsobit potřebám těch, kteří v nich žijí. 
 
 

6.2.2.1  Týdenní stacionář 
 
            „V týdenních stacionářích se poskytují 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“ [42]. 
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Jedná se o sociální zařízení, které klientům poskytuje ubytování, zajišťuje stravu a pomoc při 
zajišťování komplexní péče o vlastní osobu včetně výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti. Jak vyznívá ze samotného názvu, jedná se o zařízení v němž klienti pobývají během 
pracovního týdne a  soboty a neděle a většinou i svátky tráví se svoji rodinou. Tento typ 
sociálního zařízení je využíván především k péči o zdravotně postižené děti, kdy rodiče o ně 
nemohou trvale pečovat, ale mají zájem, aby nebyla přerušena vazba dítěte na život v rodině. 
Provozní režim stacionáře bývá přizpůsoben možnostem kontaktu dítěte s rodinou (možnost 
každodenních  návštěv a pod). O sobotách, nedělích a svátcích jsou klienti většinou se svými 
rodinami. Zároveň ale existují i týdenní stacionáře pro dospělé (seniory), které mimo 
odlišnost ve struktuře klientů poskytují stejné služby. Z hlediska stavebního řešení se jedná 
většinou o menší objekty, které po stavebně-technické stránce musí mimo vlastní bydlení 
klientů zajistit i  potřebné zázemí. Z hlediska kapacit existuje poměrně značná rozmanitost. 
Vedle stacionářů pro 10 klientů existují i stacionáře např. pro 50 klientů. Tato zařízení jsou 
někdy kombinována i s denními stacionáři a také bývají svojí lokalizací i provozně navázána 
na větší ústavní zařízení (např.domovy pro osoby se zdravotním postižením,domovy pro 
seniory), která pak pro ně zajišťují obslužný servis (stravu, praní prádla apod.). 
 
 

6.2.2.2  Domovy pro osoby se zdravotním postižením 
 
             Toto ústavní zařízení je podle znění zákona o sociálních službách  určeno pro klienty 
se zdravotním handicapem, které vyžaduje pomoc jiné osoby. Jedná se  zde o  pobytovou 
službu, která je poskytovaná  dětským i dospělým klientům, kterým jejich zdravotní postižení   
a objektivní (případně i subjektivní) důvody  neumožňují trvale žít v prostředí   rodiny. Proto 
jejich pobyt v tomto zařízení má spíše trvalý charakter a opouštějí jej většinou pouze 
výjimečně. Může zde být vykonávána i ústavní výchova se všemi vazbami a právními 
ustanoveními, které se vztahují k právům a povinnostem dětí umístěných ve školských 
zařízeních pro výkon ústavní výchovy. 
 
            Tato zařízení musí po stavebně-technické stránce splnit požadovaná kritéria  na 
zajištění komplexní péče o jejich klienty. A to nejen pouze z hlediska zajištění ubytování, 
stravy a pomoci zvládnout každodenní péči o vlastní osobu. Vzhledem k tomu, že tyto osoby 
zde z valné většiny žijí trvale, navíc často i s handicapem imobility, smyslovým nebo 
psychickým postižením, je třeba vnímat i jejich potřeby  k zajištění vhodného zázemí 
k relaxaci a zpestření každodenního stereotypu. Z hlediska urbanistického řešení by tyto 
stavby neměly být situovány do izolovaných zón, ale měly by být vhodně začleněny do 
motivujícího prostředí. Zároveň i z hlediska  kapacity  by se nemělo jednat o „velkokapacitní“ 
zařízení, ale naopak by mělo být snahou tato zařízení budovat s ohledem na charakter a rozsah 
postižení pro takový počet klientů, který by jim v co největší míře dával pocit jejich 
jedinečnosti a důstojnosti. 
 

6.2.2.3  Domovy pro seniory 
                   
            „V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 
osoby“ [43]. 
             
            Současně se zásadní změnou v systému financování  zařízení sociálních služeb dle 
parametrů daných zákonem o sociálních službách je s přijetím tohoto zákona  kladen i 
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podstatně  větší akcent na zabezpečení požadavků kvality. A to především u těch zařízení, 
která poskytují ústavní péči včetně domovů pro seniory.  Vedle odborného a kvalitního 
zajištění samotné sociální péče je v souladu se  stanovenými  standardy zdůrazňováno 
zachování důstojnosti klienta i v rámci respektování jeho soukromí. Je zřejmé, že  stále jsou 
velkou bolestí několikalůžkové pokoje v domovech pro seniory. Statistické ročenky udávají, 
že na konci roku 2006 žilo v domovech pro seniory 41 618 klientů a více než čtvrtina z nich 
obývala tří a více lůžkové pokoje (celkem 3 164 tří a více lůžkových pokojů) [44]. Proto je 
snaha prosazovat takové tendence, které by směřovaly k vybudování nových kapacit, jenž by 
nahradily pokoje s více lůžky za pokoje  jednolůžkové a zároveň by respektovaly požadavky 
na moderní architektonické pojetí domovů pro seniory s kapacitou do 50 klientů. Investiční 
priority v oblasti sociálních služeb vycházejí z vládou schválených dokumentů, a to zejména 
„Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008-2012“[45] a dále „Koncepce 
podpory transformace pobytových sociálních služeb“[46]. Nezbytnost vytváření nových 
kapacit domovů pro seniory vychází  z trvale neuspokojených  současných požadavků i 
avizované potřeby v důsledku demografického vývoje stárnutí populace.    
 
            Je třeba zmínit, že přijímané koncepční  materiály hovoří také o nutnosti investičních 
pobídek s ohledem na rozdílnou situaci v potřebě zajištění lůžkových kapacit  v domovech 
pro seniory v jednotlivých krajích. Ze zpracovaných analýz, které vycházejí především 
z posuzování   přiznaného  příspěvku na péči vyplývá, že tyto rozdíly mohou být skutečně 
značné. Přinejmenším v osmi krajích je lůžková kapacita pro pobytové služby seniorů značně 
poddimenzována. Nejvýrazněji je tomu   v Moravskoslezském a Libereckém kraji. Naopak 
v Ústeckém  nebo Zlínském kraji je   situace opačná. Níže uváděné údaje však vycházejí 
z předpokladu další existence dostatečných kapacit vhodného bydlení pro seniory a dobře 
fungujících terénních služeb. To je také důvod, proč tyto „tabulkové“ kapacitní potřeby 
absolutně    neodpovídají současným reálným požadavkům na umístění do domovů pro 
seniory, které jsou výrazně vyšší. 
 
Tab. 6.2.T.2  Zhodnocení potřeby lůžkových kapacit pro seniory v jednotlivých krajích       
 
 

Kraj 
  

Potřeba   
dle PNP 
 

Kapacita 
pobytových 
služeb 

Rozdíl 
kapacity  
a potřeby 

Potřeba  na  
1000 
obyvatel 

Jihočeský 3 842 3 160 -682 43 
Jihomoravský 5 550 4 798 -752 33 
Karlovarský   850 1 134  284 21 
Královehradecký 2 041 2 406  365 25 
Liberecký 2 529 1 298       -1 231 44 
Moravskoslezský 7 575 5 786       -1 789 44 
Olomoucký 3 628 2 900 -728 39 
Pardubický 2 007 2 211  205 27 
Plzeňský 2 049 1 984  -65 25 
Praha 2 932 3 365 433 16 
Středočeský 5 337 4 718         -619 32 
Ústecký 2 931 4 748        1 817 28 
Vysočina 2 796 2 451 -345 37 
Zlínský 2 554 3 102  549 29 

ČR 46 621 44 061       -2 558 31 

 
                                                                           Zdroj: MMR ČR refer. 2008/59761-22 
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            Pro ilustrativní názornou  představu o výdajových a příjmových vztazích v domovech 
pro seniory považuji za  vhodné demonstrovat situaci na  konkrétním příkladu osmi domovů 
pro seniory v Ostravě, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava. Tento poměrně 
různorodý vzorek domovů pro seniory, které jsou situovány v různých částech města,  
zahrnuje  domovy s rozdílnou  kapacitou, různou strukturou klientů,  odlišnou  
architektonickou  podobou, technickým vybavením a stářím objektů.   
 
 
Tab. 6.2.T.3  Základní ekonomické ukazatele vytipovaných domovů pro seniory 
 
 

                   z toho 
Domovy 
pro seniory 
  

počet 
klientů 

náklady 
celkem  

v mil. Kč 

výnosy 
celkem 
v mil Kč SMO MPSV 

vlastní 
příjmy 

měsíční 
náklady 
v Kč na 
lůžko 

Sluníčko 188 64391 66279 16381 6952 42946 28542 
Slunovrat 126 38594 39236 7369 6435 25432 25525 
Iris 108 34379 34828 9774 5721 19333 26527 
Čujkovova 301 81084 81318 21410 9336 50572 22449 
Korýtko 266 73722 73733 16085 9288 48360 23096 
Magnolie 85 30878 30814 10452 2453 17909 30273 
Slunečnice 400 120879 12279 37645 6753 78081 25183 
Kamenec 167 54735 55126 26180 6977 21969 27150 

celkem 1642 498662 393613 145296 53915 304602 25302 

 
                                                       Zdroj údajů : Magistrát města Ostrava, odbor soc.a zdrav.  
        
    SMO – statutární město Ostrava                 MPSV- Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
 
            Z údajů uvedených v tabulce je zřejmé, že pouze z příjmů získaných od klientů, bez 
externích zdrojů ze strany zřizovatele (statutární město Ostrava) a státu (MPSV), by nebylo  
žádně z výše uvedených zařízení   schopno pokrýt ani své provozní náklady, natož jakékoliv 
případné investice. S ohledem na výše zmiňovaný zcela odlišný charakter jednotlivých 
zařízení by bylo  z  porovnávaného vzorku domovů pro seniory   poměrně složité srovnávat a 
vyhodnocovat jejich provozní náklady. Přesto i při srovnání průměrných měsíčních nákladů 
na lůžko je však patrné, že zařízení s menší kapacitou vykazují vyšší provozní náklady  než je 
tomu u „velkokapacitních“ zařízení, U domova pro seniory „Magnólie“, který vykazuje 
nejvyšší průměrné měsíční náklady na lůžko je nutno zdůraznit, že vedle nejnižší kapacity se 
jedná o starý objekt z režného zdiva, který podléhá režimu památkové ochrany a není zde 
ekonomicky  reálné provést  jeho zateplení. Při znalosti všech těchto zařízení je zřejmé, že ty 
domovy, u nichž v minulosti proběhla jejich celková  rekonstrukce a u těch, kde nejsou 
předimenzované společné prostory, vykazují i nižší průměrné náklady na lůžko. Vzhledem 
k poměrně širokému hodnocenému vzorku domovů je možno uvedené údaje v jejich průměru 
zobecnit a  je možno si tak vytvořit relevantní představu o tom, v jakém rozmezí se pohybují 
průměrné náklady a výnosy v domovech pro seniory. 
 
            Porovnáme-li   strukturu výnosů u vytypovaného vzorku domovů pro seniory v období 
před a po  účinností zákona o sociálních službách, můžeme zde jasně vidět efekt, který tvůrci 
zákona sledovali. Cílem byla vyšší a adresná finanční spoluúčast ze strany klientů ze zdrojů, 
které vedle svého důchodu obdrží dle přiznaného  stupně příspěvku na péči. Tyto prostředky 
získané od klientů  by současně měly postupně snižovat podíl provozních dotací a příspěvků  
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z veřejných rozpočtů s vizí jejich minimalizace až eliminace. Zároveň jedním z „nových“ 
zdrojů jsou i platby zdravotních pojišťoven za provedené výkony. Pro dostatečný přehled by  
postačovalo porovnání přelomových let 2006 a  2007, (účinnost zákona vstoupila v platnost 
od 1.1.2007). Avšak vzhledem k tomu, že  rok 2007 je  možno chápat z hlediska uplatňování 
zákona o sociálních službách  za přechodový, pro potvrzení zjevné kontinuity tohoto trendu 
uvádím v následujícím grafu i údaje výnosů  v roce následujícím. 
 
Graf  6.2.G.1  Vyjádření podílu dílčích výnosů v letech 2006-2008 
 

    SMO MPSV klienti ostatní ZP celkem 
2006 v tis. Kč 228 701 102 860 123 615 5 901 0 461 077 

  v % 49,60 22,31 26,81 1,28 0 100 
2007 v tis. Kč 152 869 53 830 211 297 47 757 5 155 470 908 

  v % 32,46 11,43 44,87 10,14 1,09 100 
2008 v tis. Kč 145 296 53 915 242 653 47 936 14 013 503 813 

  v % 28,84 10,70 48,16 9,51 2,78 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      
                                                        Zdroj údajů :Magistrát města Ostravy, odbor soc. a zdrav. 
                     
            Vzhledem k současnému nedostatku počtu lůžek v domovech pro seniory a tlaku ze 
strany zřizovatelů na zajištění co nejvyššího podílu soběstačnosti ze strany samotných 
domovů, je snahou stále  více preferovat pro přijetí ty klienty, jejichž zdravotní stav 
neumožňuje jejich alternativní pobyt v jiných typech zařízení s nižším podílem poskytované 
péče. Těmto klientům je zároveň přiznáván i vyšší stupeň příspěvku na péči  a tudíž i 
z hlediska  zajištění příjmů jsou pro sociální zařízení lukrativnějším přínosem. Z údajů v 
následující tabulce  je zřejmé, že ve všech zařízeních z porovnávaného vzorku převažuje podíl 
klientů s vážnějším zdravotním handicapem, kterým je přiznán  III. A IV. stupeň příspěvku na 
péči.  Z tohoto  hodnocení  z  uvedeného vzorku  vybočují   dvě  zařízení,   a  to  „Slunečnice“   
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a „Kamenec“, v nichž před účinností zákona o sociálních službách  značný počet lůžek  tvořil 
domov- penzion pro důchodce, kde i věkový průměr klientů byl oproti ostatním domovům 
výrazně nižší. Proto v těchto dvou zařízeních je doposud poměrně značný podíl klientů, 
kterým není přiznán žádný stupeň příspěvku na péčí. 
 
Tab. 6.2.T.4  Struktura klientů dle přiznaného stupně závislosti na pomoci cizí osoby  
                      a výše příspěvku na péči ( PNP ) k 1.1. 2009 
 

Přiznaný stupeň PNP   DPS 
  

počet  
klientů 

Ø  
věk l. ll. lll. lV. 

PNP 
celkem 

bez PNP 
  

Sluníčko 188 83,5  21 58 34 60 173 15 
Slunovrat 126 70,1  9 25 28 49 111 15 
Iris 108 75,4  25 15 22 32 94 14 
Čujkovova 301 81,4  49 91 54 54 248 53 
Korýtko 266 80,8  40 45 48 97 230 36 
Magnólie 85 83,0  9 11 8 45 73 12 
Slunečnice 400 81,5  72 72 76 82 302 98 
Kamenec 168 82,1  25 31 15 20 91 77 

celkem 1642 80,5  250 348 285 439 1322 320 

                                                        Zdroj:údajů: Magistrát města Ostravy, odbor soc. a zdrav.  
 
            Pro větší přehlednost je vhodné zobrazit celkový podíl přiznaného stupně příspěvku na 
péči v grafickém provedení. Podíl klientů s III. a IV. stupněm blížící se k polovině celkové 
stávající lůžkové kapacity signalizuje, že  současně s procesem stárnutí populace lze 
předpokládat, že tento trend bude nadále pokračovat. Ukazuje to i na nutnost přizpůsobit 
stavebně-technické vybavení domovů pro seniory tomuto faktu, neboť i podíl požadované 
péče v domovech pro seniory bude zcela jistě narůstat. Tomu musí odpovídat i personální a 
technické možnosti, aby tato péče mohla být poskytována po stránce kvality dle 
požadovaných standardů. 
   
Graf  6.2.G.2 Celkový podíl klientů dle přiznaného stupně závislosti a PNP k 1.1.2009  
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                                             Zdroj údajů: Magistrát města Ostravy, odbor soc. a zdrav. 
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6.2.2.4  Domovy se zvláštním režimem     
 
            „V domovech se zvláštním režimem se poskytují 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“ [47]. 
 
            Toto zařízení poskytuje stejný rozsah služeb jako je tomu u domovů pro seniory. Je 
však určeno pro klienty s těžším zdravotním postižením, což si vyžaduje daleko intenzivnější 
péči.   Se stále zvyšujícím se průměrným věkem klientů v domovech pro seniory dochází i ke 
zhoršování jejich zdravotního stavu a tudíž i ke zvyšování požadavků na poskytovanou péči.  
Následující  graf  zřetelně ukazuje strmý nárůst potřebné péče u osob starších 85 let. 
Vezmeme-li v úvahu, že průměrný věk klientů v domovech pro seniory (viz.tab.6.2.T.3) se 
pohybuje okolo 80-ti let, je zřejmé, že značná část z nich je ve věku mezi 85- 90 lety, jejichž 
zdravotní stav vyžaduje i vyšší péči. Proto většina domovů pro seniory poskytuje zároveň  
také službu domova se zvláštním režimem 

   
Graf  6.2.G.3  Procentuální podíl osob vyžadující péči v závislosti na jejich věku  
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            Klientela tohoto typu sociálního zařízení je tedy tvořena osobami, jejichž zdravotní 
stav nevyžaduje ústavní zdravotní péči v důsledku jejich duševního onemocnění 
(Alzheimerova demence, stařecká demence, poruchy intelektu apod.), pro které však  život 
v prostředí a v režimu domova pro seniory by byl  značně komplikovaný. A to nejen 
z hlediska jejich odlišnosti v důsledku nemoci, vyžadující specifickou péči, ale také vzhledem 
k problémům spolužití těchto osob s ostatními klienty domova pro seniory. O to více je nutný 
individuální přístup při zajišťování potřebné péče o tyto klienty, kdy požadavkem na 
obsluhující personál je i velká míra empatie.   Tento typ služby z hlediska vhodnosti objektu 
nevyžaduje odlišné  požadavky oproti objektu domova pro seniory, pouze je nutno vzít 
v úvahu, že se většinou  jedná o osoby se sníženou prostorovou orientací v důsledku poruchy 
paměti, a proto je nutno vhodnou formou zabezpečit prostory, kde se tyto osoby pohybují.   
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6.2.2.5  Chráněné bydlení 
 
           „Chráněné bydlení je 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“ [48]. 
 
            Existují situace, kdy do ústavních zařízeních sociální péče jsou přijímáni klienti, kteří 
v důsledku svého zdravotního handicapu z různých důvodů nemohou žít v rodinném 
prostředí. Avšak jejich postižení není až tak závažné, aby v případě citlivého „dohledu“ a 
vytvoření potřebných technických předpokladů nemohli žít v podmínkách, které se rodinnému 
prostředí bude svým charakterem alespoň  blížit. Právě v těchto případech se nabízí prostor 
pro zřízení chráněného bydlení. V našich podmínkách vznikají často chráněná bydlení jako 
součást domovů pro osoby se zdravotním postižením nebo i jiných typů sociálních zařízení, 
kdy objekty, v nichž je poskytována tato služba jsou situovány ve stejném objektu, nebo 
v jeho blízkosti. Důvodem je snadnější zajištění technicko-provozních podmínek, ale zejména 
dostupnější personální zabezpečení prostřednictvím asistentů, terapeutů apod. 
 
            S poskytováním služby chráněného bydlení mají značné a mnohaleté zkušenosti 
v zahraničí. Jak jsem měl možnost osobně poznat, například ve Francii je obecně u chronicky 
duševně nemocných klientů (v případě pokud to situace alespoň trochu umožňuje) vždy snaha 
preferovat tento typ zařízení před ústavní péčí. Měl jsem možnost  se seznámit s činností 
organizací Gene d´Or, působící v západní části Francie, která pečovala  o více než 500 
především chronicky duševně a mentálně postižených  klientů a téměř polovině z nich 
poskytovala ubytování v podmínkách vytvořených jako chráněné bydlení. Podobně tomu bylo 
i u organizace Epta Bologna, působící na severu Itálie, která se starala o přibližně 300 klientů 
se stejným zdravotním handicapem, kde všichni klienti bydleli v  prostředí blízkém charakteru 
chráněného bydlení. Kapacita zařízení, která jsem měl možnost navštívit, byla značně  
různorodá Od individuálního bydlení pro 1 osobu přes klasické byty, v nichž žilo několik 
klientů až po komunitu, kterou tvořilo okolo 20 klientů. Jednotlivá zařízení byla lokálně 
situována zcela nekoordinovaně, kdy kritériem byly především optimální místní podmínky 
pro vhodnost umístění takového zařízení. Společným programem bylo zajistit těmto klientům  
přiměřenou a vhodnou pracovní aktivitu buď ve vlastních zařízeních nebo u „partnerských“ 
podniků. Ta byla volena vždy podle individuálních schopností a  zdravotních možností 
každého z klientů, kdy se sledoval především psychologický  efekt posilující jejich 
sebevědomí. Případný finanční efekt z odvedené práce byl  z tohoto pohledu podružný. 
 
             Zajištění služby chráněného bydlení v podmínkách, kde to situace umožňuje, je 
znamením pozitivního kroku  k humanizaci ústavních sociálních zařízení. Předpokládá to 
však především vyšší nároky a tím současně  i tomu úměrné mzdové náklady  na zajištění 
kvalitního  personálu. Dále je nezbytný skutečně individuální přístup ke každému z klientů, 
jímž je tato služba poskytována.    Vzhledem ke skutečnosti, že se mnohdy jedná o osoby 
zbavené svéprávnosti, představuje práce s těmito klienty i podstatně vyšší podíl 
zodpovědnosti ze strany personálu. 
 

6.2.2.6  Azylové domy 
 
             „Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé 
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení“ [49].  
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            Už z výše uvedené charakteristiky je zřejmé, že lze považovat spíše za výjimku, pokud 
by pro tento typ služby byl účelově budován nový objekt. Vzhledem k charakteru těchto 
zařízení, která slouží pro přechodný pobyt osob, které ztratily bydlení, je spíše nutno citlivě 
posuzovat lokalitu a prostor, kam  je vhodné tuto službu umístit. I zde je však nutno 
postupovat individuálně. Některé azylové domy (určené např.pro matky s dětmi) 
nepředstavují žádné společenské riziko pro své okolí, a proto je třeba jejich vhodným 
situováním  vytvořit předpoklady např. pro  bezproblémové zajištění školní docházky dětí a 
pro jejich komunitní zázemí. Naopak některé azylové domy mohou (a někdy i oprávněně) 
vzhledem k jejich klientele vyvolávat averzi ze strany svého okolí, a proto je třeba tuto 
skutečnost při výběru lokality mít na zřeteli. Jedná se o zařízení, která jsou provozována  
většinou nestátními organizacemi a ze stavebně-technického hlediska nejsou objekty pro 
poskytování této služby nikterak vyhraněny. K těmto účelům   většinou slouží vhodně 
vytypované stávající objekty (bývalé ubytovny apod.), které kapacitně odpovídají konkrétním 
potřebám v dané lokalitě. 
 
 

6.2.2.7  Domy na půl cesty 
 
            „Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, 
které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 
výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které 
jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování 
sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob“ [50]. 
 
            Vezmeme-li v úvahu celé výše zmiňované spektrum kategorii osob pro které je tento 
druh sociální služby určen, je zřejmé, že by bylo naprosto nevhodné, aby všechny tyto 
skupiny osob bydlely společně v jediném objektu. Při vědomí toho, že jednu skupinu klientů 
tvoří  mladí lidé, kteří opouštějící dětské domovy většinou bez jakýchkoliv zkušeností 
s hospodařením, vyřizováním i formálních záležitostí potřebných k běžnému životu, bez 
pracovních návyků apod., bylo by přinejmenším nemoudré nabízet těmto lidem bydlení 
v objektu, kde  vedle nich budou žít osoby ze skupin, které představují větší sociálně- 
společenské riziko a kde existuje i reálné nebezpečí zneužití jejich situace. Stejně tak jako u 
azylových domů proto i zde musí existovat naprosto  individuální přístup při vyhledávání 
vhodné lokality pro jednotlivé skupiny klientů. Vedle toho zde musí existovat kvalitní 
asistenční a terapeutická podpora, která usnadní začlenění  klientů ze všech výše 
zmiňovaných skupin  do běžného života. 
 
 

6.2.2.8  Terapeutické komunity     
 
            „Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby 
závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají 
zájem o začlenění do běžného života“ [51]. 
 
            Pro úplnost je vhodné zmínit i tento druh pobytové sociální služby, a to zejména 
z toho důvodu, že objekt pro pobytovou (tedy dlouhodobou) terapeutickou práci s osobami 
závislými na návykových látkách by měl splňovat několik specifických podmínek.  Je třeba 
vzít na vědomí, že pokud se jedná o osobu, která je již na  návykových látkách psychicky a 
fyzicky závislá, je zapotřebí přinejmenším několika měsíců k tomu, aby došlo k efektivní 
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změně ve způsobu přístupu této osoby k návykové látce. Pro větší efekt terapie je zapotřebí, 
aby tato osoba byla fyzicky izolována od svého běžného  prostředí, s přísným režimem 
kontaktů s osobami z jejího okolí. Proto i objekt pro terapeutickou komunitu musí být v tomto 
případě zvolen tak, aby neexistovala snadná možnost k navazování těchto kontaktů. Dále je 
třeba  vzít v úvahu, že některé skupiny těchto osob mají i specifické představy a požadavky na 
prostředí, v němž se pohybují.  Proto je třeba  i interiérově přizpůsobit prostředí tak, aby 
podporovalo  úspěšný výsledek terapie. 
 

6.2.3  Hospice 
 
            Hospic je dnes chápán a oficiálně začleněn jako speciální zdravotnické zařízení, 
určené   pro pobyt osob v terminálním stadiu jejich života. Přesto  pokládám za poměrně  
důležité se v této práci o lůžkových hospicových  zařízeních alespoň krátce zmínit. A to 
z několika důvodů. Předně proces hledání definitivní  podoby tohoto typu zařízení nebyl 
vůbec jednoduchý a trval mnoho let. Od původních představ   ryze sociálních staveb přes 
úvahy o duálním zařízení, kde vedle sociální péče bude poskytována i péče zdravotní, až po 
konečnou podobu, kdy se podařilo prosadit, aby hospice dostaly oficiálně charakter 
zdravotnického zařízení. Ve značné míře k tomu přispíval i fakt, že s tímto typem  zařízení 
nebyly v našich podmínkách žádné zkušenosti. Je třeba vzít v úvahu, že  to, co  od nich bylo 
očekáváno, přesahovalo stávající rozsah  péče v sociálních i zdravotnických zařízeních. Navíc 
i ze strany odborníků byl pohled na vznik hospicových   zařízení (a to nejen pouze jako 
lůžkových zařízení, ale i jako terénních služeb)  značně rezervovaný. Je nutno poctivě přiznat, 
že důvodem takto dlouhé cesty byla i nevole ze strany zdravotních pojišťoven plně hradit 
srovnatelné náklady  jako u ostatních zdravotnických zařízení, neboť to vnímaly pouze jako 
další navyšování výdajů pojiš´tovny. Pravdou  však také zůstává, že lůžková hospicová 
zařízení se od ostatních zdravotnických zařízení svým charakterem odlišují a existují  důkazy 
o jejich nadstandardním provázání se sociální sférou. Například osobám umístěným v hospici 
mohou být od 1. srpna 2009, po novelizaci zákona o sociálních službách,  na rozdíl od jiných 
zdravotnických zařízení,  přiznávány příspěvky na péči. Dále,  na rozdíl od pacientů 
umístěných v jiných zdravotnických zařízeních, osoby umístěné v hospici částečně finančně 
přispívají na poskytovanou péči, jako je tomu běžné u klientů v ústavních sociálních 
zařízeních. Nehledě na skutečnost, že velká část lůžkových hospicových zařízení disponuje i 
odlehčovacími lůžky respitní péče, která slouží ke  krátkodobému pobytu potřebných osob, 
jímž je prioritně poskytována sociální péče. V užívané  terminologii by osoby přijaté do 
hospice měly být oficiálně označovány za pacienty. Nicméně v neformálním pojetí, vzhledem 
k výše zmiňovaným specifikům, je možná příznačnější považovat   je spíše za klienty. 
 
            Na rozdíl od některých jiných zemí Evropy nemají  lůžková hospicová zařízení 
v České republice  dlouhou tradici. První hospic zde byl  po mnohaleté náročné  přípravě 
postaven v Červeném Kostelci až v r v roce 1995. Ideově vycházel ze zkušeností ze zahraničí 
a také i všechny následující stavby  hospiců na našem území byly dotvářeny s ohledem na 
specifické podmínky a možnosti v jednotlivých lokalitách. Přesto platí některé zásadní 
požadavky, které je nutno respektovat, aby si hospic z hlediska charakteru stavby i požadavků 
na provoz zachoval svoji jedinečnost, která jej kvalitativně odlišuje od jiných zdravotnických 
staveb. Objekt by měl být situován samostatně mimo areál nemocničního zařízení, aby klient 
neměl pocit, že pouze přechází na jiné speciální oddělení. Předpokládaná lůžková  kapacita 
hospice  by   neměla přesahovat 30 lůžek, přičemž jedno oddělení by mělo být limitováno 
nanejvýš 15 lůžky. V zahraničí se dokonce preferuje výstavba hospiců s kapacitou do 12 
lůžek  Pokoje by měly být projektovány pro jednoho klienta a z hlediska jejich  vybavení by 
zde měly existovat základní technické předpoklady pro trvalou přítomnost další osoby, která 
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klienta doprovází. Vzhledem k povaze těchto zařízení a také i skutečnosti, že většina hospiců 
je provozována křesťanskými organizacemi se předpokládá, že součástí budovy bude vhodně 
situovaná kaple, která může sloužit i jako universální meditativní prostor. K důstojnému 
rozloučení příbuzných se zesnulou osobou slouží k tomu určená místnost  s požadovaným 
technickým zázemím. Ale především je třeba, aby celý objekt v co možná největší míře 
vyvolával příjemný pocit blízký domovu. Klient i jeho rodina by jej neměli vnímat jako 
„odlidštěné“ zdravotnické zařízení, ale jako prostor evokující pocit přátelství, klidu a duševní 
vyrovnanosti. 
 
            Tomuto cíli musí  být přizpůsoben i interiér objektu. z hlediska účelově zvoleného a 
vyváženého materiálového a barevného řešení stěn i nábytku a vhodného  osvětlení 
jednotlivých pokojů i celého prostoru. Ten by  měl být prostoupen zelení a živými květinami 
a estetický dojem by měly dotvářet i citlivě vybrané umělecké doplňky. Oděv obsluhujícího 
personálu by se měl také alespoň barevnosti   provedení odlišovat od nemocničních zařízení  a 
podtrhovat neformálnost  hospicového prostředí. Velký důraz je nutno klást na výběr 
kvalitního personálu, a to nejenom v ošetřovatelské a zdravotní sféře, ale i v provozně 
technických pozicích, neboť i tito lidé se dostávají do kontaktu s klienty, kterým ze strany 
personálu přináleží individuální přístup, úcta, diskrétnost, respekt a empatie.  Cíleně by měli 
být pro práci v hospicích přijímáni lidé, kteří vedle své kvalitní odborné způsobilosti dokáží 
kolem sebe vytvářet i příjemnou a přátelskou atmosféru. Z hlediska provozních podmínek je 
naprostou samozřejmostí  trvalá otevřenost a přístupnost objektu  návštěvám  příbuzných a 
přátel klientů a  vytvoření vhodného interiérového i exteriérového  zázemí, kde mohou i mimo 
samotný pokoj být s nimi v nerušeném kontaktu. 
 
            Z hlediska  projektovaných nákladů na výstavbu objektu hospice  je nutno počítat 
s tím, že se jedná o zařízení, které po architektonické i technické stránce musí splňovat 
poměrně přísná kriteria a že se vzhledem k jeho výjimečnosti  jedná o neopakovatelnou 
stavbu, jejichž počet je limitován. Většinou  se jedná o více zdrojové financování investice se 
zapojením veřejných prostředků. Pro představu uvádím pouze základní ekonomické údaje  při 
výstavbě hospice sv. Lukáše v Ostravě-Výškovicích (otevřen 2007). 
          
Obr. 6.2.O.1  Hospic sv. Lukáše Ostravě-Výškovicích 
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            Celkové investiční náklady na výstavbu hospice činily 125,5 mil. Kč, z čehož              
5 mil. Kč bylo vynaloženo na pořízení projektu a inženýrskou činnost a 12 mil Kč z této 
částky tvořily náklady na interiérové vybavení. Náklady na investici byly pokryty z několika 
zdrojů. Statutární město Ostrava přispělo částkou 65,4 mil Kč,  Ministerstvo zdravotnictví ČR 
poskytlo z účelového „hospicového“ programu 36,7 mil Kč,  Moravskoslezský kraj schválil 
na výstavbu částku 10 mil Kč, německá křesťanská nadace Renovabis darovala 9 mil. Kč, 
Česká katolická Charita věnovala 2 mil. Kč a sbírky a dary menších sponzorů  vynesly 
celkem 2,4 mil Kč. 
 
            Obecný úzus vycházející z požadavků World Health Organization (WHO) hovoří o 
potřebnosti 5 hospicových lůžek na každých 100 000 obyvatel. Znamená to, že při 
respektování tohoto principu by v České republice mělo být 516 lůžek situovaných tak, aby 
pro klienty byly lokálně dostupné. Přehled o stávajícím počtu hospicových lůžek 
v jednotlivých krajích v porovnání s lokální potřebou uvádí následující tabulka.   
 
Tab. 6.2.T.5  Statistika stávajících hospicových lůžek v ČR 
  
č.na 

mapě hospic kraj rok otevření zřizovatel 
kapacita 

lůžek 
potřeba 
v kraji 

rozdíl 

1 
Hospic Anežky české 
Červený Kostelec 

KHR 1995 ČKCH 30 28 +2 

2 
Hospic Štrasburk 
Praha - Bohnice 

HM 
Praha 1998 OS 

26 59 -33 

3 
Hospic Sv Lazara 
Plzeň PLZ 1998 OS 28 28 0 

4 
Hospic Sv. Alžběty 
Brno 

1998-2001 
2004 OS 16 

5 
Dům léčby bolesti s Hospicem  
Sv.Josefa, Rajhrad 

  
 

JM 
  1999 ČKCH 50 

  
 

57 

 
 

+9 

6 
Hospic Sv. Štěpána 
Litoměřice 2001 OS 26 

7 
Hospic v Mostě 
Most 

 
 

ÚST 
2005 OPS 15 

 
 

41 

 
 
0 
 

8 
Hospic na Sv. Kopečku 
Olomouc 

OL 
 

2002 ČKCH 30 32 -2 

9 
Hospic Citadela 
Valašské Meziříčí 2004 ČCE 28 

10 
Hospic Hvězda 
Zlín-Malenovice 

 
     ZL 

 2004 OS 14 

 
     30 

 

 
  +12 

 

11 
Hospic Sv. Jana N. Neumanna 
Prachatice JČ 2005 OS 15 31 -16 

12 
Hospic Sv.Lukáše 
Ostrava MS 2007 ČKCH 30 63 -33 

13 
Hospic Dobrého pastýře 
Čerčany SČ 2008 OS 30 58 -28 

14 
Hospic Chrudim 
Chrudim PAR 2009 OS 30 25 +5 

 celkem    368 452 -84 

                                                                                                     Zdroj údajů: Asociace hospiců   
ČKCH – Česká katolická charita                       OS – občanské sdružení,  
ČCE – Českobratrská církev evangelická         O.P.S.- obecně prospěšná společnost 
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            Z této výše uvedené tabulky je zřejmé, že v současnosti je v České republice 14 
hospiců s 368  hospicovými lůžky. Tyto jsou situovány  vedle Hlavního města Prahy v dalších 
desíti krajích, v nichž oproti optimálnímu počtu chybí 84 lůžek. Je však třeba zdůraznit, že ve 
třech krajích doposud (rok 2010) lůžkové hospice zcela schází. Jedná se o kraj Liberecký 
(potřeba 22 lůžek), kraj Karlovarský (potřeba 16 lůžek) a kraj Vysočina (potřeba 26 lůžek). 
Celkem tedy  v České republice schází cca 148 hospicových lůžek. Při srovnání počtu 
lůžkových hospicových zařízení jich  ve Spojeném království existuje 208, v USA je jich 960, 
v Rakousku  existuje přes 100 menších hospicových zařízení, v Německu 64 a celkem je 
v přibližně 100 zemích světa asi 8000 hospicových zařízení [52].  Orientační plošnou 
dislokaci  stávajících hospiců v  České republice, s  vazbou na výše uvedenou tabulku, 
názorně dokumentuje následující mapa. 
 
Obr. 6.2.O.2   Mapa rozmístění lůžkových hospiců v ČR 
 

  
 
 
 

6.2.4  Domy s pečovatelskou službou 
 
            Pro úplnost výčtu zařízení, které je možno z určitého úhlu pohledu neoficiálně  
považovat za zařízení přinejmenším blízká sociálním stavbám,  zmiňuji ještě kategorii domů 
s pečovatelskou službou. Tato zařízení, jejichž zřizovateli jsou téměř výhradně obce, spadají 
do sféry  bydlení jako byty zvláštního určení. Nicméně zde žijí kumulovaně osoby se 
sníženou soběstačností, vyplývající z jejich zdravotního stavu nebo pokročilého věku, které  
jsou často ve značné míře závislé na občasném či kontinuálním poskytování potřebných  
sociálních služeb. Obecný nedostatek míst v domovech pro seniory navíc vytváří  tlak na 
udržení uživatele bytu, aby v něm setrval co možná nejdéle, pokud to jeho zdravotní stav 
alespoň trochu umožňuje. To způsobuje, že domy s  pečovatelskou službou  pak často  
„nuceně“ nahrazují  i lůžka v domovech pro seniory. Pochopitelně s  potřebou značné  

2 
1 

3 

4 5 

6 

7 

8 

9 

10 11 

12 

13 

14 



Obsah 

 

- 55 - 
 

angažovaností terénních sociálních služeb. Z tohoto širšího úhlu pohledu pak i domy 
s pečovatelskou službou svým obsahovým významem nepřímo plní roli sociální stavby.  
 
            Těmto potřebám pak většinou odpovídá i jejich podoba a funkční charakter a mnohdy 
se tak v architektonickém pojetí i vnitřním dispozičním uspořádání ani příliš neliší od domovů 
pro seniory. Neexistují však žádná striktní pravidla, která by určovala, jak mají být domy 
s pečovatelskou službou stavebně řešeny a jakým způsobem vybaveny. Výsledkem je pak 
skutečnost, že kvalita těchto staveb vykazuje v konkrétních případech značné rozdíly. 
Zatímco v některé obci je pro tento účel využit pouze s nejnutnějšími stavebními úpravami  
nějaký nadbytečný objekt (fara, klášter, nevyužívaná škola apod.), v jiné obci tvoří domov pro 
seniory moderně a citlivě pojata novostavba, která splňuje nejnáročnější kritéria pro bydlení 
osob se zdravotním handicapem. Samozřejmostí je pak bezbariérové provedení bytů i celého 
objektu. 
 
 
Obr. 6.2.O.3  Dům s pečovatelskou službou v Novém Městě na Moravě 
 

        
 
                                                    Zdroj: Oficiální stránky domu s pečovatelskou  službou 
 
 
            Výše uvedený snímek je příkladem moderního a účelově řešeného provedení stavby 
bezbariérově řešeného domu s pečovatelskou službou o celkové kapacitě 50 bytů v Novém 
Městě na Moravě, z nichž je 42 jednopokojových (28,3 m 2) a 8 dvoupokojových (57,7 m 2). 
Vedle velkolepě řešeného vestibulu jsou zde klubovny a další prostory  pro možnost 
společného setkávání, tělocvična, ateliér pro zájmovou činnost a knihovna. Vzhledem k tomu, 
že zde žijí také imobilní osoby, jsou pokoje vybaveny i polohovacími postelemi. Poskytování 
kvalitní péče o klienty zde  zajišťuje nepřetržitá pečovatelská služba. 
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Obr  6.2.O.4  Interiér pokoje domu s pečovatelskou službou v Novém Městě na Moravě 
 

              
 
                                                     Zdroj: Oficiální stránky domu s pečovatelskou službou 
 
            Kapacita domů s pečovatelskou službou je ve značné míře odvislá od velikosti obce. 
Malé obce často disponují třeba pouze jedním nebo  několika málo těmito byty. Naopak  ve 
velkých městech nejsou výjimečné objekty, v nichž je více než 100 bytů s pečovatelskou 
službou. Za příklad může sloužit dům s pečovatelskou službou na  Horymírově ulici 
v Ostravě, který má kapacitu 121 bytů. Většina nově budovaných staveb však většinou není 
projektována pro více než 50 osob. V posledních letech vznikají i komplexy tvořené několika 
menšími objekty, kde vedle těch, které jsou určeny pro samotné bydlení, některé z  nich  plní 
například i roli  společenského a  relaxačního zázemí.   
 
            Často ale také v objektech domů s pečovatelskou službou obce umisťují takové  
služby, jejichž lokální přítomnost je výhodná nejen pro zde žijící osoby, ale tyto služby běžně  
využívají i ostatní obyvatelé obce. Jedná se např. o ordinace praktického či zubního lékaře, 
základny terénní pečovatelské služby, obecní knihovny apod. Na výstavbu domů 
s pečovatelskou službou mohly obce  do roku 2002 žádat finanční prostředky, a to podle 
velikosti obce až  do výše 700 tis. Kč / byt. Jejich zdrojem byl účelově vyhlašovaný dotační 
titul, jenž byl v gesci příslušného Ministerstva pro místní rozvoj. Vzhledem k poměrně 
vysokým částkám, jenž byly k dispozici a poměrně snadno dostupným podmínkám k jejich 
získání, existuje v České republice mnoho obcí, které díky těmto zdrojům mohly na svém 
území realizovat novou investici  domu s pečovatelskou službou. 
 



Obsah 

 

- 57 - 
 

7.  Vývojový úkol   ATRIO WOOD 
 
            Jednou z ambicí,  která  však ještě v době zahájení mého doktorandského studia   měla 
spíše   charakter téměř neuskutečnitelného přání, bylo  pokusit se v rámci disertační práce 
navrhnout, vyprojektovat  a především zrealizovat určitý „vlastní“ typ stavby, jež by mohla 
vhodně doplnit  spektrum stávajících zařízení sloužících pro poskytování sociálních služeb.  
Ve svém profesním životě jsem měl dlouhodobě  možnost zabývat se problematikou seniorů.  
V mnoha konkrétních případech bylo nutno  hledat optimální variantu jejich umístění  do 
„nějakého“ zařízení ,  neboť se ocitli v situaci, kdy jim jejich zdravotní stav působil 
komplikace dalšího života v jejich  stávajícím prostředí. Důvodem  byla  většinou jejich 
snížená mobilita v důsledku nemocí či stáří, případně nevhodné  podmínky k bydlení 
technického charakteru. V některých případech existovala pouze potřeba zajištění základních 
služeb (strava, návštěva  lékaře, praní prádla apod.),  což však také bylo v podmínkách jejich 
současného bydlení  problémem. Těmto lidem  bohužel většinou nezbývalo nic jiného, než 
požádat o umístění do domova důchodců, neboť neexistovala vhodná alternativní možnost, 
kterou by jim bylo možno nabídnout. Osobně jsem se  věnoval této problematice 
v podmínkách jednoho z největších moravských měst a mnohokrát jsem řešil podobné situace. 
Dá se předpokládat, že v menších obcích může být situace pro  seniory v  obdobných  
podmínkách ještě daleko složitější. Ústavní zařízení typu domova pro seniory je zde většinou 
situováno pouze ve  větších  spádových obcích  a  lidem z okolí se tak zároveň více či méně 
omezí kontakty  s bývalým domovem, ale často i s vlastní  rodinou. Na druhé straně je zřejmé, 
že při vhodné kombinaci optimálně zvoleného bydlení a terénních sociálních služeb by mohli 
tito lidé dále žít ve vlastní obci, v prostředí, v němž často vyrůstali a žili, kde mají třeba i svoji 
rodinu, své přátele, svá oblíbená místa  k nimž  jsou vnitřně připoutáni.   Současně  jsem však 
měl  možnost porovnávat situaci v České republice s úrovní  zabezpečení  péče o seniory ve 
 vyspělých  státech Evropské unie. Zde jsou schopni seniorům,  ocitnou-li se ve stejné situaci, 
nabídnout  daleko větší spektrum možnosti řešení. Myšlenkou vytvořit unifikovaný typ 
stavby, která by splňovala veškerá požadovaná kritéria, jsem se zabýval velmi dlouho a 
postupně tato představa získávala stále jasnější ideové i konkrétní  kontury. 
                        
            Chtěl bych zmínit i důvod nutnosti rozšiřování alternativních možností  bydlení pro 
seniory.  V současnosti stále  existuje v naší zemi značný deficit v kapacitě vhodných prostorů 
pro bydlení a ubytování  nejen seniorů, ale také i osob s různým zdravotním handicapem. 
Vzhledem k pokračujícímu procesu stárnutí populace, což se dnes dotýká   většiny 
ekonomicky vyspělejších zemí včetně  České republiky,  se situace do budoucna nejeví o nic 
příznivěji. To jsou důvody a argumenty argumenty, aby  se tomuto problému  začaly vážně  
věnovat   k   tomu  příslušné  orgány  a   instituce  a  jakoukoliv   iniciativu,   která  byť i v 
omezené míře napomůže k zlepšení současné situace, pokládám za velmi užitečnou.  

 
7.1  Posouzení  dopadů  demografického vývoje v ČR 
          
          Není pochyb o tom, že populaci nejen v naší zemi, ale téměř ve všech státech, kde 
ekonomický vývoj společnosti dosáhl  určitého stupně  životní úrovně, zasáhlo stádium jejího 
stárnutí. Je to i důsledkem plošně se rozšiřujícího  konzumního života společnosti, plynoucího  
především z možností  snadnějšího zajišťování materiálních hodnot sloužících k uspokojení  
základních životních potřeb a současně i obecně většími  tlaky na pořizování nových věcí 
k udržení srovnatelného životního standardu. Jistě to souvisí i  s výrazně  širšími možnostmi 
cestování, daleko větší nabídkou sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit, což vše 
představuje intenzivnější časové vytížení. Dopadem je pak  menší motivace zakládat rodiny 
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s více dětmi,  jejichž výchova znamená mnohá omezení. Přinejmenším to vyžaduje větší 
časové nároky a vyšší finanční potřeby, což má za následek nižší životní standard celé rodiny. 
Nezanedbatelným faktorem, který ovlivňuje stárnutí populace, je i stále kvalitnější 
poskytovaná zdravotní péče a z toho plynoucí stále vyšší věkový průměr obyvatel. 
 
            Vzhledem k tématu a obsahu této disertační práce pokládám  za důležité se alespoň 
stručně a v omezeném rozsahu analýzou problematiky stárnutí populace zabývat. Je nesporné, 
že stárnutí populace bude především do budoucna, vedle mnoha dalších požadavků, vyvolávat   
také zvýšenou potřebu zabezpečení tomu odpovídajícího rozsahu sociálních služeb pro 
seniory. A to včetně zajištění  dostatečných kapacit  vhodných  bytů, ve kterých by tito lidé 
mohli žít svůj život co možná nejdéle bez nutnosti jejich přemístění do některého ze zařízení 
ústavní sociální péče.   

  
Tab. 7.1.T.1  Vybrané demografické údaje v ČR ( údaje k 31.12.) 
  

Počet obyvytel   
(v tis.osob)

Věk 65 a více let 
(v tis.osob)

% ve věku 65     
a více let Průměrný věk Index stáří

1989 10 362 1 292 12,5 36,1 57,4
1990 10 364 1 302 12,6 36,3 59,4
1991 10 313 1 315 12,8 36,5 62,0
1992 10 326 1 328 12,9 36,6 64,3
1993 10 334 1 343 13,0 36,8 66,8
1994 10 333 1 356 13,1 37,0 69,6
1995 10 321 1 372 13,3 37,3 72,5
1996 10 309 1 388 13,5 37,6 75,3
1997 10 299 1 402 13,6 37,9 78,1
1998 10 290 1 411 13,7 38,2 80,6
1999 10 278 1 418 13,8 38,5 83,1
2000 10 267 1 423 13,9 38,8 85,5
2001 10 206 1 415 13,9 39,0 87,2
2002 10 203 1 418 13,9 39,3 89,2
2003 10 211 1 423 13,9 39,5 91,6
2004 10 221 1 435 14,0 39,8 94,0
2005 10 251 1 456 14,2 40,0 97,0
2006 10 287 1 482 14,4 40,2 100,2
2007 10 381 1 513 14,6 40,3 102,4
2008 10 468 1 556 14,9 40,5 105,1          

                                                                                                                                  
                                                                                                                                    Zdroj: ČSÚ     
 
            Výše uvedené údaje jednoznačně dokumentují stále  pokračující proces stárnutí 
populace v naší zemi. Zatímco v průběhu dvaceti let stoupl počet obyvatel v České republice 
o 106 tisíc osob, počet obyvatel ve věku 65 a více  let stoupl za stejné období o 264 tisíc osob. 
To v celkové populaci představuje zvýšení podílu osob starších  65 let za toto sledované 
období o 2,4 % a navýšení průměrného věku obyvatel České republiky o 4,4 roku na  40,5 let. 

         
         Index stáří je oficiální  používanou  charakteristikou věkové struktury obyvatelstva, 
která vypovídá o stárnutí populace. Vyjadřuje, kolik obyvatel ze starších věkových skupin 
připadá na 100 dětí. Pro mezinárodně srovnávací statistiky bylo dohodnuto, že bude 
porovnáváno,  kolik obyvatel ve věku 65 a více let připadá na 100 dětí do 15 – ti let věku. 
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                              počet  obyvatel  ve  věku 65 a více let 
 Index stáří    =     -----------------------------------------------  x   100 
                       počet  obyvatel  ve  věku  0 – 14  let 
 
 
            Je-li výsledná hodnota indexu stáří nižší než 100, je podíl dětské složky obyvatel ve 
společnosti vyšší než podíl starších osob, což je uklidňujícím konstatováním zdravého vývoje 
společnosti. Je-li naopak počet osob ve věku 65 a více let vyšší než počet  dětí do 15 –ti let, 
což charakterizuje hodnota indexu stáří více než 100,  je to varujícím signálem, že populace 
stárne. Pak je nutno důsledně analyzovat příčiny a stanovit i příslušná, zejména  politicko – 
ekonomická opatření. V České republice se  index stáří za posledních 20 let téměř 
zdvojnásobil a podle dlouhodobých prognóz, i přes nezanedbatelně stoupající porodnost 
v několika posledních letech (počínaje rokem 2005), není naděje na brzké zvrácení trendu 
stárnutí populace. Dá se předpokládat, že ve věkové struktuře obyvatelstva nastane 
v nejbližších  letech  především  výrazný  nárůst  podílu osob ve věku  60 - 75 let. 
 
 
Graf  7.1.G.1  Výhled podílu osob ve věku nad 60 let do roku 2030 v ČR  
  

                                                                                                             Zdroj: MPSV ČR 

 
               Stárnutí populace je fenomén, který se samozřejmě netýká pouze České republiky. 
V rámci mnoha výzkumných programů jsou na celém světě zpracovávány prognózy 
dlouhodobého vývoje věkové struktury obyvatel, které se týkají buď jednotlivých částí světa 
nebo spíše menších zájmových lokalit. Jejich smyslem je podrobně analyzovat veškeré 
současné i předpokládané aspekty, které mohou ovlivňovat věkovou strukturu obyvatel 
v budoucích letech. Cílem těchto analýz mohou být jednak privátní zájmy jejich zadavatelů, 
které sledují perspektivy v obchodních vztazích s vazbou na  uspokojování potřeb obyvatel, 
ale zejména slouží jako informační základna pro posuzování a vyhodnocování priorit 
v dlouhodobých národohospodářských plánech. Z tohoto úhlu pohledu, a to i v kontextu 



Obsah 

 

- 60 - 
 

s daným tématem této práce, je alespoň pro srovnání vhodné seznámit se s perspektivami 
demografického vývoje v rámci Evropy.    

 
Tab.7.1.T.2   Vývoj hlavních věkových skupin v Evropě v letech 2000 - 2050 

                                  

Věková 
skupina 

       Absol.počet  
       (mil. osob) 

 
Podíl v populaci (%) 

 

  2000 2015 2030 2050 2000 2015 2030 2050 
0 - 14 150 120 113 106 18,6 15,0 14,5 14,7 
15 - 64 546 549 493 414 67,5 68,6 63,4 57,7 

65 + 112 132 172 198 13,9 16,4 22,1 27,6 

celkem 808 801 778 718 100,0 100,0 100,0 100,0 

                                                        
                                                                       Zdroj: zpravodaj ČDS ( 2005 č.30 ) 
 
 
            Výše uvedené údaje avizují, že současně s celkovým poklesem počtu obyvatel Evropy  
o více než 10 %,  se v průběhu následujících 40 let podíl seniorů zdvojnásobí. Zároveň 
dochází k nezanedbatelnému průběžnému snižování počtu osob v produktivním věku. 
Dokonce je reálné, že v průběhu několika desítek let bude součet osob v  předproduktivním a 
poproduktivním věku rovný počtu osob v produktivním věku. Je to téma k vážnému 
zamyšlení na politice podpory rodin, neboť hrozí nebezpečí, že v roce 2050 bude v Evropě žít 
dvakrát více seniorů starších 65 let, nežli  dětí ve věku do 15 let. 
 
             Současná úroveň a předpokládaný vývoj stárnutí populace se v zemích Evropy 
výrazně liší. Důvodem je  rozdílný stupeň životní úrovně a životních priorit v jednotlivých 
zemích,  v čemž se  odráží i  nejdůležitější aspekty, které mají vliv na tvorbu věkové 
struktury, kterými jsou plodnost, úmrtnost a migrace. Vzhledem k tomu, že v zemích Evropy 
existují různé  pohledy na životní hodnoty, ovlivněné naoř. i různým náboženským cítěním, 
nedá se předpokládat ani  homogenní proces demografického vývoje v rámci samotné Evropy. 
Údaje ze všech evropských států však signalizují, že proces stárnutí populace, byť v odlišné 
míře, je do budoucna zřejmě nevyhnutelný. 
 
Tab. 7.1.T.3  Pořadí evropských zemí dle podílu osob ve věku nad 65 let 

 
2000 2015 2030 2050 

1. Itálie 18,2 1. Itálie 22,4 1. Švýcarsko 30,2 1. Španělsko 37,6 
2. Řecko 17,3 2. Švédsko 22,3 2. Itálie 28,6 2. Itálie 35,9 
3. Švédsko 17,2 3. Švýcarsko 22,1 3. Rakousko 27,9 3. Slovinsko 34,8 
4. Španělsko 16,9 4. Řecko 21,2 4. Německo 27,7 4. Řecko 34,1 
5. Belgie 16,7 5. Německo 21,0 5. Švédsko 27,0 5. Rakousko 34,0 

22. ČR 13,9 12. ČR 18,7 11. ČR 24,4 6. ČR 32,7 
39. Moldávie 9,4 39. Arménie 10,3 39. Irsko 16,9 39. Kypr 23,2 
40. Arménie 9,4 40. Moldávie 10,2 40. Moldávie 16,5 40. Irsko 21,9 
41. Ázerbajdžán 5,9 41. Ázerbajdžán 8,1 41. Ázerbajdžán 15,1 41. Lucembursko 19,7 
42. Turecko 5,6 42. Albánie 8,1 42. Albánie 13,1 42. Albánie 18,4 
43. Albánie 5,6 43. Turecko 7,2 43. Turecko 11,1 43. Turecko 17,9 

                                                                                                                    
                                                                                                                Zdroj: Mašková  2005 
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            Výše uvedené údaje potvrzují věkovou heterogenitu v rámci jednotlivých zemí 
Evropy. Jsou zde státy, kde  věková struktura  je velmi mladá, s podílem seniorů nad 65 let do 
7 %  v celkové populaci. Vedle toho jsou zde země, jako například Itálie, která je „nejstarší“ 
zemí  Evropy, kde podíl seniorů nad 65 let je  třikrát vyšší. Nicméně při naplnění avizovaných 
prognóz  bude situace v zemích s nízkým podílem seniorů za 40 let srovnatelná se stavem, 
který dnes vykazují  země s  nejvyšším podílem seniorů. Za pozornost však stojí 
prognozovaný vývoj v České republice, která by do roku 2050 měla v evropské struktuře 
nejstarších zemí postoupit z dnešní 22 pozice na 6. místo s podílem téměř 33 % osob starších 
65 let.  

 
 
Graf  7.1.G.2   Vývoj podílu osob ve věku nad 65 let ve vybraných evropských zemích 

 

 
                                                                 Zdroj: Mašková 2005             

 

 
7.1.1  Zajištění ústavní sociální péče a bydlení pro seniory 
 
            Jak již bylo v předchozích kapitolách této práce zmiňováno, možnosti zajištění ústavní 
sociální péče pro seniory jsou vymezeny zákonem o sociálních službách [1], v němž jsou 
charakterizovány jako pobytové služby, poskytované osobám  za účelem zajištění  příslušné 
požadované sociální péče. Za zařízení pro poskytování pobytových služeb kontinuální povahy 
lze dle jeho ustanovení označit Domovy se zdravotním postižením [53], Domovy pro seniory 
[54], Domovy se zvláštním režimem [55]  a Chráněné bydlení [56]. Chceme-li se účelově 
zaměřit na osoby „postižené“ téměř výhradně handicapem věku, pak z daného výčtu lze  za 
takové zařízení považovat právě Domov pro seniory. 
 
            Následující tabulka přehledně dokladuje, že lůžkové kapacity v domovech důchodců 
(nyní v domovech pro seniory) se v průběhu let 1989 – 2008 zvýšily pouze o 13 %. Naopak 
počet neuspokojených žadatelů se za toto období zvýšil čtyřikrát a na konci roku 2008 
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představoval alarmující hodnotu téměř 53 tisíc neuspokojených žadatelů. Lze sice připustit  
částečnou neobjektivnost tohoto údaje danou spekulativně či spíše preventivně podávanými 
žádostmi osobami, jejichž zdravotní stav   přijetí do domova pro seniory ještě nevyžaduje. 
Také je možná i určitá netransparentnost evidence žadatelů, kterou současný systém  rovněž 
umožňuje.  Riziko případného zkreslení údajů však rozhodně nemůže být v takovém rozsahu,  
aby zastínilo nutnost se touto situací zcela vážně zabývat. Vedle přehledu o kapacitách  
v domovech - penzionech pro důchodce, které s účinností zákona o sociálních službách (od 
1.ledna 2007) již nejsou pobytovou službou, je v tabulce uveden i přehled  kapacit a 
neuspokojených žadatelů v domovech s pečovatelskou službou. Pozitivním trendem je více 
než dvojnásobný  nárůst kapacit mezi lety 1989 a 2006, na čemž se jistě podepsaly velkoryse 
poskytované dotace ze státního rozpočtu. Nicméně i zde se počet žadatelů za stejné období 
razantně  zvýšil v téměř šestinásobku na 21 032 žadatelů. 
 
   
           
Tab. 7.1.T.4  Přehled bydlení a pobytových kapacit  pro seniory v ČR 

 

Domovy důchodců 
  
  

  Domovy-penziony   
pro důchodce 

 

               Byty s pečovatelskou  
 službou 

 

  
  
rok 
 
 
 

Obsazená 
místa 

Neuspokojení   
žadatelé 

Obsazená místa 
 

Obsazená místa 
 

Neuspokojení 
žadatelé 

1989 33449 13241 5622 14525 3638 
1990 32110 13461 5432 14955 3846 
1991 31915 13018 5903 15312 5472 
1992 31669 17188 6130 16199 6645 
1993 31719 17099 7291 17566 8069 
1994 32798 17009 10159 18885 9493 
1995 32305 18549 11549 20463 12364 
1996 33779 21609 11969 22314 14980 
1997 34248 23454 12547 23411 17612 
1998 34931 25431 12593 24505 18443 
1999 34182 27243 12131 25602 19678 
2000 36163 28784 12129 25985 20652 
2001 36230 34763 12432 27327 22148 
2002 37258 33283 12370 27948 17601 
2003 38196 50192 11487 27169 25389 
2004 37319 38220 11894 29039 17930 
2005 38023 43187 11701 30888 17304 
2006 38672 50929 11428 29148 21032 
2007 41618 48131 údaje se již nesledují údaje se již nesledují údaje se již nesledují 

2008 37854 52953 údaje se již nesledují údaje se již nesledují údaje se již nesledují 

 
                                                                                           Zdroj údajů: ČSÚ 
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7.2  Záměr projektu ATRIO WOOD 
  
             Při koncipování vlastního záměru sociálního bydlení, které by mělo být    prioritně 
určeno pro seniory, jsem vnímal  dva problémy . Menším byla skutečnost, že samotné 
bydlení, byť určeného pro seniory, není  službou, která by „de jure“ spadala do sociální 
oblasti. Tato skutečnost by v případě striktního úhlu pohledu   mohla být vnímána jako určitý  
přesah nad rámec zadání disertační práce. Daleko větším problémem však byl fakt, že i přes 
poměrně jasné vlastní představy o podobě objektu a ověřené přesvědčení o jeho užitečnosti 
podpořené zkušenostmi s podobnými stavbami v zahraničí, dlouho jsem  neviděl  reálnou 
cestu, jak zajistit možnost  jeho realizace. Přitom uskutečnění   realizace navrženého objektu 
v podobě alespoň jednoho pilotního projektu  jsem považoval za základní podmínku, měl-li 
jsem se tímto úkolem ztotožnit a  seriózně se jím zabývat. 
 
             Vyrovnat se s otázkou respektování zadání disertační práce jsem považoval spíše za 
uvědomění si vlastní obsahové náplně a samotného účelu sociálních staveb. Vezmeme-li v 
úvahu rozsah činností, které mají  nebo mohou být v sociálních stavbách zajišťovány, pak i 
při značně ortodoxním pohledu na používanou terminologii v označování sociálních staveb je 
nezpochybnitelné, že v praxi je podobná nebo i stejná činnost vykonávána v objektech, které 
oficiálně nenesou označení sociální stavby. Mám na mysli například domovy s pečovatelskou 
službou, mnohá zdravotnická zařízení, jako například léčebny pro dlouhodobě nemocné nebo 
interní a geriatrická oddělení nemocnic, která se často díky trvalému nedostatku míst 
v domovech pro seniory či jiných vhodných pečovatelských zařízení v podstatě  stávají 
objekty, v nichž je v převážné míře poskytována  sociální péče. Navíc existují zařízení, 
v nichž je oficiálně  poskytována sociální péče vedle jiné péče. Tak je tomu např. u hospiců, v 
nichž je  často v dominantní míře poskytována i zdravotní péče, nebo v souvislosti se 
zajištěním vhodného bydlení pro skupiny obyvatel, ohrožených sociální exkluzí (chráněná 
bydlení, pečovatelské byty a pod.). Logický požadavek na současnou větší volnost 
v posuzování  toho, co je možno považovat za  sociální stavby, potvrzují i některá zadávací 
kritéria vypisovaných dotačních titulů,  např. program na podporu výstavby podporovaných 
bytů (MMR ČR). A to nehledě na skutečnost, že i samotný zákon   o sociálních službách [1] 
si oproti minulosti ve svých usneseních je vědom   aktuální potřeby daleko šířeji  stanovit  
spektrum zařízení pro poskytování pobytových sociálních služeb (chráněné bydlení, domovy 
se zvláštním režimem apod.). Po vyhodnocení těchto skutečností se zdá být  
nezpochybnitelné, že by zajištění vhodného chráněného (sociálního) bydlení, prioritně 
určeného pro život seniorů, mohlo být považováno za kolizní ve vztahu k zadání tématu této 
disertační práce. Tuto skutečnost potvrzuje i formulace textu z příslušného dotačního titulu  
který byl uplatňován při výstavbě  všech dosud realizovaných projektů ... „na poskytnutí  
sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb 
vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace v důsledku věku, zdravotního stavu nebo 
sociální okolnosti jejich života“ [57].  
 
            Obligatorním požadavkem pro přidělení dotace pak byla i garance jeho provozovatele 
na  zajištění poskytování požadovaných sociálních služeb pro zde žijící klienty, což opět 
deklaruje jasnou provázanost objektu se zde poskytovanými sociálními službami a legitimitu 
považovat jej přinejmenším v širším pohledu za sociální stavbu. 
                
             Prvotní představy o možnosti reálných šancí na vytvoření zvažovaného projektu 
dostaly konkrétnější podobu v roce 2007, kdy jsem začal cíleně hledat způsob, jak jej  ideově 
i projekčně dopracovat do finální podoby a následně do fáze zajištění možnosti jeho realizace. 
Vzhledem k obsahové povaze  projektu se dalo předpokládat, že optimálním zadavatelem a 
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investorem  stavby by měly být municipality, neboť péče o ohrožené skupiny obyvatel patří 
do  psané či nepsané sféry povinností, jejichž kvalitní zajištění by měly garantovat. Stál jsem 
však pře dvěma problémy. Přestože jsem připravil poměrně přesný architektonický návrh, 
který obsahoval i konkrétní rozměrové parametry, bylo nutné  ve stavebních detailech projekt 
dopracovat do podoby, která by po stavební stránce obsahovala veškeré náležitosti nutné pro 
možnost   realizace. Avšak bez  reálné naděje na konkrétního investora bylo složité 
pokračovat v dalších krocích přípravy projektu. A tak druhým souvisejícím problémem bylo 
najít obec, která by měla zájem projekt realizovat z pozice investora na svém území.  Proto 
jsem rád přijal nabídku zlínské společnosti DOMY START,a.s, která podniká převážně na 
našem domácím trhu  v oblasti výstavby dřevostaveb, abych na tomto zamýšleném  projektu 
sociálního bydlení pro seniory s požadovanými  parametry pracoval  jako na  vývojovém 
úkolu společnosti s tím, že do dvou let  by měl být na území České republiky realizován 
alespoň jeden pilotní projekt.(viz příloha-vývojový úkol). O práci na architektonických 
detailech stavby se zajištěním možnosti její realizace po stavební stránce jsem pak pro 
zkušenosti s dřevostavbami požádal  pana Ing. arch.Martina Jandu z architektonické kanceláře 
Janda & Zezula z Frýdku-Místku. 
 
                Název  projektu měl postihnout jednak skutečnost, že se jedná o bydlení  prioritně 
určené pro kategorii seniorů, jenž je vzhledem k vyššímu věku a horšímu zdravotnímu stavu    
z mnoha pohledů více ohrožena a kterou je nutno, přinejmenším  z hlediska respektování 
základních morálních hodnot, chránit  před nebezpečím sociální exkluze. Zároveň jsem měl 
představu,  aby samotný název zahrnoval i typický sjednocující  prvek pro tento zamýšlený 
druh stavby. Tím měl být náznak atria, jako společného prostoru pro setkávání komunity těch, 
kteří zde budou bydlet. Současně jsem chtěl, aby název obsahoval i náznak základního 
materiálového prvku, z něhož bude stavba vytvořena. Proto jsem tento vývojový úkol nazval 
jako „chráněné komunitní bydlení ATRIO WOOD“ nebo také zkráceně „bydlení ATRIO 
WOOD“, či  systém „ATRIO WOOD“. 
 

7.3  Základní parametry stavby 
 
            Základní požadované atributy  pro vývoj systému ATRIO WOOD vycházely 
z následujících konkrétních představ: 
 

1. Vytvořit takové bydlení, které bude mít pro osoby z cílové skupiny optimální obytnou  
plochu, členění bytových příček a dveřních otvorů bude respektovat požadavky na 
plnou bezbariérovost  bytů i bytového komplexu, v němž budou jednotlivé byty 
zakomponovány. Koupelna musí být nadstandardně prostorná nejen z hlediska 
normativních požadavků  bezbariérovosti, ale i pro umístění  automatické pračky 
standardních rozměrů. Dostatečně prostorný obývací pokoj  i s vhodně umístěnou 
kuchyňskou linkou  musí splňovat veškeré hygienické normy na kvalitní bydlení 
v tomto prostoru. Musí být vytvořeny základní předpoklady, aby veškeré v prostoru 
plánované  uspořádaní  užitných věcí, potřebných pro danou cílovou skupinu 
budoucích uživatelů bytu,  odpovídaly  ergonometrickým zásadám. 
Sumárním požadavkem pak bylo, aby osoby, které zde budou bydlet, měly 
zachovanou co  největší možnou míru pocitu osobní svobody a intimity individuálního 
bydlení, s minimalizovanými vazbami  závislosti na společných povinnostech, 
spojených se samotným bydlením i v rámci sousedských vztahů. Požadavkem řešení  
tohoto vývojového úkolu bylo, aby se lidé, kteří  zde budou žít, cítili příjemně, aby 
existovala také možnost  vhodného sepjetí bydlení s přírodou, a aby  nebyly činěny 
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pokud možno žádné překážky, které by znamenaly jejich fyzické i psychické 
odizolování   od kontaktů s vlastními rodinami, přáteli a s jejich okolím. 

 
2.   Z hlediska   zvolené   technologie   výstavby bytů   bylo požadováno, aby   odpovídala  

moderním a ověřeným metodám výstavby, aby veškeré použité materiály vedle 
estetické dokonalosti pohledových ploch , vysoké technické a  zpracovatelské kvality 
a garantované dostatečně vysoké životnosti odpovídaly také i všem požadovaným 
hygienickým podmínkám. 
Velký akcent byl kladen na časový rozsah výstavby. Existovala představa, aby  
celková doba realizace bytového domu s byty v systému ATRIO WOOD standardně 
nepřesáhla termín tří měsíců, a to s co nejmenší závislostí na probíhajícím ročním 
období či rozmarům počasí. Dále, aby samotná realizace   výstavby bytů vyžadovala 
co možná nejjednodušší  technické prostředky a byla dobře uskutečnitelná v téměř 
jakémkoliv prostoru a terénu. 
Co se týče tepelně izolačních vlastností, bylo požadováno, aby byla naplněna kritéria 
pro začlení bytů i celého bytového domu do kategorie nízkoenergetických staveb, aniž 
by toto  řešení znamenalo enormní navýšení finančních nákladů na realizaci  výstavby. 
Vzhledem k předpokládané cílové skupině osob, které ve značné míře budou tvořit 
starší lidé, bylo požadováno, aby k zajištění dodávky tepla i k vaření bylo zvoleno 
vhodné a bezpečné medium a zároveň, aby teplo mohlo být dodáváno bez jakéhokoliv 
technického omezení, kdykoliv dle individuálních potřeb obyvatel jednotlivých bytů. 

 
3.   Značný  důraz  musel   být   kladen  na  ekonomické   aspekty,  související  s  vývojem  
      systému  ATRIO WOOD, a to ve dvou rovinách. 

Jednak bylo požadováno, aby  samotná cena bytů a náklady na jejich výstavbu byly 
dostupné  reálným „skromnějším“  možnostem potencionálních investorů. Z toho 
vyplývala snaha hledat co nejúspornější cenu výstavby při co možná nejvyšší 
garantované kvalitě bytů. Současně se předpokládalo, že investoři, kterými budou 
zejména obce, budou mít maximální snahu využít pro jejich výstavbu příslušných   
dotačních titulů, poskytovaných v rámci státního programu na výstavbu 
podporovaných bytů. Proto byla  i  součástí zadání vývoje systému ATRIO WOOD  
snaha naplnit požadované technické  parametry pro možnost získání prostředků z 
tohoto dotačního titulu, a to v maximální možné výši.. 
Vedle  podmiňujícího předpokladu  přidělení dotačních titulů obcím na výstavbu 
pečovatelských bytů, že  obec musí být  následně i jejich  provozovatelem  (což dnes 
již u některých dotačních titulů na podporu výstavby sociálních bytů neplatí), bylo 
rovněž známo, že nájemníky bytů budou téměř výhradně lidé v postproduktivním 
věku, závislí pouze na svém důchodu. Proto existoval explicitní požadavek na hledání 
co nejúspornějších provozních nákladů, a to zejména ve vztahu k údržbě bytů a ke 
spotřebě využívaných médií. Cílem bylo, aby přímé provozní náklady, které budou 
hradit senioři, byly co nejnižší a zároveň, aby výdaje obce na údržbu bytového domu 
nezatěžovaly obecní rozpočet. Předpokladem naopak bylo, aby  odváděné nájemné 
postupně kompenzovalo  výdaje obce na tuto investici.  
 

7.3.1  Architektura, urbanismus a dispoziční řešení stavby 
 
            Vedle představy o architektonické podobě objektu se chci v této kapitole  
zabývat záležitostmi související s urbanistickým pojetím v podobě posouzení  rozlohy  
bytu a jeho jednotlivých částí, volbou optimálního  počtu bytů v rámci jedné stavby  a 
možnostmi   variability   jejich uspořádání co do počtu bytů i tvaru a  podoby jejich  
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sestav. Je třeba uvést, že některé skutečnosti, jimiž zde bude argumentováno, jsou 
chronologicky začleněny a zmiňovány i v dalších kapitolách.  
 
            Při představách o architektonické podobě jsem vycházel jednak z  úvah, kdo  bude 
tvořit cílovou skupinu, které má stavba sloužit, kdo bude jejím nejčastějším investorem a  
v jaké  lokalitě, prostoru a prostředí se předpokládá její realizace. Zároveň jsem byl 
ovlivňován i  vlastními  zkušeností ze zahraničí, kde jsem měl možnost osobně  se 
seznámit se stavbami  podobného charakteru. 
 
            Nechci opakovat argumenty, které jsou uvedeny v předchozích kapitolách, pouze 
chci zdůraznit několik skutečností. Z hlediska přístupu klientů k jejich novému bydlení 
jsem nepředpokládal, že by očekávali architektonicky nezvyklou  podobu domu, ve 
kterém mají nyní žít. Spíše naopak, také s ohledem na jejich věk   se dalo předpokládat, že 
by dali spíše  přednost stavbě , která bude mít jednoduchý, klasický tvar   bez agresivních 
prvků. Vzhledem k předpokladu, že tyto stavby budou realizovány převážně ve vesnickém 
prostředí, nebylo žádoucí ani k jejím uživatelům, ale ani z pohledu  citlivého přístupu ke 
vzhledu  místa v obci, v němž bude objekt zakomponován, aby stavba  svým vzhledem 
působila provokativně. Shrnu-li tyto představy, týkající se základní podoby domu, snahou 
bylo, aby jejím budoucím uživatelům, s ohledem na situaci v níž dosud žili,   v co možná 
největší míře připomínala pocit domova,  aby se zde cítili příjemně a zároveň měli pocit, 
že žijí „ve svém“, což předpokládá minimalizovat prostory společného užívání. 
 
            Z hlediska zajištění co možná nejvyššího  vlastního pohodlí uživatelů bytů bylo 
samozřejmostí kompletní bezbariérové provedení jednotlivých bytů, ale i celého bytového 
domu. S ohledem na potencionálního investora, kterým ve většině případů měla být obec, 
a to zejména malá obec, která nedisponuje velkými investičními prostředky, byla snaha 
hledat řešení, které by  umožnilo výstavbu s co nejnižšími investičními, ale i provozními 
náklady. To bylo argumentem, zda uvažovat o přízemním či vícepodlažním objektu 
s nutností instalace osobního výtahu. Toto řešení vedle finančního hlediska podporovaly 
ještě dvě okolnosti. Jednak obce většinou nejsou limitovány nedostatkem vhodných  ploch 
a nejsou nuceny hledat prostorově úspornou variantu stavby a navíc přízemní objekt 
umožňuje přímý vstup do samostatné zahrádky, která je součástí každého bytu. 
 
            Při posuzování, jak vyřešit otázku vstupu do bytu  a volby sestav atriového 
uspořádání, jsem vycházel především z  požadavku zajištění pocitu bezpečí pro uživatele 
bytů. Nejedná se až tak o nebezpečí jejich případného atakování cizí osobou, i když i 
z tohoto pohledu atriové uspořádání umožňuje daleko větší přehled o pohybu osob, což 
v tomto případě přináší více pozitiv než negativ.  Atriové uspořádání ale také dává pocit, 
že mám vedle sebe sousedy, kteří   jsou mi při jejich pohybu stále nablízku, mají přímo na 
očích i můj byt a mohu se na ně snadno obrátit v případě, že jejich  pomoc  potřebuji. 
Atrio  také vytváří  přirozený komunitní prostor pro setkávání, který je především pro 
cílovou skupinu seniorů i z psychologického hlediska velmi důležitý, neboť  umožňuje 
svěřit se se svými starostmi a bolestmi někomu, kdo je umí pochopit, neboť jeho vlastní 
starosti mohou být obdobné. Navíc stačí pouze vyjít ze dveří. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o uzavřený, nebo spíše polozavřený prostor, dá se  i snadno esteticky vhodně upravit 
a dobře udržovat. V rámci ochrany seniorů před nepřízní počasí  bylo vhodné, aby přesah 
střechy směrem do atria umožňoval „suchou nohou“ pohyb mezi jednotlivými byty. 
 
            Samozřejmostí je, že architektonické představy o objektu nesměly blokovat 
možnost neomezené variability  systému ATRIO WOOD co do počtu i uspořádání bytu. 
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Obr. 7.3.O.1  Návrh architektonické podoby možného řešení systému ATRIO WOOD 

 
 
7.3.1.1  Rozloha bytu 

 
            Vhodná volba velikosti bytu pro cílovou skupinu seniorů patřila k jednomu ze 
základních pilířů v rámci práce na vývojovém úkolu Je třeba říci, že v současnosti nejsou 
k dispozici  žádné komplexní typologické předpisy,  které by mohly být určitým vodítkem 
při stanovení základních rozměrových parametrů. Proto jsem vycházel spíše ze zkušeností 
s jinými stavbami určenými pro seniory a zdravotně postižené, které jsem následně 
konfrontoval i s rozměrovými údaji u podobných staveb v zahraničí, které jsem měl 
k dispozici. Předpokladem bylo, že byt bude prioritně určen pro bydlení jedné osoby 
z dané cílové skupiny a tomuto faktu měly odpovídat i rozměrové potřeby bytu. Jelikož se 
mělo jednat o přízemní objekt s přímým vstupem do bytu z venkovního prostředí, bylo 
nutné, aby byt měl  předsíň, která by plnila i roli teplotní bariéry. Koupelna osazena 
sprchovým koutem a  toaletou musela rozměrově vyhovovat také pro umístění 
automatické pračky. Obývací pokoj s kuchyňskou linkou měl  prostřednictvím 
francouzského okna umožňovat přímý vstup do malé zahrádky, která měla tvořit 
„zelenou“ část bytu. Základním požadavkem pak bylo, aby celá stavba i všechny 
jednotlivé byty byly  plně bezbariérové. Pro tento případ jsou stanoveny i normativní 
limity, které je nutno respektovat. Proto také určení  velikosti plochy předsíně a koupelny 
bylo poměrně jednoduché. Vycházelo se z minimálních rozměrů,  jenž  splňovaly 
požadavek bezbariérovosti a ty byly následně rozšířeny na velikost, která by zajišťovala 
funkčnost i estetickou kvalitu těchto prostorů.  
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              Daleko složitější bylo stanovit optimální rozměr pokoje pro bydlení. Pokud 
bychom se řídili snahou o minimalizaci  investičních  nákladů, kriteriem bezbariérovosti i 
funkčnosti, pak  by  rozloha pokoje byla cca 16 m² . Nicméně pro pilotní projekty byly 
navrženy  dva typy bytů, které se lišily pouze velikostí pokoje pro bydlení. Vedle 
zmiňovaného „menšího“ bytu byl navržen i „větší“, kde plocha pokoje byla cca 20 m². I 
přes původní představu obcí, v nichž měly být realizovány pilotní projekty, o kombinaci 
těchto dvou druhů bytů, v závěru rozhodovacího procesu bylo rozhodnuto,  že sestavy 
budou složeny pouze z větších bytů a tento standard byl následně zachován také u všech 
následných projektů. Jedním z důvodů tohoto rozhodnutí je také skutečnost, že úspora 
investičních nákladů při výstavbě menšího bytu není úměrná výrazně nižšímu užitnému 
standardu. Za zmínku však stojí, že i v některých nepoměrně bohatších zemích Evropy 
mají obdobné byty pro stejnou cílovou skupinu seniorů ještě menší rozlohu. Při 
návštěvách Norska, kde jsem se měl možnost  s několika podobnými stavbami seznámit, 
jsem si ověřil, že ačkoliv rozměry předsíně a koupelny se od systému ATRIO WOOD 
příliš neliší, pouze výjimečně měla plocha místnosti pro bydlení rozlohu větší než 15 m². 
 
            Ve finální podobě  projektové dokumentace bytu v systému ATRIO WOOD má 
obývací pokoj s kuchyňskou linkou čtvercový půdorys o rozměru 4,5 x  4,5 m, což 
představuje užitnou plochu  20,25 m². Koupelna má také čtvercový půdorys o rozměru 2,4 
x 2,4 m a užitné ploše 5,76 m², předsíň pak má rozměry 1,96 x  2,4 m a užitnou plochu 
4,79 m². Vnější rozměry bytu jsou  (s ohledem na uspořádání bytů a způsobu zateplení) 
přibližně 5 x 7,5 m. Světlá výška bytu je 2,6 m Za důležitý považuji i údaj o velikosti 
parcely, která je zapotřebí pro výstavbu bytového domu v systému ATRIO WOOD. 
Vycházíme-li z již realizovaných pěti projektů, kde ve čtyřech z nich se jednalo o sestavu 
se sedmi bytovými jednotkami a v jednom případě se šesti bytovými jednotkami, velikost 
parcel pro kompletní výstavbu, včetně okolních terénních úprav s  malým parkovištěm, se 
pohybovala v rozmezí cca 800 – 1200 m². 
 
Obr. 7.3.O.2  Rozměrové parametry bytu  
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Obr. 7.3.O.3  Návrh uspořádání bytu 
 

 
7.3.1.2  Možnosti variability stavby  
 
            Velkou výhodou   systému ATRIO WOOD je skutečnost, že umožňuje jakoukoliv 
libovolnou kombinaci bytů co do počtu i tvaru jejich sestavení a  to bez  žádného negativního 
dopadu na  jejich kvalitu i při jakékoliv variabilitě sestav. To umožňuje nejen volbu počtu 
bytů v závislosti na aktuální potřebě či investičních možnostech, ale zároveň realizovat 
výstavbu prakticky  na  jakémkoliv tvaru pozemku, a to i bez ohledu na svažitost terénu. 
Závisí pak pouze na investorovi, jaké má představy o počtu bytů a jaký pozemek má 
k dispozici. Pro představu je možno uvést několik následujících variant uspořádání bytů. 
 
Obr. 7.3.O.4  Příklady variabilních sestav bytů 

SESTAVA  „A“ – 8 BYTŮ SESTAVA  „B“ – 9 BYTŮ
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SESTAVA  „D“ – 4 BYTY SESTAVA  „X“ – 26 BYTŮ

 
 
7.3.1.3  Optimalizace počtu bytů 

 
            Vedle výše zmiňované neomezené variability počtu bytů v systému ATRIO WOOD je  
samozřejmě důležité zabývat se i  stránkou ekonomické efektivity jejich výstavby, která je 
ovlivněna několika faktory: 
 

1. Existuje stanovená cenová kalkulace na výrobu samotného bytu (nadzemní stavba), 
která vychází ze  standardních  nákladových položek a je dán poměrně malý prostor na 
její úpravu v podobě případného snížení. Naopak vzhledem k pozvolnému nárůstu cen 
materiálů a energií je spíše problémem udržet výši ceny na stávající úrovni  

 
2. Vybudování základů stavby se zhotovením základové desky může s ohledem na místní 

podmínky ovlivnit cenu stavby v řádu mnoha set tisíc korun. Je nutno brát v  úvahu 
výškové odlišnosti terénu, v němž má být stavba realizována, stupeň únosnosti 
podloží, přítomnost radonu, hydrogeologické podmínky apod. Zde se jednoznačně 
projeví i vliv počtu bytů a tedy i velikosti základové desky na ekonomické rentabilitě 
projektu, a to nejen v nákladech na její samotné zhotovení, ale i v nákladech na 
přivedení potřebných sítí a provedení následných terénních úprav v místě stavby. Zde 
téměř universálně platí zásada- čím více bytů, tím nižší  investiční náklady stavby 
v přepočtu na jeden byt.  

 
3. Dopravní vzdálenost má vliv na ekonomiku stavby v několika úrovních. Jednak je to 

otázka dopravy samotného materiálu na stavbu, pak doprava a náklady na  ubytování 
pracovníků, možnosti a cena dodávek prací prostřednictvím externích dodavatelů       a 
potřeba  technického zajištění výstavby (jednání s úřady a dodavateli, kontrolní 
činnost apod) Optimálním řešením by jistě   bylo realizovat stavby v co možná 
nejbližší vzdálenosti od výrobního závodu, což je  spíše pouze teoretický kalkul 
vzdálený  realitě. 

 
4. Důležitým faktorem je  výše dotace, kterou investor může na výstavbu pečovatelských 

bytů získat. Většina vhodných dotačních titulů podléhá omezení „de minimis“ [36]. To 
znamená, že dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství, 
kdy součet všech veřejných podpor, poskytnutých obci podle pravidla „de 
minimis“,nesmí za období tří po sobě následujících let přesáhnout částku, odpovídající 
platnému ekvivalentu. V letech 2007-2009 byl ekvivalent částky  200 tisíc EUR.  Od 
roku 2010 došlo k navýšení ekvivalentu na úroveň   500 tisíc EUR.  
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            Při posuzování ekonomické rentability výstavby ve vztahu k počtu bytů v jedné 
lokalitě, se tato s ohledem na výše zmiňované faktory jeví pro investora  ještě jako 
ekonomicky rentabilní v případě,  že sestava je složena  nejméně ze šesti bytů. Při výstavbě 
menšího počtu bytů  se při získání dotace s konstantní výší částky na jeden byt (jinou možnost 
ani tento dotační titul nepřipouští) mění procentuální podíl nákladů na investici v neprospěch 
investora.  
 
            Optimální počet bytů v jedné lokalitě (pro jednoho investora) je tedy odvislý od 
časově reálné úrovně    kursu  eura k české koruně, závisí  na výši limitu omezení „de 
minimis“, na rozsahu skutečných nákladů na výrobu jednoho bytu a na získání  co možná 
nejvyšší dotace na realizaci stavby (navýšení za nízkoenergetický standard). S ohledem na 
tyto premise bylo vykalkulováno, že optimálním kompilátem všech těchto parametrů byla do 
roku 2009 výstavba sestavy se sedmi byty v jedné lokalitě.  Za zmínku stojí, že i z hlediska 
dopravy stěnových dílců a dalších  komponentů z výrobní haly na místo stavby je tato sestava 
bytů také ekonomicky nejúspornější , neboť při přepravě se vytíží  tři plně naložené kamiony. 
Vzhledem k současnému  navýšení limitu „de minimis“ na ekvivalent do 500 tisíc EUR, by za 
stávajícího stavu bylo z hlediska čistě ekonomické rentability pro investora nejvýhodnější 
realizovat  v jedné lokalitě sestavu 17 bytů. Podmínkou je opět spolufinancování investice 
z příslušného dotačního titulu. 

 
            Jistě by však nebylo moudré usilovat  za každou cenu o výstavbu sestavy s co možná 
největším počtem bytů, pouze ve snaze získat v rámci dotačního titulu  nejvyšší dostupnou 
finanční částku. Je také třeba  počítat s tím, že i v případě poskytnutí maximální výše dotace, 
musí obec ze svého rozpočtu vynaložit na tuto investici prostředky v řádu až několika miliónů 
korun.  

 
            Zkušenosti ze zemí Evropy, kde výstavba pečovatelských bytů podobného charakteru 
má dlouholetou tradici ukazují, že  je zapotřebí jednoho bytu tohoto charakteru přibližně  na 
70-100 obyvatel. Je však třeba připomenout, že se jedná o státy, kde je jednak většinou 
zajištěna  dostatečná kapacita potřebných pečovatelských bytů  nebo jiné formy chráněného  
bydlení, ale vedle toho je k dispozici  také kvalitní terénní péče, která garantuje možnost 
setrvání seniorů v jejich vlastním bytě a to i v případě  jejich vážnějších zdravotních 
problémů. Z tohoto úhlu pohledu by při stanovení požadavků na   pečovatelské byty, zejména 
v bezbariérovém provedení, byla jejich potřeba v naší zemi jistě vyšší.  
 
            Ze zkušenosti v našich obcích lze dovodit, že reálná potřeba vhodných pečovatelských 
bytů, které by pro jejich nájemníky představovaly skutečnou úlevu  oproti jejich současnému 
bydlení, je přibližně jeden pečovatelský byt na 60 - 90 obyvatel.  Je docela obtížné stanovit 
přesněji  tento údaj a proto  je udáván v  poměrně velkém rozptylu. Jeho konkrétnější podobu 
ovlivňuje mnoho  faktorů,  jako  např. velikost obce a věkový průměr  obyvatel, jejich životní 
a  pracovní podmínky a z toho vyplývající i  zdravotní stav, sociální úroveň obyvatel, bytová 
situace v obci s možností rodiny postarat se  o „své“ seniory, dostupnost terénních sociálních 
služeb a mnoha dalších.  
 
            Je však třeba klást také velký akcent na  požadavek  kvality a vhodnosti bytů pro 
seniory. Paradoxně  existuje mnoho obcí,  které mají problémy s obsazením bytů v domech 
s pečovatelskou službou. Většinou se však jedná o byty, které jsou  situovány v nevhodné 
lokalitě, ve více podlažních budovách, často bez dostupného zázemí (zahrada, park apod.) 
umožňujícího relaxaci, případně v objektu, který je pro tento účel z hlediska typologie 
naprosto nevhodný (bývalý zámek, klášter  a pod), nebo zde existují problémy s bariérami. 
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V takových případech  pak přestěhování seniorů do takto nevhodných bytů  jejich situaci 
neřeší, a pokud neexistují jiné vážné důvody,  raději této možnosti nevyužijí.  
  
            Nezanedbatelným argumentem při rozhodování o tvaru sestavy a počtu bytů  v jedné 
lokalitě je i velikost a charakter plochy , kde má stavba vzniknout. Je třeba citlivě vnímat i 
estetické potřeby  seniorů, a jejich psychické rozpoložení, a tomuto cíli musí také odpovídat  
urbanistická kvalita  projektu. Pokud opět využijeme zkušeností ze zahraničí, nemělo by 
v jedné lokalitě vedle sebe bydlet více než 20 osob „postižených“  handicapem  vysokého 
věku (tato kritéria se  samozřejmě nevtahují na ústavní zařízení). V případě společného 
bydlení vyššího počtu seniorů v jedné lokalitě se  v zahraničí  využívá  „kompenzace“ 
v podobě  přítomnosti   zařízení, které je prioritně určeno pro děti (mateřské školky, dětská 
hřiště, klubovny pro zájmové aktivity dětí apod.), které je  vhodně zakomponováno do 
prostoru v sousedství seniorských bytů.  
 
            Ze zkušeností s realizovanými projekty ATRIO WOOD vyplývá, že je vhodné umístit 
stavbu i do sousedství školy (Sloup , Němčičky, Čejkovice). Vedle příznivého 
psychologického efektu pro seniory je to výhodné také z hlediska možnosti zajištění jejich 
stravování a pomoci při případné technické údržbě bytů ze strany zaměstnanců školy.  
Zároveň se tím však podporuje i výchova dětí v úctě ke starším  a v potřebě jim pomáhat 
(pomoc na zahrádce, úklid  apod.). Výchovný efekt je o to silnější, že tyto stavby vznikají 
v poměrně malých obcích, kde se většinou lidé dobře znají. Symbiózu tohoto řešení 
dokresluje i fakt, že stálá přítomnost seniorů představuje i nepřímý, ale stálý dohled nad 
objektem školy. 

 
            Závěrem je tedy možno konstatovat, že pokud by se posuzovala výstavba optimálního 
počtu bytů systému ATRIO WOOD v jedné lokalitě  z pohledu investora (ale i dodavatele 
stavby), pak předpokladem ekonomické rentability výstavby je přinejmenším šest bytů 
v jedné lokalitě.  Tento počet  bytů je vhodný pro obce,  které mají  nejméně okolo 300 
obyvatel. Pokud by mělo dojít k využití příslušného  dotačního titulu v maximální možné 
výši, to znamená do ekvivalentu 500 tisíc EUR, představovalo by to  výstavbu přibližně 17 
bytů v rámci jedné lokality. Sestava s tímto počtem bytů už vyžaduje zvýšené urbanistické 
nároky a dá se očekávat, že zájem o sestavu s tímto počtem bytů by mohl vzejít od obcí, 
v nichž žije více než 1000 obyvatel. Existuje samozřejmě i možnost, že do bytů, které jedna 
obec postaví, budou za nájemníky přijímány i osoby například  ze sousedních obcí, což 
umožňují i dotační pravidla, Také je možno, aby se  dvě obce  dohodly na společné investici, 
která by byla realizována na území jedné z nich. Pokud by „cizí“ obec byla vlastníkem části 
pozemku, na němž by byly postaveny „její“ byty, pak by také obě obce mohly samostatně 
požádat  o poskytnutí příslušné dotace na výstavbu. Tyto okolnosti pak samozřejmě ovlivňuj i  
stanovení  optimálního počtu bytů v konkrétním případě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obsah 

 

- 73 - 
 

7.3.2  Technické parametry stavby 
 
         Pokládám nad rámec tématu této práce detailně popisovat  veškeré technické údaje 
stavby, jenž jsou součástí každé projektové dokumentace pro jednotlivé konkrétní projekty 
ATRIO WOOD, které jsou již realizovány nebo jejichž realizace se připravuje. Spíše považuji 
za účelnější se ve stručnosti  zaměřit pouze na zdůvodnění vhodnosti těch základních 
technických prvků, u nichž  bylo v zájmu naplnění požadovaných   parametrů v rámci 
vývojového úkolu nutno pečlivěji zvažovat jejich aplikaci. Obecně lze říci, že vedle snahy o 
volbu  moderní a rychlé technologie výstavby,  bylo cílem minimalizovat  investiční náklady 
a vytvořit předpoklady pro možnost získání účelových dotačních prostředků na výstavbu 
v maximální možné výši. Všechny tyto skutečnosti se projevily při stanovení základních 
technických parametrů stavby. 

 
 

7.3.2.1  Základní materiálové parametry  stavby 
           
            Od okamžiku zadání vývojového úkolu ATRIO WOOD se předpokládalo, že 
základním stavebním materiálem budou komponenty na bázi dřeva. Tato skutečnost se odráží 
i v samotném názvu systému  ATRIO WOOD, který zahrnuje dva základní typické parametry 
těchto staveb. Nejedná se však o žádné „nouzové“ řešení, ovlivněné například skutečností, že 
společnost, která umožnila realizaci tohoto vývojového úkolu, je certifikovaným výrobcem 
dřevostaveb. Přestože v našich podmínkách se při projektování staveb rodinných  domů 
doposud preferuje  klasický materiál (zdivo), v mnoha ekonomicky vyspělých  zemích světa i  
Evropy (USA, Kanada, Norsko, Finsko, Švýcarsko apod.) je tomu přesně naopak. Důvodem 
naší nedůvěry k dřevostavbám je vedle zvýšených obav z požáru  také  podvědomá fixace na 
tradiční stavební materiály, které garantují dlouhou životnost a  zjevnou vyšší statickou 
stabilitu stavby. Mnohdy je to i neschopnost nebo nechuť přenést se přes předsudek,  že ze 
dřeva se vždy stavěly pouze chaty a hospodářská stavení. I kdyby  byly některé z těchto 
argumentů opodstatněné, je třeba vzít v úvahu, že technologie výstavby dřevostaveb 
v poslední době výrazně pokročila a dnes jsou dřevostavby naprosto rovnocennou  
alternativou při výstavbě rodinných domů a to dokonce i vícepodlažních  domů. Existují i 
argumenty, které naopak upřednostňují dřevostavby před klasickými stavbami, z nichž je 
možno zmínit především rychlejší realizaci výstavby, vhodnější tepelně izolační vlastnosti a 
dosud v některých případech i nižší investiční náklady. Za diskutabilní je možno považovat i 
subjektivně vnímaný pocit vyšší psychické  pohody při bydlení v dřevostavbách. 
 
            Existoval však i naprosto racionální požadavek pro využití dřevostaveb pro byty 
v systému ATRIO WOOD. Dotační systém na podporu výstavby bytů tohoto charakteru (viz 
kap.7.4.2.1.1) je nastaven tak, že po obdržení definitivního rozhodnutí  o přidělení dotace (ze 
zkušenosti nejdříve v měsíci srpnu), je nutno tyto prostředky nejpozději do začátku prosince 
téhož roku prokazatelně prostavět a vyúčtovat. V situaci, kdy  prostředky z dotace často tvoří  
více než 2/3 většinu z celkových nákladů to znamená, že přinejmenším hrubá stavba musí být 
od jejího zahájení dokončena v průběhu tří měsíců, To je v případě použití klasické 
technologie, kdy je také nutno počítat i s případnými rozmary počasí v podzimních a zimních 
měsících, jen velmi obtížně zvládnutelné. Naopak zkušenosti s již realizovanými projekty 
dokazují, že při použití technologie dřevostaveb je možno bez ohledu na počasí celou stavbu 
od jejího zahájení až do předání investorovi zrealizovat v termínu do tří měsíců. 
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            Pouze pro doplnění je možno uvést, že obvodová konstrukce domu je navržena jako 
dřevěná rámová konstrukce z dřevěných trámů, opatřená z vnitřní strany parozábranou. 
Prostor mezi hranoly je vyplněn tepelnou izolací. Vnitřní i vnější strana zdí je kryta deskou 
Fermacell, na kterou je z vnější strany nalepen pěnový polystyren. Na tento systém je 
přikotvena perlinka a nanesena vnější stěrka a následně fasádní nátěr v požadované barvě. 
Vnitřní  příčkové konstrukce  jsou  opět navrženy ze systému dřevěných rámů, kde konstrukce 
příček je vyložena izolačním materiálem jako akustickým izolantem. Stropní konstrukce je 
provedena v systému dřevěných stropních trámů uložených na dřevěné rámy stěnových 
panelů. Ty jsou shora kryty vrstvou OSB desek, pod nimiž je na latě položena tepelná izolace, 
zajišťující jak tepelnou, tak akustickou izolaci. Dále je použito sádrokartonového podhledu. 
Střešní konstrukce je sedlová, navržena jako dřevěný krov s hraněných krokví a krytina je 
z plechových profilovaných střešních šablon, kladených na systém laťování. Veškeré 
oplechování střech, střešních svodů, prostupů střechou  a okenních parapetů  je provedeno 
z falcovaného plechu Lindab. Okna a prosklené stěny tvoří  plastové rámy vyplněné 
izolačním dvojsklem  se standardními tepelně izolačními vlastnostmi (U = 1.1 W/m²K). 
 
            Pokládám za nutné se zmínit i o požadovaných tepelně-izolačních vlastnostech 
bytového domu. K tomu, aby bylo na jeho výstavbu možno získat z  příslušného dotačního 
titulu (viz kap.7.4.2.1.1) plnou částku, je požadováno, aby stavba splňovala kriterium  
nízkoenergetického standardu, kdy skutečná potřeba tepla na vytápění budovy musí být  nižší 
než 50 kWh/m²/rok. Přestože standardní zateplení staveb v systému ATRIO WOOD 
splňovalo požadované hodnoty, kdy vypočtená spotřeba tepla se pohybovala v rozmezí 45,9 – 
48,3 kWh/m²/rok,  bude u všech nově připravovaných projektů použito rekuperační zařízení. 
Snahou je další snížení energetické náročnosti budovy a zvýšení kvality bydlení. Pro úplnost 
je možno dodat, že plný celoroční provoz obou pilotních projektů   potvrdil, že skutečná 
spotřeba energie na vytápění stavby (bytů) nepřekračuje vypočtené hodnoty. 
 
 

7.3.2.2  Volba způsobu zakládání stavby 
         
            Přestože se z hlediska stanovení chronologického členění jednotlivých kapitol jeví 
možná nelogické o zakládání stavby hovořit až v tomto  pořadí, má to své opodstatnění. Je  
nutno  vycházet ze skutečnosti, že volba materiálu pro zhotovení nadzemní části stavby je 
směrodatná pro stanovení zátěže na základové prvky. Pro zvolení cenově optimální varianty 
založení stavby byly z hlediska nákladů posuzovány tři možné varianty zakládání stavby, 
které přicházely v úvahu: 
 
             1. Základový pás 
             2. Základové patky  
             3. Základová deska 
 
Pro porovnání těchto alternativ  se vycházelo z předpokladu vybudování základů v rovinatém 
terénu při jednoduchých základových podmínkách [58]. Směrodatnými byly základní 
technické parametry stavby o půdorysu objektu 5 x 7,5 m, kdy její nadzemní část  bude tvořit 
výše zmiňovaný konstrukční systém na bázi dřeva. Odhadované zatížení stěn se předpokládá 
1.400 kN/m² a odhadované zatížení střechy 2.800 kN/m². Jako srovnávací prvek byl zvolen 
jeden samostatný byt domu typu ATRIO WOOD, i když se očekává, že v reálných 
podmínkách bude počet bytů v bytovém domě  vždy vyšší, což  se může příznivě odrazit i na 
nižší cenové kalkulaci konkrétní stavby. Je třeba uvést, že  v níže uvedených částkách  nejsou 
zahrnuty  náklady na zabudování požadovaných  sítí, zemnícího pásku apod., což   bude  
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znamenat nezanedbatelné cenové navýšení při realizaci reálné stavby základů domu.   Proto 
také posouzení výše nákladů u jednotlivých variant zakládání stavby je nutno chápat skutečně  
pouze jako srovnávací materiál pro zvolení cenově nejvýhodnější varianty řešení. 
 
Obr. 7.3.O.5  Variantní posouzení zakládání stavby 

 
 
 
 
 
Základový pás do nezámrzné 
hloubky šíře 300 mm. 
Napětí 50 kPa.  
Náklady 56.000 Kč (bez DPH) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Základové patky do nezámrzné hloubky 
půdorysu 1,1 x 1,1 m (6 ks). 
Napětí 53 kPa.  
Náklady 70.000 Kč (bez DPH) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Základová deska dle EFAT 98 
pro obvodové zatížení 15 
kN/bm, KARI síť S76/100-
6/100 mm.  
Náklady 71.000 Kč (bez DPH) 
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7.3.2.3  Způsob řešení podlahové konstrukce  
 
            Při realizaci pilotních projektů výstavby ATRIO WOOD se při výrobě podlahové 
konstrukce využívala klasická technologie, která byla stanovena v  projektové dokumentaci.  
Po dokončení montáže hrubé stavby byla celá plocha bytu vylita betonovou směsí anhydrit. 
Z hlediska pracnosti i výše nákladů byl tento postup  naprosto vyhovující. Naopak velkým 
problémem byla skutečnost, že  při nutnosti respektování technologických přestávek pro 
vyzrání směsi byl časově značně náročný. Doba pro dokonale vyzrání směsi  pro možnost 
pokládání podlah se předpokládá v případě standardních teplotních poměrů přibližně 3 týdny. 
Takové klimatické podmínky však   v podzimních a zimních měsících lze jen stěží očekávat. 
Přitom časový faktor  je při výstavbě tohoto typu zařízení jedním ze základních parametrů, 
neboť celou stavbu je nutno realizovat  v rozsahu přibližně tří měsíců. Proto bylo zadávacím 
požadavkem, aby při realizaci dalších projektů byl při řešení podlahové konstrukce stanoven 
takový technologický postup, který by eliminoval  vysokou časovou náročnost, splňoval 
požadavky kvality a zároveň byl po stránce nákladů cenově přijatelný. Cílem pak bylo 
významné zkrácení doby montáže celého bytového domu. 
 
            Takto nastavené požadavky jednoznačně směřovaly k hledání možnosti zhotovení 
podlah suchou cestou. Byly prověřeny veškeré dostupné technologie používané při montáži 
podlah  tímto  způsobem. Jednak z hlediska celkové kvality provedení a vhodnosti použití pro 
systém ATRIO WOOD, což vzhledem k charakteru využití vyžaduje určitá specifika, ale 
zároveň byly prověřeny také i nákladové relace. Po vyhodnocení všech parametrů byla jako 
nejvhodnější řešení zvolena suchá podlahová skladba systému Fermacell. Aplikací tohoto 
systému došlo ke zkrácení doby montáže bytového domu oproti pilotním projektům nejméně 
o 15 dnů bez závislosti na roční době a rozmarech počasí, navíc se jedná o jednodušší a 
podstatně čistší práci. Pokud zohledníme tyto argumenty v rámci cenové kalkulace, pak 
v celkovém porovnání je použití této technologie ekonomicky příznivější. Pro úplnost je třeba 
dodat, že na tento systém jsou v obývacím pokoji položeny laminátové plovoucí podlahy. V 
prostoru zádveří a koupelny je v celé ploše položena keramická dlažba. 
 
 

8.3.2.4  Vytápění bytů   
 
            Při volbě media pro vytápění, vaření a ohřevu teplé užitkové vody se vycházelo 
především z požadavku jeho bezpečnosti a zároveň i cenové dostupnosti pro uživatele bytů. 
Z hlediska bezpečnosti se jednoznačně vyloučila jakákoliv alternativa  spojená s manipulací 
s otevřeným ohněm. Současně byla i snaha o existenci pouze jediného  media v rámci celého 
systému  Z  možného  výběru proto přicházela v úvahu pouze elektrická energie, která i 
z hlediska ceny je téměř srovnatelná  s ostatními ekologickými médii. Dále existoval 
požadavek, aby jednotlivé byty nebyly při dodávce tepla na sobě závislé,  a hlavně, aby každý 
z jejich uživatelů mohl  odebírat jakékoliv požadované množství tepla a v kteroukoliv dobu. 
Samozřejmostí byla i snaha o minimalizování investičních nákladů na pořízení otopného 
systému. Po zvážení všech variant, jež přicházely v úvahu, se i s ohledem na kvalitní tepelně-
izolační vlastnosti stavby zvolila varianta vytápění prostřednictvím moderních elektrických 
konvektorů, které jsou zajištěny vestavěným elektronickým termostatem s protizámrazovou 
polohou a nočním útlumem.  Každá z místností bytu (obývací pokoj, koupelna, zádveří) je 
osazena jedním konvertorem  s požadovaným výkonem. Ohřev teplé užitkové vody je zajištěn 
instalací elektrického bojleru o objemu 50 litrů, který je umístěn ve skříňce kuchyňské linky.  
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            Celoroční provoz u pilotních projektů prokázal naprostou spokojenost uživatelů 
s tímto řešením, neboť vedle kontinuální teplotní pohody i samotné náklady za spotřebu 
elektrické energie byly nižší, než se předpokládalo. V rámci celoročního provozu se  
fakturované náklady za spotřebu elektrické energie za otop, teplou užitkovou vodu, za vaření  
(elektrická trouba s  čtyřplotýnkovou sklokeramickou deskou) a za provoz ostatních 
elektrospotřebičů  pohybovaly v jednotlivých bytech v přibližném rozmezí 850 – 1300 Kč za 
měsíc.  
 
 

7.4  Ekonomické souvislosti  
 
            V rámci této kapitoly se chci věnovat záležitostem, souvisejícími s ekonomickým 
zajištěním výstavby systému ATRIO WOOD. Nepokládám za účelné v této práci  u 
jednotlivých projektů detailně uvádět jejich rozpočtové  investiční náklady, které tvoří 
nedílnou  součást každé projektové dokumentace. Spíše se chci, a to možná i s určitým 
předstihem v chronologii řazení jednotlivých kapitol, zaměřit na porovnání investičních 
nákladů mezi jednotlivými, již realizovanými, ale také i  připravovanými projekty. Domnívám 
se, že pro ucelenou představu o výši investičních nákladů na výstavbu systému ATRIO 
WOOD mají tyto údaje podstatně vyšší srovnávací a vypovídající hodnotu. Vedle toho se 
však chci  také  zaměřit také  na  oblast související s možnostmi   získání potřebných 
finančních zdrojů na zajištění realizace stavby v rámci příslušných dotačních titulů a to i z 
pohledu určité několikaleté geneze jejich poskytování. Toto  pokládám  za velice důležité (a 
možná i inspirující). Vzhledem k tomu, jaké cílové skupině má toto bydlení sloužit a kdo by 
měl být nejčastějším investorem, bude možnost či nemožnost zajištění externích finančních 
zdrojů pro participaci na investičních nákladech hrát většinou klíčovou roli při rozhodování   
o osudu této investice. 
 
 

7.4.1  Rozpočet stavby 
 
             Výše investičních nákladů na samotnou realizaci systému ATRIO WOOD byla při  
zpracovávání vývojového úkolu  nesmírně důležitým faktorem. Proto, ve snaze o 
minimalizaci nákladů při respektování stanovených kvalitativních předpokladů,  byly veškeré 
záležitosti spojené s úvahami o podobě  stavby, a to zejména technologické postupy při 
výrobě a montáži stavby, volba materiálů apod., průběžně podrobovány pečlivé cenové 
analýze. Při zahájení prací na vývojovém úkolu sice nebyla oficiálně stanovena pevná cenová 
hranice, která by neměla být překročena, nicméně ambicí bylo, aby celkové investiční náklady 
rozpočteny na 1 bytovou jednotku nepřesáhly částku 1 mil. Kč. Bylo vykalkulováno, že 
pokud  se investiční náklady budou pohybovat v těchto relacích , pak při získání  externích 
zdrojů  v maximální možné výši ( viz kap.7.4.2.1), by částka k dokrytí potřebných nákladů 
z obecního rozpočtu byla akceptovatelná i pro běžnou menší obec s počtem obyvatel od  300 
osob. 
 
            Bylo zřejmé, že každá tato investice bude probíhat v odlišných podmínkách z hlediska 
členitosti a svažitosti terénu, komunikační dostupnosti, tvaru  parcely, možností napojení na 
potřebné sítě apod. Toto všechno jsou okolnosti, které na stanovení celkových nákladů mají 
zásadní vliv. Vedle toho mohou ( a musí ) existovat subjektivní a zcela odlišné představy 
investora o podobě a kvalitě terénních úprav, což také nezanedbatelně ovlivňuje celkovou 
výši nákladů. Proto při stanovení obecného cenového kalkulu pro tvorbu ceny jednoho bytu 
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bylo nutno oddělit vlastní stavbu domu (základy  a nadzemní stavba), kde investiční náklady 
by měly být přibližně srovnatelné, od záležitosti spojených s přivedením sítí a zhotovením 
terénních úprav. Vzhledem k  značným odlišnostem  je pak nutno  tyto náklady posuzovat 
v rámci konkrétních projektů. V tomto duchu bylo v průběhu zpracovávání  vývojového úkolu 
vykalkulováno, že průměrné náklady na výstavbu bytového domu bez přivedení sítí a 
terénních úprav se pohybují okolo 850 tisíc Kč za jeden byt. Přičemž vývody k přivedení 
jednotlivých médií jsou vyústěny do vzdálenosti 0,8 m od hrany stěny domu. Určitým rizikem 
takto zprůměrované a udávané ceny jsou náklady na zhotovení spodní (základové) stavby 
bytového domu.  Jak se také  při realizaci jednotlivých projektů potvrdilo, mohou zde 
existovat značné cenové rozdíly způsobené  charakterem pozemku, kvalitou podloží apod. Je 
třeba zmínit, že veškeré zde uváděné částky jsou stanoveny včetně DPH.  Důvodem je 
skutečnost, že většina obcí, pro které je tento typ  staveb prioritně určen, nejsou plátci DPH, a 
tudíž nemohou ani uplatnit nárok na její vrácení. Částky zde uvedené musí tudíž obce jako 
konečnou cenu  za investici skutečně  zaplatit. 
 
            Pro názorný přehled o celkových investičních nákladech na výstavbu bydlení ATRO 
WOOD a  pro porovnání nákladů mezi jednotlivými lokalitami připojuji dvě následující 
tabulky. Pro lepší orientaci jsou náklady  také uváděny v členění nákladů na vlastní stavbu 
domu (základová  a  nadzemní stavba) a v druhém sloupci jsou uvedeny náklady na přivedení 
sítí a zhotovení terénních úprav (TÚ),  včetně všech zpevněných ploch. Ve druhé tabulce jsou 
ve stejném členění uvedeny náklady na projekty, které by měly být realizovány v roce 2010. 
 
Tab. 7.4.T.1  Investiční náklady na realizované projekty (v Kč včetně DPH) 
 
 

z toho    obec náklady 
celkem vlastní stavba sítě a terénní 

úpravy 

počet 
bytů 

Ø náklady  
na byt 

Ø náklady  
bez sítí a TÚ 

Sloup  7 336 049  6 202 918 1 133 131 7  1 048 007 886 131 
Němčičky  6 710 423   5 086 855 1 623 568 6  1 118 309 847 807 
Dyjákovice  7 006 714  5 165 570    841 044 7  1 000 959 880 810 
Zbraslav   9 019 864  6 533 411 2 486 453  7  1 288 552 933 344 
Čejkovice  7 384 284  5 883 021 1 501 263 7  1 054 898 840 431 
celkem 37 457 334 29 871 875      7 585 459 34  1 101 686 878 584 

 
 
            Při porovnání hodnot uvedených v tabulce je zjevné, jak odlišným způsobem se na  
výši celkových nákladů  projevují  náklady spojené především s přivedením sítí a provedením 
terénních úprav. Na extrémních případech obcí Němčiček a Dyjákovic činí rozdíl nákladů na 
jeden byt více než 150 tisíc Kč. Pro vysvětlení je třeba uvést, že v Němčičkách se jednalo o 
stavbu na okraji obce, kde stavba ATRIO WOOD byla součástí další plánované zástavby této 
lokality rodinnými domy a kde nebyly k dispozici žádné sítě. Naopak v Dyjákovicích byla pro 
stavbu vytypována  lokalita uprostřed obce, kde většina sítí již  byla přivedena na hranici 
pozemku. Podstatně menší rozdíly  vykazují náklady na vlastní stavbu domu, kde průměrné 
náklady na 1 byt se pohybují v průměrné cenové úrovni okolo 880 tis. Kč. Rozdíly ve výši 
nákladů mezi jednotlivými projekty jsou téměř výhradně způsobeny nákladovými požadavky 
na zhotovení základové stavby.  Tato skutečnost se dá názorně  demonstrovat na  příkladu 
obce Zbraslav, kde stavba probíhala na výrazně svažitém pozemku. Proto bylo jednak nutno 
vytvořit hluboký zářez do terénu a také provedení základů muselo být staticky zabezpečeno 
vůči případnému pohybu svahu. Nutnost provedení těchto opatření způsobila i poměrně 
výrazný nárůst ceny  oproti ostatním projektům. 
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Tab. 7.4.T.2  Investiční náklady na připravované projekty (v Kč včetně DPH) 
 
 

z toho obec náklady 
celkem vlastní stavba sítě a terénní 

úpravy 

počet 
bytů 

Ø náklady  
na byt 

Ø náklady  
bez sítí a TÚ 

Bohdalice – Pavl. 15 981 620 13 191 148 2 790 472 14 1 141 542 942 224 
Ostrov u Macochy   9 340 506  7 887 223 1 453 283 9 1 037 834 876 358 
Horní Bojanovice   7 325 158  6 438 785    886 373 7 1 045 451 919 839 
Vilémovice   6 697 278  5 482 145 1 215 133 6 1 116 621 913 690 
celkem 39 344 562 32 999 301 6 345 261 36 1 092 905 916 647 

 
 
            Porovnáme-li průměrné náklady na jeden byt bez nákladů na přivedení sítí a terénních 
úprav u realizovaných a připravovaných projektů, dochází  u nových projektů k nárůstu ceny  
v průměru téměř o 40 tisíc Kč na jeden byt Toto navýšení nákladů je způsobeno jednak 
volbou jiné technologie zhotovení podlah suchou cestou, která je cenově náročnější (viz 
kap.7.3.2.3), ale také z důvodu instalace rekuperačního zařízení u všech připravovaných 
projektů. 
 
 

7.4.2  Zdroje financování 
 
                 Vycházíme-li ze skutečnosti, že tento typ staveb je prioritně předurčen pro menší 
obce s počtem obyvatel okolo 1000 osob (maximálně do 2 500 osob), pak vzhledem k jejich 
omezenému rozpočtu a přitom jistě značného počtu dalších  požadavků na objektivně 
potřebné investiční výdaje, nelze očekávat, že by tyto obce mohly celou investici výstavby 
chráněného bydlení realizovat pouze z vlastních zdrojů. Vzhledem k předpokládanému 
charakteru  využití  těchto  bytů  ve  formě nájemního  bydlení  pro  skutečně  potřebné  osoby  
(senioři a osoby se zdravotním handicapem), a to bez ohledu na jejich majetkové poměry, 
není ani možné  vyžadovat od nich jakoukoliv finanční  participaci na investičních nákladech. 
Východiskem a mnohdy i jedinou možností pro zajištění realizace tohoto typu bydlení je 
vícezdrojové financování se zapojením finančních zdrojů ze státního rozpočtu, popřípadě i 
z rozpočtu příslušného krajského úřadu. Nedá se předpokládat možnost využití prostředků z 
programů EU, neboť  operační programy obecně tento druh staveb nepodporují. 
 
                Pro ilustraci lze uvést, že přibližný roční rozpočet obce s 1000 obyvateli se 
pohybuje v rozmezí 9 - 15 mil Kč a mandatorní výdaje z toho činí přibližně 80 %. Na veškeré 
opravy a nové investice je tedy možno ročně  vyčlenit okolo 1,5 - 2  mil. Kč. Při vědomí 
skutečnosti, že velké množství obcí je zatíženo úvěry na vybudování infrastruktury 
(kanalizace, plynofikace, komunikace a pod), pak na investice do sociální oblasti a obecně do 
terciární sféry zbývá velice málo prostředků. Pokud neexistuje možnost získat jiné zdroje 
financování, pak  při posuzování investičních priorit se většinou požadavky na tento druh 
investic odkládají. Nehledě na skutečnost, že v současné době jsou i peněžní ústavy podstatně 
obezřetnější v poskytování    úvěrů, kdy většinou vedle mnoha jiných požadavků vyžadují 
také záruku finanční rentability jakékoliv nové investice. Což u tohoto typu staveb, pokud 
nebereme v úvahu podstatně širší ekonomické vazby, není samozřejmě možné garantovat. 
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7.4.2.1  Dotační tituly 
 
                 Na konci  90. let 20. století. se začala projevovat  potřeba hledat jasně 
koncipovanou a systémově pojatou státní podporu k zajištění vhodného bydlení, určeného  
pro osoby ohrožené sociální exkluzí v důsledku jejich vyššího věku. Snahou bylo eliminovat  
do té doby naprosto nesystémové  přidělování prostředků na tyto účely ze státního rozpočtu  
jednotlivým  obcím, a to  na základě poslaneckých iniciativ, lobingu, využívání  
individuálních aktivit apod.  Skutečně systémově zpracované  dotační programy 
Ministerstvem pro místní rozvoj byly od roku 1999 zaměřeny na podporu výstavby domů 
s pečovatelskou službou a na tyto programy byly ve státním rozpočtu každoročně  vyčleněny i 
finanční prostředky. 
 
                  Program podpory výstavby domů s pečovatelskou službou byl vypisován do roku 
2002 (včetně) a jeho proklamovaným cílem bylo vytvořit podmínky pro kvalitní a 
odpovídající bydlení občanů se sníženou soběstačností (s potřebou péče), zejména občanů 
v důchodovém věku, a to v domech s pečovatelskou službou (DPS). Dalším uváděným cílem 
bylo nepřímo přispět k uvolňování stávajícího bytového fondu pro mladé rodiny. Příjemcem 
dotace musela být obec, která byla povinna majetkově vlastnit alespoň 51 % podíl  domu 
s pečovatelskou službou. Každoročně bylo na tento dotační titul vyčleněno ve státním 
rozpočtu v průměru okolo 500 mil Kč, které byly na základě vyhodnocených žádostí 
rozděleny přibližně 30 obcím. Výše  dotace na jeden byt byla odstupňována v závislosti na 
počtu obyvatel v obci do tří kategorií (do 10 tis. obyvatel, od 10 tis. do 100 tis. obyvatel a nad 
100 tis. obyvatel), v nichž byly preferovány obce s menším počtem obyvatel a dotace byla 
poskytována  do maximální částky 700 tis. Kč na jednu bytovou jednotku,. Každoročně tím 
byl podpořen vznik přibližně 750 nových bytů, v nichž maximální podlahová plocha nesměla 
přesahovat 50 m2, určitá část bytů musela být v bezbariérovém provedení a výše nájemného 
musela odpovídat  cenové relaci usměrňovaného regulovaného nájemného [59]. 
 
 

7.4.2.1.1  Program výstavby podporovaných bytů 
 
                  Od roku 2003 je Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky každoročně 
vypisován dotační program na výstavbu podporovaných bytů po oficiálním názvem „Podpora 
výstavby podporovaných bytů“ [60], který zahrnuje několik kategorií potřeb. Vedle podpory 
výstavby vstupních  bytů, určených zejména pro mladé rodiny a také různých forem bytů na 
půl cesty pro osoby, které nejsou bez cizí pomoci schopny řešit svoji nepříznivou sociální 
situaci a svoje bytové potřeby (konfliktní způsob života, rizikové prostředí ve kterém žijí 
apod.), se zde objevuje program na podporu vzniku chráněných či pečovatelských bytů. Tento  
dotační program, který obcím slouží k podpoře výstavby nájemního bydlení, je právě 
optimálně využitelný  ke spolufinancování projektu chráněného bydlení ATRIO WOOD.  
Prioritním cílem tohoto dotačního programu je vytvářet  vhodné byty pro osoby, které mají 
zvláštní potřeby bydlení z důvodu např. jejich zdravotního stavu či vyššího věku. Tyto 
nepříznivé okolnosti  života je znevýhodňují v možnosti zajistit si adekvátní bydlení a proto 
jsou daleko více  ohroženy sociálním vyloučením. 
 
                     Existuje několik základních standardních  podmínek, které  pro získání dotace na 
výstavbu chráněných (pečovatelských) bytů musí obec splnit.Z nich je např. nutno zdůraznit, 
že pozemek, na kterém bude  výstavba provedena, je ve vlastnictví obce, obec nemá ke dni 
podání žádosti závazky po době splatnosti ve vztahu  ke státnímu rozpočtu nebo státním 
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fondům a také musí doložit, že má zajištěny finanční prostředky na financování celé stavby. 
Dále obec musí smluvně zajistit organizaci k zabezpečení terénních sociálních služeb, které 
jsou  v chráněném bytě  poskytovány dle individuálních potřeb nájemců a s důrazem na 
respektování jejich autonomie a soběstačnosti. Také stavebně technické uspořádání 
chráněného bytu musí splňovat technické požadavky upravitelného bytu, dodavatel stavby 
musí vlastnit patřičné oprávnění o zavedení systému řízení jakosti a rovněž  je nutno stavbu 
zkolaudovat nejpozději do tří let od data vydání rozhodnutí o přidělení dotačního titulu [61].   
 
                    Zadávací podmínky  těchto dotačních programů však vykazovaly  v jednotlivých 
letech i určité odlišnosti, a to jednak v oblasti ekonomické (maximální výše dotace,výše 
podpory na jeden byt, podmínky pro možnost navýšení dotace apod.), ale také i v rovině 
věcné (splnění určitých technických a kvalifikačních parametrů, věkový limit bydlících osob 
apod.). Přehled o konkrétních hlavních odlišnostech v zadávacích  podmínkách dotačního 
programu v jednotlivých letech udává následující tabulka. 
 
 
 Tab. 7.4.T.3  Porovnání základních parametrů dotačního titulu v období 2003 -2010 
 

      

rok 
 
 

výše 
dotace 

v tis. Kč 

      omezení  
„de minimis“ 

 
 

doba možnosti 
čerpání dotace 

 

výše dotace 
závisí na 

energetické 
bilanci domu 

 

při podání žádosti 
nutno platné stav. 

povolení 

2003 600-800 ne 2003-2005 ne ano 
2004 600-800 ne 2004-2006 ne ano 
2005 600-800 ne 2005-2006 ano ano 
2006 600-800 ne 2006-2007 ano ano 
2007 550-650 200 000 EUR 2007 ano ano 
2008 600-850 200 000 EUR 2008 ano ne 
2009 600-650 200 000 EUR 2009 ano ne 

2010 600-650 500 000 EUR 2010 ano ne 

                                                                                          
                                                                                                                Zdroj údajů: MMR ČR 
                                                                                          
                  Nejvýznamnějším údajem ve výše uvedené tabulce je jistě částka, kterou bylo 
možno získat na vybudování jednoho bytu. Ta vykazovala v průběhu porovnávaných let určité 
pohyby. V letech 2003 až 2006 konstrukce této částky kontinuálně navazovala na dotační 
tituly, poskytované na výstavbu domů s pečovatelskou službou, kdy byly preferovány menší 
obce. Stejně tak tomu bylo nyní u tohoto titulu a obce s počtem do 10 tisíc obyvatel mohly 
získat částku 800 tisíc Kč, obce od 10 tisíc do 100 tisíc obyvatel částku  700 tisíc Kč a obce 
s počtem nad 100 tisíc obyvatel částku 600 tisíc Kč. Od roku 2007 se způsob stanovení výše 
dotace zásadně změnil, navíc její celková výše byla omezena začleněním dotace do limitu „de 
minimis“[36] (viz kap.7.3.1.3, bod 4).  Konstrukce stanovení výše dotace od roku 2007 
daleko výrazněji upřednostňovala výstavbu objektů, které vyžadují menší spotřebu tepla na 
jejich provoz.  Požadavek na splnění stavebně technických podmínek upravitelného bytu byl  
v zadávacích podmínkách v roce 2007  a 2008  v dotačním programu „oceněn“ navýšením  
základní částky ve výši 550 tisíc Kč o 50 tisíc Kč za každý  byt. a dále  za optimální tepelně 
izolační vlastnosti  o dalších 50 tisíc Kč.  Ve snaze podpořit malé obce s nedostatečnou 
infrastrukturou, nízkým vybavením a ve větších vzdálenostech od přirozených center bylo 
v roce 2008 všech  6249 obcí v České republice podle těchto kritérii začleněno do pěti 
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kategorií [62], čemuž odpovídalo i příslušné navýšení dotace na každý postavený byt (toto 
opatření platilo pouze u přidělených dotací v roce 2008).   
 
       -   kategorie I              725  obcí        -  bez nároku na navýšení dotace 
       -   kategorie II           1416  obcí        -  navýšení o 50 tis. Kč 
       -   kategorie III          1783  obcí        -  navýšení o 100 tis. Kč  
       -   kategorie IV            596  obcí        -  navýšení o 150 tis. Kč   
       -   kategorie V           1729  obcí        -  navýšení o 200 tis. Kč  
 
                     Vedle toho, že v dotačním programu pro rok   2009 se mění terminologie, kdy 
chráněné byty jsou nazývány pečovatelskými byty, dochází k další významné změně, 
spočívající ve skutečnosti, že  žádost  o dotaci již  nemusí obsahovat platné stavební povolení, 
jak tomu bylo v předešlých letech, ale postačuje pouze žádost o doklad o povolení stavby dle 
zákona o územním plánování a stavebním řádu v platném znění [63]. Je to významná pomoc 
pro obce, neboť jednak není nutno absolvovat zdlouhavý proces k získání stavebního povolení 
před podáním žádosti o dotaci, ani vynakládat nezanedbatelné  finanční prostředky před   
potvrzením, že  obci byla skutečně dotace přiznána. Konstrukce výše podpory v příslušném 
programu pro  rok 2010 doznala opět  dalších změn, kdy bylo zrušeno navýšení základní 
částky za upravitelný byt (všechny pečovatelské  byty  musí mít jako jeden z obligatorních 
požadavků charakter  upravitelného bytu) a základní částka 600 tisíc Kč na každou bytovou 
jednotku může být navýšena nanejvýš o 50 tisíc Kč v případě, kdy potřeba tepla na vytápění 
budovy (bytového domu) je menší než 50 kWh/m²/rok [64]. 
 
                  Za zmínku stojí i požadovaná kritéria pro přidělení chráněného (pečovatelského) 
bytu potřebným osobám. Za cílovou skupinu jsou považovány osoby se sníženou 
soběstačností vyplývající z jejich zdravotního stavu nebo pokročilého věku, které v důsledku 
toho mají zvláštní požadavky v oblasti bydlení. Jedná se o osoby postižené pohybově, 
zrakově, sluchově, osoby se ztíženou schopností orientace, případně i o osoby s mentálním či 
duševním onemocněním, které jsou schopny žít samostatným životem. Cílem je umožnit 
těmto osobám takové bydlení, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a 
nezávislosti.   
                           
               V průběhu porovnávaných let se  podmínky přidělování těchto bytů zpřísňují. V roce 
2007 vzniká požadavek, aby snížená soběstačnost osob, kterým bude byt přidělen, byla 
ohodnocena minimálně I. stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách [1]. Tato 
podmínka není v požadavcích pro žádosti v roce 2008 již uvedena, ale naopak je vyžadováno, 
aby osoba, která zde bude bydlet prokázala, že její průměrný čistý měsíční příjem v období 12 
kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,75 násobek průměrné 
měsíční mzdy. Pro případ,že by v bytě bydlelo více osob, jsou tyto příjmové poměry dále 
rozpracovány. Zároveň k datu uzavření nájemní smlouvy nesmí mít tato osoba ve vlastnictví 
ani podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt. Tuto podmínku musí 
splnit i další členové domácnosti, kteří mají případně v tomto bytě bydlet .Stejné požadavky 
jsou  v podmínkách pro přidělení pečovatelského bytu i v letech 2009 a 2010, kdy navíc byt 
může být přidělen pouze osobám ve věku 70 let a více, nebo těm, jejichž zdravotní stav 
způsobil snížení jejich soběstačnosti, která je ohodnocena minimálně I. stupněm závislosti 
podle zákona o sociálních službách [1],[65]. 
 
                  Ve snaze umožnit toto bydlení i  osobám s nízkými příjmy, je v podmínkách o 
přidělení dotace zakomponován  i požadavek nepřekročitelného výše nájmu. V letech 2003-
2005 je měsíční nájemné stanoveno nejvýše jako součin pořizovací ceny bytu  a měsíčního 
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koeficientu 0,00333, které se může po 12 měsících upravovat dle výše inflace. V roce 2006 a 
2007 je horní výše měsíčního nájemného limitována částkou 50 Kč/m² podlahové plochy 
bytu, v letech 2008 a 2009 se tato částka zvyšuje na 52,70 Kč/m² a pro rok 2010 činí 
maximální výše nájemného 54,40 Kč/m²  podlahové  plochy bytu [66]. 
 
                Za pozornost stojí  rekapitulace počtu obcí, kterým byly ve sledovaném období 
2003-2010  v rámci programu podporovaného bydlení MMR ČR přiděleny  finanční 
prostředky na podporované byty a zejména pak na chráněné  (pečovatelské)  byty. Zajímavé 
jsou   údaje o počtu těchto bytů, které se s podporou MMR ČR podařilo obcím vybudovat a 
rovněž i konkrétní částky, které v jednotlivých letech byly schváleny jednak na celý program 
výstavby podporovaného bydlení (vč. vstupních bytů a bytů na půl cesty), ale  zejména pak na 
chráněné (pečovatelské) byty. Za důležité lze považovat i údaje o tom, jakou částkou z tohoto 
dotačního titulu byla ve sledovaných letech podpořena výstavba jednoho chráněného 
(pečovatelského) bytu. 
 
 
 Tab. 7.4.T.4  Přehled poskytnutých prostředků z MMR ČR na výstavbu  
                          podporovaných  bytů v letech 2003 -2010  
                         
 

      počet obcí počet bytů poskytnutá částka na 
dotace v mil. Kč 

rok 

celkem  z toho ch.b. celkem z toho ch.b. celkem  z toho ch.b. 

Ø částka na 
1 ch.b. v Kč 

2003 27 22 275 232 198 428 181 762 783 457 
2004 58 49 861 839 645 509 637 789 760 178 
2005 29 25 574 526 396 275 373 200 709 506 
2006 41 38 698 669 507 640 494 980 739 880 
2007 18 14 197 173 73 174 61 124 353 318 
2008 35 10 211 72 118 944 41 390 574 861 
2009 42 12 230 91 119 724 54 526 599 187 
2010 38 13 254 132 151 400 74 750 566 288 

celkem 288 183 3300 2734 2 211 094 1 919 521 702 096 

 
                                                                                                                Zdroj údajů: MMR ČR 
ch.b. -  chráněné bydlení 
 
 
            Vzhledem k tomu, že  ve vypisovaných programech na podporu výstavby 
podporovaných bytů   bylo v rámci daných podmínek možno až do roku 2006 čerpat  
přidělenou dotaci  ještě  v průběhu 2-3  let následujících,  skutečné částky vynaložené  ze 
státního rozpočtu na podporu výstavby chráněných (pečovatelských) bytů v jednotlivých 
letech nekorespondují  až do roku 2008 s částkami, které byly v rámci přidělení  dotačního 
titulu v těchto letech  schváleny.   
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7.4.2.1.2  Program podpory výstavby sociálních bytů 
 
             Tento  program  vychází  z  Nařízení  vlády  České  republiky  ze  srpna  2009 [67]  
o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části  
nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým 
osobám, které výstavbu sociálních bytů či bytových domů se sociálními byty chtějí realizovat. 
  
                 Smyslem  tohoto programu je podpořit  výstavbu bytů určených pro nájemní 
bydlení  osob a jejich rodin, které si z důvodů jejich nízkého příjmu nejsou schopny pořídit 
nebo udržet bydlení  v tržním prostředí. Jedná se především o osoby, které jsou příjemci 
opakovaných dávek v hmotné nouzi nebo osoby omezené výší jejich reálného příjmu 
v závislosti na velikosti domácnosti, ale  také o osoby, které mají i jiné sociální handicapy, 
které je omezují a znevýhodňují při zajišťování vlastního  bydlení, a je jim třeba vhodným 
způsobem s jejich bytovým problémem pomoci. Řešení  dosud spočívalo  především na 
bedrech obcí. Jak již bylo v předchozích kapitolách zmiňováno,  i přes jejich upřímnou  snahu   
řešit bytový problém těchto osob, bylo a stále je  obtížné, s ohledem na množství jiných 
potřeb  a omezenému rozpočtu, dát sociálním stavbám výraznou prioritu. Pokud dochází 
k rekonstrukcím objektů pro sociální účely nebo i k výstavbě nových zařízení, pak je to téměř 
výhradně umožněno díky získaným prostředkům z některého dotačního titulu nebo  
z příslušného krajského úřadu..Výhradním příjemcem takové dotace nebo příspěvku na 
investici však může být pouze obec, výjimečně pak musí být alespoň spoluinvestorem. 
 
                 Cílem tohoto programu bylo po vzoru mnoha evropských států otevřít více prostor 
pro výstavbu různých forem nájemního sociálního bydlení i soukromému sektoru  a to tím, že  
příjemcem dotačních titulů mohou nyní být za jasně definovaných podmínek i soukromé 
společnosti. Požadavkem pak bylo, aby nájemní byty postavené s využitím  dotačního titulu 
sloužily nejméně  10 let osobám z cílové skupiny  a to v období 15 let od dokončení stavby.  
V souvislosti s charakterem této dotace působí  možná trochu diskutabilní  ustanovení, že za 
sociální byt je v České republice považován takový byt, jehož podlahová plocha nepřesáhne 
120 m² [68].  
  
                  K základním podmínkám žadatele o dotací patří, že je vlastníkem pozemku, na 
kterém bude výstavba provedena nebo budovy, v níž bude výstavba sociálního bytu 
realizována. V případě, jde-li o výstavbu více než 10 sociálních bytů, musí být z každých 
dalších započatých 10 bytů nejméně jeden z nich upravitelný a dále stavba musí být 
dokončena a schopna užívání do tří let od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. Její celková 
výše závisí na tom, zda se jedná o novou výstavbu, nebo rekonstrukci stávajícího prostor a  
vypočte se jako součet dotací na jednotlivé byty. V případě nové zástavby činí dotace na 
jeden sociální byt 6 500 Kč/m², pokud se jedná o stavební úpravy, je výše dotace limitována 
částkou 5 500 Kč/m². Současně však výše dotace na jeden sociální byt  nesmí ve vazbě na tyto 
plošné parametry  přesáhnout částku 500 000  Kč, jedná-li se o novou výstavbu, a částku 
420 000  Kč, jedná-li se o stavební úpravy. Vznikne-li  upravitelný byt,  navýší se tato částka 
o 50 000. Kč. V případě, že výstavba splňuje požadavky na energetickou náročnost budov 
platné pro třídu A, zvyšuje se celková výše dotace o dalších 100 000 Kč na každý sociální byt. 
Pokud výstavba splňuje požadavky na energetickou náročnost platnou pro třídu B, pak se 
zvyšuje dotace na každý sociální byt pouze o 50 000 Kč. Za velmi důležité je však třeba 
považovat ustanovení, že  celková výše  dotace  z  tohoto  dotačního  titulu  nesmí  přesáhnout  
30 % celkových investičních nákladů na výstavbu [69]. 
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                 Podmínky pro možnost přidělení dotace poměrně přísně stanoví, komu lze sociální 
byt pronajmout. Může to být osoba, jejíž čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních 
měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,4 násobek průměrné měsíční mzdy. 
Může to být také osoba, jejíž čistý měsíční příjem nepřesáhl  0,5 násobek průměrné měsíční 
mzdy, ale musí pak prokázat sníženou soběstačnost vyžadující pomoc sociálních služeb, kdy 
je jí přiznán příspěvek na péči, nebo se musí jednat o osobu starší 75 let. V případě, že 
sociální byt obývá více osob, násobek průměrné měsíční mzdy se úměrně zvyšuje. Žádná 
z osob bydlících v sociálním bytě nesmí mít vlastnická práva k bytovému domu, rodinnému 
domu nebo bytu, ani nesmí být uživatelem jiného sociálního bytu. Nájemné se sjednává na 
dobu dvou let, a pokud  nájemce plní řádně své povinnosti a splňuje výše stanovené 
podmínky, je možno kontinuálně nájemní vztah prodlužovat, vždy však nejdéle o 1 rok. Výše 
měsíčního nájemného, platného do 31. ledna 2010, činí 43 Kč za 1 m²  podlahové plochy 
sociálního bytu [70]. 
  
                 Je jistě přínosem, že bylo přijato opatření ve formě vládního nařízení, směřující 
hledání  nových forem  podpory sociální sféry v oblasti investic, se zapojením soukromého 
sektoru. Zkušenosti ze zahraničí potvrzují, že spolupráce municipality a  soukromých 
investorů na bytové výstavbě pro sociální účely má dlouhou tradici a  soukromé subjekty  zde 
zcela běžně tyto investice realizují a zároveň za dohodnutých podmínek i provozují . Nicméně 
se jeví, že zvolený systém  podpory výstavby sociálních bytů, který je odlišný oproti 
systémům v zahraničí, nemusí být pro soukromoprávní subjekty  příliš motivující. Tuto 
skutečnost potvrzuje i fakt, že v současnosti se o možnost získání dotací na výstavbu 
sociálních bytů  z  prostředků Státního fondu rozvoje bydlení zajímají především obce. 
 
                 Prvním zjevným paradoxem je již zmiňovaná skutečnost, že v České republice 
nesmí rozloha sociálního bytu přesáhnout hranici 120 m²[68]. Přitom je zřejmé, že pro danou 
cílovou skupinu, pro níž jsou byty určeny, je takto stanovená podlahová plocha (až na 
výjimky) vysoce nadstandardní. I v případě, že tato hodnota bude vnímána pouze jako 
teoretický limit, může při posuzování cenových kalkulací výstavby sociálních bytů působit 
jako prvek spekulativních úvah. Následující tabulka  uvádí vedle počtu postavených bytů a 
nákladů na jejich výstavbu v letech 2000 -2008 i jejich průměrnou užitnou plochu, která 
v průměru ani v jediném případě nedosahuje hranice 120 m². S určitou mírou nadsázky a 
s připuštěním jisté tolerance v porovnávané terminologii  by se pak dalo konstatovat, že 
v průměrných hodnotách je možno všechny byty, vybudované v České republice od roku 
2000 do současnosti, považovat za byty sociální.  
 
Tab. 7.4.T.5  Bytová výstavba v České republice v letech 2000 - 2008 
  

byty v rodinných domech byty v bytových domech rok 

dokončené Kč/1m2 užitné plochy dokončené Kč/1m2 užitné plochy 

průměr.užitná 
plocha bytu  

v m2 
2000 10466 15364 5926 18984 116,3 
2001 10693 15856 5911 21319 118,1 
2002 11716 16447 6393 20193 119,8 
2003 11397 17109 7720 21597 113,4 
2004 13302 17910 10722 21360 100,9 
2005 13472 18800 11526 23738 99,6 
2006 13230 19946 11070 24471 110,6 
2007 16988 20553 18171 24675 96,1 
2008 19611 22244 12493 26518 105,4 

                                                                                                                       Zdroj údajů : ČSÚ 
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              Pokud dále analyzujeme motivaci případného investora z privátní sféry k výstavbě 
sociálních bytů, je možno vycházet z následujících základních premis, jenž pod označením 
v bodech 1-5 vycházejí z ustanovení výše zmiňovaného Nařízení vlády [67]. Investor tedy: 
                 

1. Může získat maximálně 650 000  Kč/byt (500 000 Kč základní dotace + 50 000 Kč za 
upravitelný byt  + 100 000 Kč za splnění energetické náročnosti třídy A)  

2. Může získat 6 500 Kč/ m² (+  max.150 000  Kč/byt   viz bod 1.)  
3. Výše dotace nesmí přesáhnout 30 % z celkových investičních nákladů  
4. Sociální bydlení musí udržet nejméně 10 let (za ideálních  podmínek, jinak i 15 let)  
5. Nájemné (současné) je v maximální výši. 43 Kč/m²/1 měsíc  
6.   Dá se vycházet z předpokladu, že v případě výstavby bytů o velikosti nad 60 m² budou 

            současné investiční náklady  přibližně ve výši od 25 tis. Kč/m² (viz Tab. 7.4.T.5) 
  
            Pro zjednodušení analýzy můžeme kalkulovat, že  investor má zájem postavit dům 
s desíti sociálními byty. Tento počet ho nezavazuje k povinnosti vybudovat  upravitelný byt, 
který by zřejmě stavbu prodražil, neboť náklady za přípravu k bezbariérovému provedení 
jednotlivých bytů i celého bytového domu stěží pokryje nabízená částka 50 000 Kč za jeden 
upravitelný byt. Pokud investor ještě zváží i následné náročnější provozní  podmínky 
s imobilními nájemníky, dá se předpokládat, že pokud jej k vybudování upravitelných bytů 
nepřiměje jiný argument, bude  se spíše snažit této komplikaci vždy vyhnout. Jiná situace je 
v motivaci získat navýšení dotace za splnění požadavků stavby na energetickou náročnost 
budov, platných pro třídu A . Jednak by takto získaná  částka v celkové výši 1 000 000 Kč (10 
bytů x 100 000 Kč) mohla ve značném rozsahu krýt náklady na zateplení bytového domu, ale 
navíc by to do budoucna představovalo snížení provozních nákladů za otop. Z této úvahy 
vyplývá, že investor sociálních bytů bude mít k dispozici  na každý byt 600 000 Kč. 
 
                Pokud by chtěl investor sociálních bytů dosáhnout na maximální dotaci využitím 
optimální kombinace částky poskytované na jeden byt a částky poskytované za 1 m² 
podlahové plochy, pak by  plocha každého bytu měla mít  rozsah  přibližně okolo 77 m². Při 
počtu 10 bytů  se tedy bude jednat o  770 m² podlahové plochy, ke které je však třeba 
připočíst ještě další  plochy, jako např. chodby, společné prostory apod. Pokud je v součtu 
odhadneme  na 80 m², pak na  850 m² celkové plochy bytového domu s 10. sociálními byty 
získá investor dotaci ve výši 6 mil. Kč. Vycházíme-li z výše uvedené cenové kalkulace 
investičních nákladů 25 tis/m², pak celková cena investice se bude pohybovat  nejméně 
v úrovni 21,2 mil. Kč, a získaná částka 6 mil. Kč dotace také odpovídá   nepřekročitelným   
30 %  z celkových investičních nákladů na výstavbu. 
 
              Investor bude  nyní stát před rozhodnutím, kde získá zbývajících přibližně 15 mil Kč, 
Po obsazení  domu nájemníky by mu  každý z nich měl měsíčně za nájemné uhradit cca 3 500 
Kč (3 311 Kč  do r. 2010, pak úprava dle míry inflace). Při  plném obsazení bytů může tedy 
od všech nájemníků získat po dobu nejméně 10 let nanejvýš  částku 420 000 Kč za rok.  
Pokud by si soukromý investor na získání zbývajících 15 mil. Kč zajistil úvěr, pak částka 
získána z nájemného nemůže pokrýt ani úroky z úvěru, nehledě na další náklady spojené 
s údržbou domu. I v případě, že by měl investor potřebné prostředky na investici volně 
k dispozici, dá se spíše předpokládat, že je bude investovat  efektivnějším způsobem. Jedinou 
ekonomickou motivací (neuvažujeme-li o motivacích za rámcem korektnosti či dokonce 
zákona) by snad mohla být spekulace, že investuje volné prostředky do tohoto projektu a po 
uplynutí ochranné lhůty následně za tržní nájemné byty pronajme nebo  je se ziskem odprodá. 
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Tato filozofie je pak ale zcela odlišná od podobných projektů v zahraničí, kdy je naopak  
snahou sociální byty budovat pro jejich trvalé využití.     
               
            Z této nastíněné analýzy vyplývá, že poskytovatel dotace bude muset skutečně 
důkladně prověřovat nejen finanční konsekvence celé investice, ale i kvalitu stavby .a 
samotné využívání bytů pro skutečně stanovenou cílovou skupinu. Je nezpochybnitelné, že 
jistě mohou existovat způsoby, jak nastavené dotační podmínky účelově obcházet. Existují 
však reálné obavy, že by tomu mohlo být pouze  na úkor  kvality bytů nebo i případného 
zneužívání dotace.  
 
                Současný vývoj však ukazuje, že o tuto dotaci nemají ani tak zájem soukromoprávní 
subjekty, jako spíše obce, u nichž při posuzování obecních  priorit  mnohdy  ekonomická 
rentabilita ustupuje politickému či veřejnému zájmu. Jedná se především o větší obce, které 
disponují  tomu odpovídajícím rozpočtem a také mají širší  možnosti zajistit další prostředky 
z jiných zdrojů, které se pak pro daný investiční záměr dají kumulovat i s prostředky, 
získanými  dotačního programu na výstavbu sociálních bytů. 
 
              Cílem vývojového úkolu ATRIO WOOD bylo také posoudit, jaké dotační tituly se 
dají pro výstavbu tohoto typu bydlení uplatnit. Na rozdíl od programu na podporu výstavby 
chráněných či pečovatelských  bytů, který je nastaven pro tento účel téměř v optimálním 
režimu,  dotační titul na výstavbu sociálních bytů pro obce v roli investora je podstatně méně 
výhodný. A to i přesto, že do schválené cílové skupiny jsou zahrnuti i senioři ve věku nad 75 
let, pro které je bydlení v systému ATRIO WOOD určeno. Důvodem je limitující částka ve 
výši 6 500 Kč, kterou je v rámci dotace možno získat na jeden m² podlahové plochy, a 
zároveň  také  podmínka, že dotace nesmí přesáhnout 30 % z celkových investičních nákladů 
na výstavbu. 
 
               Vezmeme-li v úvahu finanční kalkulaci z hlediska možnosti získání maximální výše 
dotace na sociální bydlení ATRIO WOOD pro byt o podlahové ploše 30 m2, pak by obec 
mohla získat z tohoto dotačního titulu na jeden byt dle výše  uvedených parametrů nanejvýš 
345 000 Kč /(6 500  x  30) + 50 000 + 100 000/. Předpokládáme-li, že investiční náklady na 
výstavbu nového malometrážního bytu, při respektování požadovaných technických 
parametrů ( bezbariérovost,energetická náročnost pro třídu A apod.) se pohybují přibližně 
v úrovni 30 000 Kč/m², pak jeho celková cena bude činit přibližně 900 000 Kč (30 000 x 30). 
Za podmínky maximální výše dotace ve výši 30 % z celkových investičních nákladů by tedy 
obec  získala nanejvýš 270 000 Kč. Pokud by náklady na výstavbu 1m² byly ještě o něco 
vyšší,  pak  by  dotace  mohla   dosáhnout  nanejvýš  již  uvedené   limitní částky  345 000 Kč.   
O to více by se navýšila částka 70 % podílu, který však musí uhradit investor. To  znamená, 
že  by obec musela dokrýt z vlastních nebo jiným způsobem získaných zdrojů přibližně 
600 000 – 700 000 Kč na každý postavený byt, což je přibližně dvojnásobek částky oproti 
tomu,  získá-li dotaci na výstavbu z dotačního programu na výstavbu pečovatelských bytů. 
 
                Výše uvedené argumenty dokazují, že podmínky využití dotace na podporu  
sociálních bytů jsou oproti podmínkám z programu na výstavbu pečovatelských bytů  pro 
výstavbu systému ATRIO WOOD podstatně méně výhodné. Navíc také maximální výše 
měsíčního nájemného, které postupně může částečně kompenzovat vloženou investici, je u 
sociálních  bytů  o 10 Kč/m²  nižší,  než je tomu u programu na výstavbu pečovatelských bytů, 
i když v celkové kalkulaci je to jistě zanedbatelná položka. Vzhledem k výše uvedeným 
skutečnostem je nepravděpodobné, že by obce měly reálný zájem využít samotného dotačního 
titulu na podporu výstavby sociálních bytů pro byty systému ATRIO WOOD.  
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               Existuje však také možnost, aby obec, která získá dotaci na výstavbu pečovatelských 
bytů,  následně zažádala také o dotaci na výstavbu sociálního bydlení pro tutéž investici. 
Vzhledem  k tomu, že kumulace těchto dotačních titulů není dosud nikterak blokována a 
dotace z programu na výstavbu pečovatelských bytů by mohla být vzhledem k časové 
souslednosti jejího přidělení  považována za finanční podíl obce, mohla by tak obec z těchto 
dvou programů získat finanční  prostředky, které by pak pokryly celkové náklady na výstavbu 
bytů ATRIO WOOD. Samozřejmě za předpokladu, že by musely být respektovány přísnější 
požadavky vyplývající z dotačního titulu na výstavbu sociálních bytů (osoba starší 75 let, 
nájemné max. 43 Kč/m², kratší doba, na kterou je postupně uzavírána nájemní smlouva).  
Žádné další zásadní podmínky obou dotačních titulů už nejsou v kolizi. Tento nastíněný 
kalkul je třeba chápat spíše jako teoretickou spekulaci, a to především z toho důvodu, že 
orgánem, který  rozhoduje o přidělení obou dotačních titulů, je jedna a tatáž instituce, a to  
Ministerstvo pro místní rozvoj. Nicméně při konzultaci i  kompetentní pracovníci tohoto 
ministerstva připustili, že dosud ve stanovených podmínkách obou dotačních titulů zjevně 
neexistuje  ustanovení,  které by takové řešení znemožňovalo.  
 
 

7.4.2.1.3  Podpora výstavby technické infrastruktury 
 
            Pro úplnost je třeba zmínit ještě dotační titul na podporu výstavby technické 
infrastruktury, vypisovaný Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky každoročně od 
roku 2003 až do současnosti. Tento dotační titul je navázán na program podpory výstavby 
bytových a rodinných domů v  obcích. Pro účely tohoto programu se technickou 
infrastrukturou rozumí dopravní a technická infrastruktura, za kterou jsou považovány: 
 
                      1. místní komunikace III. třídy včetně jejich součástí 
                      2. místní komunikace IV. třídy včetně jejich součástí 
                      3. účelové komunikace 
                      4. místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě 
                      5. místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě 
                      6. místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě 
                      7. místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě 
 
O dotaci je možno požádat, pokud vybudování těchto sítí není hrazeno jejich správcem či 
provozovatelem.  
 
             Podmínky získání dotace jsou podobné jako je tomu u programu na podporu výstavby 
chráněných či pečovatelských bytů (viz kap. 7.4.2.1.1). K těm nejpodstatnějším patří, že 
pozemky, na nichž bude provedena výstavba technické infrastruktury jsou ve  vlastnictví 
obce, její výstavbu  bude výlučně financovat a realizovat obec, na jejímž území bude výstavba 
technické infrastruktury a následná výstavba příslušného bytů provedena a realizace výstavby 
technické infrastruktury musí být zahájena do konce příslušného kalendářního roku, v němž 
bylo obci zasláno rozhodnutí o přidělení dotace. Na rozdíl od programu podpory výstavby 
chráněných či pečovatelských bytů existuje však u tohoto dotačního titulu trvale požadavek 
na doložení platného dokladu o povolení stavby (stavebního povolení) jako součást žádosti o 
poskytnutí dotace. Mimo tyto standardní podmínky, které platí pro možnost přidělení dotace 
kontinuálně, docházelo  v dalších letech od roku 2003 jednak k určitým modifikacím 
v podmínkách pro poskytnutí dotace, ale také i k úpravě poskytované částky. 
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            Od roku 2003 do roku 2006 (včetně) byla stanovena maximální výše dotace 80  tisíc 
Kč na jeden budoucí byt postavený na zainvestovaném pozemku, který musel být ve 
vlastnictví obce. Dotace mohla být poskytnuta na výstavbu technické infrastruktury pro 
následnou výstavbu maximálně 50 bytů, ale nebylo ji možno získat, pokud obci byla přidělena 
dotace na výstavbu nájemních bytů. Tato podmínka v požadovaných kritériích pro rok 2007 a 
léta následující byla vypuštěna, ale horní hranice celkové výše  dotace byla od tohoto roku až 
do současnosti omezena opatřením „de minimis“[36]. Od roku 2008 byla maximální výše 
dotace snížena na 50 000 Kč na jeden byt následně postavený, zároveň však byl zrušen 
požadavek, aby pozemek, na němž bude následně realizována stavba bytů, musel být ve 
vlastnictví obce. V podmínkách pro použití dotace je však také uvedeno, že do 10 let od 
ukončení výstavby technické infrastruktury  bude v souladu se stavebním zákonem [63] 
ukončena výstavba bytových jednotek. 
 
                 

7.4.2.2 Nastínění  makroekonomických aspektů 
 
            Jak je z údajů uváděných v této práci zřejmé, v České republice přibližně 40 tisíc  
seniorů prožije závěr svého života v domovech pro seniory. Dalších přibližně 50 tisíc seniorů 
má podanou žádost o přijetí do tohoto typu sociálního zařízení, ale vzhledem k obecnému 
nedostatku  kapacit je není možno uspokojit (viz Tab.7.1.T.4). 
 
            Ze zkušenosti z terénu se dá dovodit, že přibližně u 15.-ti % z celkového počtu 
žadatelů  se jedná skutečně o akutní případy, kdy  je obtížné zajistit potřebnou péči o tyto 
osoby prostřednictvím  vlastní rodiny či terénních sociálních služeb. Přitom by jejich 
zdravotní stav a sociální situace vyžadovala  neodkladné umístění do domova pro seniory, 
v nichž je  zajištěna  trvalá  péče prostřednictvím odborného personálu. Statistické  údaje také 
potvrzují, že přibližně  15.-ti % klientů v domovech pro seniory je přiznán  I.  stupeň 
závislosti na pomoci cizí osoby dle zákona o sociálních službách [1], nebo dokonce nemají 
přiznán žádný stupeň závislosti (viz Tab.6.2.T.4).   Znamená to, že ve většině případů by tito 
lidé dokázali s případnou podporou terénních sociálních služeb žít  ještě zcela samostatně . 
Jistě by tomu napomohlo, pokud by  měli k dispozici vhodně upravený pečovatelský byt. 
Převedeme-li procentuální  hodnoty na reálné osoby a připustíme-li dokonce určitou 
„zjemňující“ toleranci výše uvedených číselných údajů, docházíme k závěru, že v domovech 
pro seniory dnes žije přibližně  6 tisíc seniorů,  kteří by mohli - a někteří možná dokonce i 
chtěli - uvolnit svoje místa těm osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalou péči. Toto 
číslo se navíc přibližně shoduje s počtem skutečně potřebných žadatelů o umístění do 
pobytových sociálních zařízení charakteru domova pro seniory. 
 
            Chtěl bych zdůraznit, že v této úvaze vycházím z ryze racionálních představ o zajištění 
akutních požadavků na umístění v domovech pro seniory a  zcela mimo ponechávám otázku, 
zda-li domov pro seniory má být tím zařízením, které bude sloužit pouze pro seniory 
s vážnějším zdravotním handicapem. 
 
            Pro plánování potřebnosti počtu lůžek  v domovech pro seniory by z těchto údajů 
vyplývalo, že  stávající kapacity domovů pro seniory jsou v průměrných hodnotách  téměř 
dostačující. To ovšem neznamená, že jsou stejně vyhovující z hlediska zajištění komplexních 
standardů jejich kvality (vhodnost samotného objektu pro daný účel a jeho situování, celková 
kapacita lůžek,  dispoziční řešení jednotlivých pokojů, technické vybavení apod.) a  z hlediska 
lokální dostupnosti s ohledem na stávající  bydliště potřebných klientů.  
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            Vezmeme-li v úvahu ekonomické aspekty, pak přibližná výše měsíčních nákladů na 
pobyt jednoho klienta v domově pro seniory činí cca  25.000 Kč (viz Tab.6.2.T.3). Za 
předpokladu, že průměrný důchod se dnes pohybuje v úrovni 9 000 Kč za měsíc a částka 
poskytovaná formou příspěvku na péči (PNP) z titulu přiznaného I. stupně závislosti na 
pomoci cizí osoby u této kategorie činí. 2 000 Kč za měsíc [71],  pak  k dokrytí nákladů na 
pobyt jednoho klienta této kategorie v domově pro seniory je vynaloženo (téměř výhradně 
z veřejných prostředků) cca 14 000 Kč/měsíc..Vztáhneme-li tuto částku na výše zmiňovaných 
6 000 klientů, celková částka pak činí ročně cca 1 mld. Kč. V případě, že by tito lidé žili ve 
svém bytě, pak veškeré provozní náklady by si hradili z vlastních zdrojů. 
 
             Jistě nelze očekávat, že v  případě řízeného odchodu 6 tisíc klientů z domovů pro 
seniory (což je v současnosti navíc pouze teoretická úvaha, neboť nemají zatím ani kam 
odejít), by bylo možno v celostátním měřítku ušetřit přibližně 1 mld. Kč. Značná část z výdajů 
má charakter fixních nákladů (energie, osobní náklady personálu a pod.), které nejsou nebo 
nemusí být až tak zcela přímo odvislé od počtu  klientů v příslušném zařízení. Nehledě na 
skutečnost, že vzhledem k značnému zájmu  žadatelů s vyšším stupněm závislosti na pomoci 
cizí osoby o umístění v domovech pro seniory, by všechna uvolněná místa byla okamžitě 
znovu obsazena.  
 
            Cílem této úvahy je však spíše upozornit, že v současnosti jsou do této oblasti 
vynakládány poměrně značné  částky z veřejných prostředků, přičemž by mohly být daleko 
efektivněji využity pro pomoc těm, kteří ji potřebují více. Předpokladem ovšem  je, že 
„drahá“ místa v domovech pro seniory  budou v určitém rozsahu vykompenzována vhodnými 
pečovatelskými byty s podstatně nižšími provozními náklady. Současně lze prognozovat, že  
by výrazně klesl také počet žadatelů o umístění v domovech pro seniory, neboť mnoho z nich 
je k podání žádosti o umístění do domova pro seniory ovlivněno dlouhými čekacími termíny a 
absencí alternativních řešení. Proto si  žádosti o přijetí podávají často ve značném časovém 
předstihu a v době, kdy to jejich zdravotní stav nevyžaduje.  
 
            Impulsem k akutnímu řešení této situace, v podobě větší investiční podpory 
na výstavbu pečovatelských bytů, by mohl být také současný  tlak od zřizovatelů na redukci 
provozních nákladů domovů pro seniory a na zvýšení podílu finanční soběstačnosti těchto 
zařízení. To nutí jejich vedení   přijímat na uvolněná místa přednostně ty klienty, kterým je 
přiznán vyšší stupeň závislosti na pomoci cizí osoby, a tudíž přinášejí i vyšší částky na 
dokrývání provozních nákladů za  jejich pobyt. 
 
  

7.5  Realizace projektů ATRIO WOOD 
 
             Jak jsem již zmiňoval v předchozích kapitolách, návrh projektu ATRIO WOOD bych 
bez možnosti jeho realizace  pokládal  pouze za účelový projekt., který by bez praktického 
využití   neměl téměř žádný smysl. Proto jsem velmi rád, že byly vytvořeny takové podmínky, 
které umožnily realizaci pilotních i dalších následných projektů. V rámci této kapitoly chci 
pak ve stručné informativní  podobě  popsat charakteristiku jednotlivých projektů s akcentem  
na  jejich konkrétní specifika.  
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7.5.1  Pilotní projekty  
             
            Jak již bylo v předchozích  kapitolách této práce uváděno, projekt ATRIO WOOD byl  
připravován především pro investory v podobě obcí. Důvodem je skutečnost, že municipality 
plní funkci  přímého garanta při poskytování sociální péče pro „své“ občany, včetně 
zajišťování  potřeb pro kategorii seniorů, jimž je tento projekt prioritně určen. Zároveň také  
právě pro obce jsou určeny příslušné dotační tituly. Vzhledem k charakteru této stavby, 
obecně platným požadavkům pro její využití  a snaze  optimálního  uplatnění dotačních titulů 
s jejichž pomocí lze tento projekt realizovat, byla za ideálního investora považována obec, 
v níž by žilo přibližně 500 – 1500 obyvatel. Jak je z následujícího grafu zřejmé, z celkového 
počtu 6249 českých a moravských obcí je 5401 s počtem obyvatel do 1500 osob.  Kriterium 
počtu obyvatel v „optimálním“ rozmezí pak splňuje téměř polovina z nich. 
 
Graf. 7.5.G.1  Velikostní struktura obcí v ČR 
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            Dále bylo požadováno, aby obec disponovala pozemkem ve svém vlastnictví  o 
velikost nejméně 800 m², který by v rámci územního plánu byl začleněn do kategorie 
„bydlení“.  Vzhledem k sociálnímu charakteru využití bytů je také přípustná kategorie 
„občanská vybavenost“. Další podmínkou bylo, aby v dostupné vzdálenosti od zvoleného 
pozemku byla k dispozici vodovodní přípojka a funkční  splašková kanalizace o dostatečné 
kapacitě a zároveň aby zde byla možnost připojení objektu k rozvodu elektrické sítě. Pokud 
by lokalita pro výstavbu systému ATRIO WOOD měla naplňovat naprosto ideální parametry, 
pak by měla  být ještě situována co možná nejblíže centru obce.  
 
            Pro volbu pilotních  projektů  byl ve snaze realizovat stavbu co nejblíže výrobnímu 
závodu  (v Hodoníně) stanoven  vzorek přibližně 250  moravských obcí, který splňoval 
požadovaná kriteria a přibližně 20% z nich bylo osloveno s nabídkou umístit projekt na jejich 
území. Přestože většina z nich projevila upřímný zájem, neexistence dosud žádného 
uskutečněného projektu ATRIO WOOD  byla důvodem jejich váhavého přístupu. Původní  
představa realizovat pouze jeden pilotní projekt byla přehodnocena v  situaci, kdy dvě obce 
(přesněji dva starostové),  projevily eminentní zájem o jeho realizaci a  obecní  zastupitelstva  
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vyjádřila souhlas se stavbou i s rizikem, že se jedná o dosud neověřený pilotní projekt. 
Jednalo se obce Sloup na Moravě se starostou  panem   Ing. Josefem  Mikuláškem a obec 
Němčičky u Břeclavi se starostou panem Petrem Slezákem. 
 
 

7.5.1.1  Projekt ATRIO WOOD ve Sloupu na Moravě 
 
            Městys Sloup je severní vstupní branou do chráněné krajinné oblasti Moravský kras a 
významné poutní místo. Žije zde přes 900 obyvatel. V roce 2000 tato obec zvítězila 
v celorepublikové soutěži „Vesnice roku“. Obec dlouhodobě evidovala zájem ze strany 
občanů o  výstavbu bezbariérových „sociálních“ bytů, které by vyhovovaly potřebám  
zdejších seniorů. V době přípravy projektu projevilo zájem o bydlení tohoto charakteru  
přibližně  10 z nich.  
 
            Pozemek, na němž měl být projekt realizován, je ve vlastnictví obce a má celkovou 
rozlohu přibližně  2 500 m². Pro výstavbu projektu ATRIO WOOD z něj byla vyčleněna 
stavební parcela o velikosti cca 900 m², v jejíž blízkosti jsou k dispozici veškeré požadované 
sítě.  Je  situován v centru obce v těsném sousedství dvou bytových domů a základní školy, 
která  slouží i pro děti ze sedmi sousedních  obcí (kapacita 350 žáků). Projekt byl zpracován 
pro výstavbu bytového domu se sedmi byty, uspořádanými do polouzavřené sestavy. 
 
 
Obr. 7.5.O.1   Zastavovací projekt sestavy ATRIO WOOD ve Sloupu na Moravě 
 

 
          
            Samotná příprava projektu následovala ihned  po jeho schválení zastupitelstvem 
obce v únoru  2008. Do konce měsíce března byla zpracována projektová dokumentace a obec 
v tomto termínu (do 31.3.2008) podala žádost o poskytnutí dotace z dotačního titulu „Podpora 
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výstavby podporovaných bytů“, vypisovaného prostřednictvím Ministerstva pro místní 
rozvoj. Byla rovněž zpracována schematická vizuální podoba bytového domu, s níž se mohli 
seznámit všichni obyvatelé obce. Zejména ti, v jejichž sousedství měl být objekt postaven, 
neboť někteří z nich  k plánované  výstavbě měli zpočátku jisté výhrady. 
 
 
Obr. 7.5.O.2  Vizualizace uspořádání bytů ATRIO WOOD ve Sloupu na Moravě  
       

 
 
 
            V  souvislosti  s požadavkem na  dodatečné doplnění náležitostí nutných   k poskytnutí 
výše zmiňované dotace, obec až v září  2008 získala definitivní rozhodnutí o přidělení 
požadovaných finančních prostředků na tuto investici. Stavba byla zahájena 16.října  2008 a 
do konce tohoto měsíce  byla kompletně připravena základová deska pro následující montáž  
nadzemní  stavby. Hrubá stavba byla i přes nepřízeň počasí dokončena během následujících  
tří týdnů a postupně byly zahájeny dokončovací práce. Vybraný zhotovitel   stavby, DOMY 
START,a.s., smluvně garantoval předání stavby  po jejím dokončení nejpozději do 31.března 
2009.  Ve skutečnosti stavba byla připravena k předání již na přelomu roku 2008/2009 a 
pouze z důvodu  nepříznivého počasí, čehož bylo využito k prověření kvality temperování 
objektu v extrémních zimních podmínkách, byla stavba po kompletním dokončení předána 
investorovi (obci) v polovině února 2009. Terénní úpravy včetně výstavby malého parkoviště 
byly v režii investora  prováděny  během následujícího měsíce. Objekt byl plně obsazen 
nájemníky v květnu 2009.  
 
            Na přání investora byla kuchyňská linka osazena elektrickou troubou se sklo 
keramickou čryřplotýnkovou deskou a digestoří pro odsávání par. Mimo barvy střechy, která 
byla řešena s ohledem na regulační podmínky platné pro oblast Moravského krasu, bylo 
barevné provedení fasády a interiérových komponentů zcela přizpůsobeno přání investora.   
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Obr. 7.5.O.3  Pohled dispozičního umístění kuchyňské linky v obývacím pokoji 
 

 
 
            V souladu s požadavky pro přidělení  dotačních prostředků je celý byt včetně prostoru 
koupelny řešen v upravitelné podobě. To znamená, že v případě potřeby je možno doplněním 
potřebných prvků a nenáročnou úpravou optimální  polohy zařizovací předmětů (tam, kde to 
situace vyžaduje) snadno přizpůsobit prostor požadavkům plné bezbariérovosti bytu.  
 
 
Obr. 7.5.O.4  Dispoziční uspořádání zařizovacích předmětů v prostoru koupelny 
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7.5.1.2  Projekt ATRIO WOOD v Němčičkách u Břeclavi 
 
            Obec Němčičky se nachází 6 km jihovýchodně od města Hustopeče a jsou tradiční 
vinařskou a ovocnářskou obcí. Žije zde  přes 600 obyvatel a téměř 25 % z nich jsou lidé starší 
60-ti let. Zdejší nadprůměrná chronická nemocnost je úměrná jejich  fyzicky náročné   práci 
v zemědělství. Do doby realizace projektu ATRIO WOOD obec neměla v případě jejich 
zdravotní indispozice žádnou možnost nabídky vhodného bydlení pro seniory.  Proto 
zastupitelstvo obce vyjádřilo se záměrem stavby souhlas a  existoval zde všeobecný  zájem o 
její realizaci. 
 
            Pro výstavbu objektu  byla vybrána lokalita  poblíž historického centra obce 
v blízkosti kostela, základní školy  a kulturního domu. Zvolená parcela, na níž byla stavba  
uskutečněna, je ve vlastnictví obce a je situována na úpatí mírného svahu, který byl následně 
až po jeho horizont zastavěn novou zástavbou rodinných domů. Z jižní strany  parcela těsně 
sousedí s vinicemi. Její rozloha je přibližně 800 m² a vzhledem ke svažitosti terénu  byla 
v souladu s přáním investora projekčně připravena výstavby dvou objektů, každý o třech 
bytech, orientovaných vstupními dveřmi proti sobě do prostoru pomyslného atria. Situace 
s dostupností požadovaných sítí  byla oproti projektu v obci Sloup podstatně složitější, na 
druhé straně zasíťování pozemku, které kompletně zajišťovala obec, proběhlo v rámci 
přípravy území pro výstavbu rodinných domů. 
  
 
Obr. 7.5.O.5  Vizualizace uspořádání bytů ATRIO WOOD v  Němčičkách u Břeclavi 
 

 
 
 
 
            Práce na projektu byly zahájeny v lednu 2008 a  žádost o dotaci z programu MMR ČR 
na výstavbu podporovaných bytů byla podána v požadovaném termínu do 31.3. 2008.  Po 
vydání  rozhodnutí o poskytnutí dotačních prostředků (srpen  2008) byla  následně 8. září 
2008 zahájena stavba základové desky. Po jejím dokončení byla na počátku měsíce října 
zahájena montáž nadzemní části domu. Celá stavba byla za necelé tři měsíce definitivně  
dokončena a 19. prosince 2008 předána investorovi k užívání. Stejně tak jako u předchozího 
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projektu v obci  Sloup, kompletní výstavbu bytového domu prováděla  společnost DOMY 
START, a.s.  Přivedení sítí a terénní úpravy včetně výstavby  zpevněných ploch zajišťovala 
ve své režii samotná obec.    
 
  

7.5.2  Vyhodnocení pilotních projektů.  
 
            V rámci realizace obou pilotních projektů se prokázalo, že vedle úspěšného 
naplnění ideové představy o potřebě, vhodnosti a zájmu o využití projektu ATRIO WOOD, 
lze veškeré použité konstrukční a technologické postupy při výstavbě dalších projektů  
úspěšně aplikovat. Pro ověření universálního využití projektu bylo výhodou, že každý z obou 
realizovaných projektů byl po stránce architektonicko-urbanistického pojetí  odlišný. Ať už se 
jednalo o jinou vzhledovou podobu stavby, odlišné zakomponování do terénu, nutnost 
přizpůsobit se svažitému terénu a pod. Rovněž se prokázalo, že zvolená technologie postupu 
výstavby umožňuje realizovat stavbu bytového domu v systému ATRIO WOOD přibližně 
v časovém horizontu tří kalendářních měsíců a to bez ohledu na počet bytů a  tvarové  
uspořádání jejich sestav. Na základě těchto výsledků pak bylo  možno konstatovat, že 
úspěšnou realizací pilotních projektů byly naplněny ambice, které si vývojový úkol vytyčil. 
 
            Na druhé straně realizace pilotních projektů ukázala, že existuje prostor pro 
zdokonalení technologického postupu, a to zejména ve snaze o eliminace mokrého procesu při 
zhotovení podlahové konstrukce bytu, který je z důvodu požadavku na respektování 
technologických přestávek časově značně náročný. Také bylo nutno hledat nákladově 
efektivnější řešení při výrobě střechy domu. Tyto záležitosti byly řešeny v rámci doplnění 
zadání vývojového úkolu a následně aplikovány při výstavbě všech dalších realizovaných 
projektů ATRIO WOOD. 
   
 

7.5.3   Další realizované projekty 
 
            V roce 2009 byly realizovány další tři projekty výstavby chráněného bydlení ATRIO 
WOOD. Všechny se uskutečnily v Jihomoravském kraji, a to v obcích  Dyjákovice, Zbraslav 
u Brna  a Čejkovice. Ve všech případech se jednalo o výstavbu bytových domů se sedmi 
bytovými jednotkami. První dva zmiňované projekty byly co do tvaru sestav naprosto totožné, 
naopak projekt v Čejkovicích se vizuálně odlišoval. Pro bližší představu  uvádím jejich 
stručnou charakteristiku. 
 
 

7.5.3.1  Projekt ATRIO WOOD v  Dyjákovicích 
 
           Obec Dyjákovice leží v hraničním pásmu s Rakouskou republikou ve vzdálenosti 
přibližně 20 km jihovýchodně od města Znojmo. V obci žije přibližně 850 obyvatel a většina 
z nich pochází z poválečné přistěhovalecké vlny. To se nepříznivě odráží i na tváři 
v minulosti zjevně  bohaté obce a pouze pomalými krůčky se daří  tuto situaci napravovat. 
Pozemek pro výstavbu projektu ATRIO WOOD o rozloze cca 2000 m² je situován v naprosto 
rovinatém terénu téměř v centru obce. Všechny potřebné sítě jsou v jeho blízkém dosahu 
Vzhledem k tomu, že zde evidují značnou potřebu  vhodného bydlení pro seniory, existuje 
představa, že v budoucnu by bylo možno využit tento pozemek  i pro další rozšíření projektu. 
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S tímto záměrem byla připravována i projektová dokumentace. Tvarové uspořádání sestavy 
bytů bylo shodné s již realizovaným projektem v obci Sloup na Moravě. Stejně tak jako u 
všech dosud realizovaných  projektů, také i obec Dyjákovice obdržela  na  realizaci   této  
investice z programu“ Podpora výstavby podporovaných bytů“ částku 650 tis. Kč na každý 
nově vzniklý byt [72].  Výstavba objektu byla zahájena v září 2009 a stavba byla po jejím 
dokončení předána investorovi k užívání na konci ledna 2009. V době, kdy to klimatické 
podmínky umožňovaly, zahájila obec práce na terénních úpravách včetně vybudování 
zpevněných ploch, aby všechny byty mohly být do poloviny roku 2010 předány jejich 
uživatelům z řad seniorů. 
 
 
Obr. 7.5.O.6  Vizualizace uspořádání bytů ATRIO WOOD v  Dyjákovicích    
 

 
 
 

7.5.3.2  Projekt ATRIO WOOD ve Zbraslavi u Brna 
 
            Obec Zbraslav u Brna se nalézá přibližně 30 km na západ od Brna, má přibližně 1200 
obyvatel a je typická svým výškově členitým terénem. Pro výstavbu projektu ATRIO WOOD 
byl vybrán pozemek v centrální části obce o velikosti parcely cca 1100 m². Objekt je tvarově 
naprosto totožný s objektem v Dyjákovicích, oproti němu však vznikal v podstatně 
složitějších zakládacích podmínkách. Vzhledem k poměrně značné svažitosti terénu zde 
musel  být proveden výrazný zářez do svahu a také technické nároky  na vybudování 
základové desky byly oproti jiným projektům podstatně vyšší. To se následně projevilo také 
na nárůstu cenových nákladů. Zároveň se ale   opět potvrdilo, že tento druh stavby je možno 
úspěšně realizovat i v extrémních zakládacích podmínkách. Stavba  byla zahájena na konci 
září 2009, základová deska byla připravena pro montáž nadzemní části stavby  v polovině 
listopadu a objekt byl po dokončení předán investorovi k užívání na konci února 2010.  
Provedení terénních úprav si stejně jako u předcházejících projektů zajišťovala obec. 
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7.5.3.3  Projekt ATRIO WOOD v  Čejkovicích 
 
            Obec Čejkovice leží v tradiční vinařské oblasti Jihomoravského kraje 40 km 
jihovýchodně od Brna a  v blízkosti města Hodonín. Svoji rozlohou i počtem obyvatel se 
jedná o  větší obec, v níž žije přibližně 2500 obyvatel. Přestože počtem sedmi plánovaných 
bytů se tento projekt od dvou předcházejících, současně realizovaných nijak  neodlišoval, co 
se týče sestavy tvarového uspořádání bytů, byl zcela odlišný. K dispozici byla parcela o 
velikosti cca 850 m² v ideální lokalitě v areálu základní školy. Její podlouhlý tvar však 
neumožňoval výstavbu “klasické“ sestavy. Navíc i mírná, ale nezanedbatelná svažitost terénu 
předurčovala tvar stavby v podobě dvou těsně sousedících objektů. Otázkou bylo, jak se 
projekt vypořádá s požadavkem na vytvoření společného  komunitního prostoru a individuální 
zahrádky pro každý z bytů.  Pro ověření dalších možností tvarové modifikace sestav systému 
ATRIO WOOD byl tento projekt pro zpracovatele vývojového úkolu velmi významný.  
 
 
Obr. 7.5.O.7  Zastavovací projekt sestavy ATRIO WOOD v  Čejkovicích 
 
 

 
 
 
            Realizace projektu byla zahájena na konci měsíce října 2009 a přes drobné komplikace 
s „objevením“ neevidovaného vedení sítí v koridoru plánované zástavby, byla základová 
deska připravena  v polovině listopadu 2009. Během následujících dvou měsíců byla 
dokončena kompletní výstavba domu a na začátku února 2010 byla stavba předána 
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investorovi k užívání. Terénní úpravy, včetně vybudování zpevněných ploch, si stejně jako u 
všech předchozích projektů zajišťovala samotná obec. K provedení těchto prací i k celkové 
estetizaci okolí  objektu investor přistupoval skutečně velmi citlivě, čímž se zde podařilo  
úspěšně skloubit požadované atributy urbanistického a architektonického řešení projektu.   
 
 
Obr. 7.5.O.8  Vizualizace spořádání bytů ATRIO WOOD v  Čejkovicích 
 

 
 
 

7.5.4  Připravované projekty 
 
            Domnívám se, že pro informativní přehled o možnostech aplikace výsledků 
vývojového úkolů ATRIO WOOD je pro decizní sféru  výčet dosud realizovaných projektů 
s jejich stručnou charakteristikou dostatečně vypovídající. Přesto existuje důvod, proč chci 
ještě pouze schematicky zmínit projekty, jejichž  realizace by se měla uskutečnit ve druhé 
polovině  roku 2010. Nebudu již popisovat připravovaný projekt v další jihomoravské 
vinařské obci Horní Bojanovice s přibližně 800 obyvateli, kde by v okrajové lokalitě obce,v 
místě plánované budoucí zástavby rodinnými domy měl být realizován  „klasický“ projekt 
ATRIO WOOD  naprosto totožný s projekty v obci Sloup, Dyjákovice a Zbraslav.  
 
             Další tři připravované projekty naopak přestavují z hlediska možnosti zapojení  
širšího spektra využití projektu ATRIO WOOD tak významné odlišnosti, že si nemohu 
odpustit jejich připomenutí. 
 
            V předchozích kapitolách této práce byla zmiňována optimální představa o investorovi 
projektu ATRIO WOOD, jako o obci, v níž žije nejméně 500 obyvatel, Důvodem není 
skutečnost, že by menší obce tento typ chráněného bydlení pro své občany nepotřebovaly a 
nebo o něj neměly zájem. Důvodem jsou pouze jejich omezené finanční možnosti. Oproti 
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tomuto předpokladu malá obec Vilémovice, ležící v Moravském krasu, jejíž zastupitelstvo se 
pro realizaci projektu rozhodlo, nemá ani 300 obyvatel. Důvodem jejich rozhodnutí postavit  
v samotném centru obce na ploše nevyužívaného hřiště bytový dům se šesti byty, byly 
ověřené zkušenosti s obdobným projektem, realizovaným před dvěma lety  v sousední obci 
Sloup na Moravě. Stejně jako u dalších připravovaných projektů, i zde  se  v rámci provedení 
terénních úprav uvažuje o instalaci účelových předmětů a prvků, vhodně zakomponovaných  
do externího prostředí, které jednak zvýší jeho estetickou hodnotu, ale především mají plnit 
funkci   rehabilitačních pomůcek pro seniory. Potěšující je ale především skutečnost, že 
existují i velmi malé obce, které jsou ochotny dát prioritu sociálním projektům a ze svého 
rozpočtu na jejich realizaci  investovat nemalé vlastní prostředky. 
 
 
7.5.O.9  Vizualizace uspořádání bytů ATRIO WOOD ve Vilémovicích 
 

 
 
 
            Zkušenosti z projektu ATRIO WOOD v obci Sloup stály rovněž za rozhodnutím 
zastupitelstva další sousední obce z Moravského krasu,  Ostrova u Macochy o realizaci 
obdobného projektu pro potřebu jejich obyvatel. Jedná se o obec, v níž žije téměř 1100 
obyvatel a  požadavkem byla výstavba bytového domu s devíti byty. Dostatečně rozsáhlá 
parcela umožňuje zvolit téměř uzavřenou sestavu složenou z požadovaného počtu devíti bytů, 
která byla v rámci zpracování vývojového úkolu považována z funkčního i architektonického 
pohledu za ideální (viz Obr.7.3.O.1)  Dosud však z důvodu optimalizace nákladů nebyla 
příležitost realizací ověřit reálnou podobu této sestavy.  Vzhledem k tomu, že pro projekty 
realizované v roce 2010 byla v příslušném dotačním titulu upravena možnost získat dotační 
prostředky až do limitu „de minimis“ ve výši ekvivalentu 500 tis. EUR (původně 200 tis. 
EUR), otevřela se tím i možnost získat dotaci na výstavbu sestav s více byty.   
 
            Této příležitosti využila také  obec  Bohdalice-Pavlovice s přibližně 800 obyvateli, pro 
níž je připravován ještě rozsáhlejší projekt. Tato obec, ležící přibližně  10 km jižně od města 
Vyškov, je složena ze tří samostatných částí, organizačně spojených pod jeden celek. Ambice 
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místního zastupitelstva bylo využít poměrně rozsáhle parcely o rozloze cca 2500 m² ve 
frekventované části Bohdalic k výstavbě bydlení pro seniory v podobě dvou protilehlých 
sestav ATRIO WOOD, každé o 7 bytech  se společným rozsáhlým atriem a celkovou 
kapacitou 14 bytů. Vzhledem k tomu, že věkový průměr zdejších obyvatel je výrazně 
nadprůměrný, ani tento počet bytů nedokáže pokrýt současné potřeby a požadavky. Přínosem 
tohoto dosud největšího projektu je jednak  praktické ověření kvality zpracovaného 
urbanistického pojetí větších sestav ATRIO WOOD. Při znalosti místních poměrů však 
existuje i neméně významný přínos rovině ideové. Tento projekt bude sloužit seniorům ze 
všech tří částí obce, která vznikla  dávným „násilným“ spojením tří samostatných obcí. 
Očekává se, že právě tento projekt by mohl eliminovat podvědomé tenze starších lidí ze dvou 
připojených částí s jejich vnímáním  „křivdy“ a přispět ke stmelení obce. 
 
 
Obr. 7.5.O.10  Vizualizace uspořádání bytů v  Bohdalicích - Pavlovicích 
 

 
 
 
 
 

7.6  Vyhodnocení vývojového úkolu 
 
            Základní parametry systému ATRIO WOOD lze pro snadnější orientaci shrnout 
do následujících bodů: 

 
1. Celková užitná plocha každého  bytu je v základním provedení cca 31 m². Obývací 

pokoj s vestavěnou kuchyňskou  linkou má rozlohu cca 20 m², koupelna má rozlohu 
cca 6 m² a předsíň (zádveří) má rozlohu cca 5 m². Zastavěná plocha  bytu je cca  37 m² 
a obestavěný prostor 1 bytu je cca 112 m³.  
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2. Základovou  konstrukci   tvoří   železobetonové  pásy   probíhající   pod  celou  délkou 
obvodových stěn. Technické parametry základových pásů jsou odvislé od konkrétních 
geologických podmínek v daném území. V základové armované betonové desce, pod 
kterou je proveden štěrkový podsyp, jsou vyvedeny potřebné sítě (voda, kanalizace, 
přívod elektřiny). 

 
3. Všechny stěny domu jsou vyrobeny z prefabrikovaných  dílů na bázi dřeva,  kdy jejich 

konstrukční skladba ve finálním provedení garantuje, že stavba dosahuje 
nízkoenergetického standardu podle platných technických norem [73]. Samotná 
konstrukce bytů i bytového domu je v bezbariérovém provedení, kdy jednotlivé byty 
mají charakter upravitelných bytů. 

 
4.   Stropní konstrukce je provedena v systému dřevěných   stropních  trámů  uložených na 
      dřevěné   rámy stěnových panelů. Ty jsou shora  kryty  vrstvou  OSB desek, pod nimiž   
      je  na  latě  položena  tepelná  izolace,  zajišťující  jak tepelnou, tak akustickou izolaci.  
      Dále   je   použito    sádrokartonového    podhledu.    Střešní   konstrukce   je   sedlová,  
      navržená  jako   dřevěný    krov   z  hraněných    krokví   a   krytina   je  z   plechových  
      profilovaných  střešních šablon,  kladených   na   systém laťování.   Provedení  střechy      
      je variabilní s ohledem na  stanovené konkrétní   regulační  podmínky výstavby v dané  
      lokalitě. 
 
5.  Podlaha v koupelně a v předsíni je zhotovena z keramické dlažby, v koupelně jsou pak 

v celé její ploše provedeny keramické obklady. V obývacím pokoji je položena 
plovoucí podlaha z  kvalitních laminátových dílců. 
 

6.   Jediným energetickým  médiem určeným k vytápění, vaření i  pro uhřev teplé užitkové  
vody je elektrická energie. Vytápění bytu je zajištěno prostřednictvím moderních 
konvektorů s možností individuální regulace. Dostatečnou zásobu teplé užitkové vody 
zajišťuje  instalovaný bojler o objemu 50 litrů, citlivě umístěný v horní  skříňce 
kuchyňské linky. 

 
7. Ve vhodně  řešené kuchyňské lince s optimálními rozměrovými parametry je 

připraven prostor pro umístění lednice. Variabilně je možno do linky instalovat 
elektrickou troubu s čtyřplotýnkovou sklokeramickou  deskou, kdy pak odsávání par  
zajišťuje v lince zakomponovaná digestoř, nebo může k přípravě jídla sloužit pouze 
dvouplotýnkový vařič bez nutnosti instalace digestoře. Standardní součástí kuchyňské 
linky je skříňová spíž. 
 

8. Francouzské  okno  v  obývacím  pokoji  zajišťuje  možnost  přímého vstupu z bytu do 
            samostatné zahrádky, která tvoří „zelenou“ část každého bytu. 

 
9. V jednotlivých bytech je  připraven  rozvod  pro  možnost jejich  napojení na telefonní  

a  televizní signál. 
 
    10.  V koupelně každého bytu je umístěn měřič  spotřeby  vody a  je  zde rovněž vytvořena  

příprava  pro napojení  automatické  pračky. Každý byt má   samostatné měřidlo pro 
odpočet spotřebované elektrické energie. 

 
    11.  Požární bezpečnost zajišťuje autonomní hlídač požáru, instalovaný v obývacím pokoji 
           každého bytu. 
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    12. Celková doba  výstavby bytového domu v systému ATRIO WOOD od zahájení 
výkopových prací  do doby  předání stavby investorovi po jejím dokončení k užívání 
nepřesáhne tři měsíce, a to  bez ohledu  na počet bytů  a tvarové uspořádání jejich 
sestav a rovněž téměř bez ohledu na klimatické podmínky a roční období, v němž je 
výstavba realizována. 

 
    13. Systém ATRIO WOOD splňuje veškeré požadavky pro možnost získání maximální 

výše dotace z dotačního titulu „Podpora výstavby podporovaných bytů“ 
poskytovaného od roku 2003  až do současnosti prostřednictvím Ministerstvem pro 
místní rozvoj  České republiky [60]. 

 
    14.  Zkušenosti   z   realizovaných    projektů,   které  jsou  déle   než   jeden   rok  obsazeny   
           jejich uživateli   ukázaly,  že  celkové   měsíční  náklady   spojené   s  bydlením (včetně  
           nájemného) nepřesáhnou částku 3500 Kč/ za jeden byt. 
 
 

             Závěrem  je možno konstatovat, že  vývojový program  systému ATRIO WOOD 
byl úspěšně realizován na dvou pilotních projektech v tvarově odlišných sestavách, a to 
v Němčičkách u Břeclavi (dva samostatné objekty po třech bytech, situované v mírném 
svahu s hlavními vchody proti sobě) a ve Sloupu na Moravě (polouzavřená sestava sedmi 
bytů), kde výstavba byla zahájena v září ( Němčičky)  a v říjnu ( Sloup ) roku 2008 a doba 
výstavby nepřesáhla 4 měsíce.  Po dokončení a obsazení všech bytů nájemníky z cílové 
skupiny byla deklarovaná maximální spokojenost investora i jejich současných uživatelů. 
Realizace pilotních projektů prokázala,  že z hlediska  urbanistického a technického  
řešení bytů, kvality provedení, ale také i  jejich užitné hodnoty pro zvolenou skupinu 
obyvatel (seniorů), byly naplněny cíle, které si vývojový úkol na projekt chráněného 
komunitního bydlení  ATRIO WOOD vytýčil. 
  
            V září 2009 byla zahájena výstavba polouzavřených sestav seddmi bytů v obcích 
Dyjákovice  a ve Zbraslavi u Brna.. V témže měsíci byla rovněž zahájena výstavba sedmi 
bytů v provedení dvou těsně sousedících samostatných objektů ( čtyři a tři byty) v obci 
Čejkovice.  Tyto tři stavby byly dle uzavřené smlouvy dokončeny a předány investorovi 
 na začátku roku 2010. 
 
            U  těchto staveb v systému ATRIO WOOD byla vždy jejich výlučným  investorem 
obec. Prostřednictvím  MMR ČR byla všem těmto obcím poskytnuta na realizaci stavby 
dotace   z výše  zmiňovaného dotačního titulu  „Podpora  výstavby  podporovaných bytů.“  
S ohledem na skutečnost, že  byty v systému ATRIO WOOD splňují veškeré dotačním 
titulem požadované parametry, byla ve všech případech obcím poskytnuta dotace 
v maximální možné výši.   
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7.6.1  SWOT  analýza  systému  ATRIO WOOD 
 
Silné stránky: 

- řešení kritického nedostatku vhodného chráněného bydlení pro seniory 
- potřeba vyrovnání absence   tohoto typu bydlení v ČR s vyspělými státy Evropy 
- možnost uvolnění nezanedbatelného počtu míst (lůžek) v domovech pro seniory 
- prostorové parametry bytů, optimálně vyhovující potřebám seniorů 
- ideální architektonicko-urbanistické parametry  pro cílovou skupinu 
- neomezená variabilita uspořádání a počtu bytů v rámci zástavby 
- každý byt má vlastní zahrádku 
- bezbariérové provedení bytů i celého domu 
- rychlá technologie výstavby 
- stavba „na klíč“ k okamžitému nastěhování 
- nízkoenergetický standard bytů 
- vytápění jednotlivých bytů dle individuálních požadavků jejich uživatelů s možností  

zajištění tepla neomezeně během celého roku 
- pro klienty (nájemníky) příznivé regulované nájemné (pokud na výstavbu byla využita 

příslušná dotace)  
- nízké provozní náklady  
- materiál pro výstavbu bytů má ve značném rozsahu charakter obnovitelné suroviny  
- obecně proklamovaná cenová dostupnost dřevostaveb 
- dostatek společností, které disponují požadovanou výrobní technologií 
 
Slabé stránky:  
- existující nedůvěra vůči dřevostavbám 
- rozměrové parametry bytu jsou optimální pouze pro jednu osobu 
- v případě výrazného zhoršení zdravotního stavu s trvalým upoutáním na lůžko je třeba 

klienta přemístit do vhodnějšího typu sociálního zařízení 
- legislativně nevyřešená dlouhodobá  koncepce podpory výstavby tohoto bydlení 
  
Příležitosti: 
- existuje značná poptávka po chráněných (pečovatelských, sociálních) bytech pro 

seniory, a to i v zahraničí 
- vzhledem k rychlosti výstavby možnost využití tohoto druhu bydlení i pro jiné účely 

(živelné katastrofy, potřeba kvalitního ubytování v případě akutní potřeby apod.) 
- možnost získání významných finančních prostředků na výstavbu z vyhlašovaných 

dotačních titulů 
- vhodné využití menších a pro jiné uplatnění nevyhovujících ploch ve vlastnictví obcí 

 
Rizika:  

- odlišné  podmínky  při každoročním novém vyhlašování dotačních titulů  na výstavbu 
chráněného bydlení  

- používání systému ATRIO WOOD v masivním měřítku by mu mohlo přiřknout  
označení  architektonického stereotypu (viz např. „šumperák“, „okal“) 

- možnost přijetí nesystémových legislativních změn v oblasti sociálního bydlení 
- větší koncentrace „bezbranných“osob – vyšší motivace k jejich případnému zneužití 
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8.  Souhrn, závěry a doporučení 
 
            V  této závěrečné kapitole si v souvislosti se zpracováním a s výsledky disertační 
práce dovolím v jejím úvodu  o něco širší zapojení pocitového vnímání a filosofického 
nadhledu než možná bývá v podobných případech zvykem. 
 
            Z přirozenosti každého člověka jistě vychází i snaha usilovat o pozitivní naplnění 
svého života v podobě dávání sebe sama, svých schopností, vzdělání, nadání a životních 
zkušeností. Jejím smyslem je přinést   svému  okolí něco, co by mu mohlo přinést užitek a v 
různé  podobě jej obohatit. Je samozřejmé, že vzhledem k individuálním schopnostem a 
možnostem každého jedince  má a musí mít tato snaha  zcela osobitý a  tudíž i zcela odlišný 
rozměr. Ze své životní  zkušenosti se záměrně neodvažuji hovořit o jiném termínu než 
skutečně pouze o snaze, neboť jsem přesvědčen, že i upřímně míněná snaha o „posunutí 
světa“, jenž může  představovat   množinu  pouze   jediného člověka, má  i v případě  
neúspěchu  opravdu vysokou morální hodnotu. Vždy je třeba počítat s tím, že pokud  dimenze 
tohoto  „světa“ bude širší a  bude zahrnovat objemově  rozsáhlejší  spektrum  společnosti 
např. v podobě obcí, měst, krajů, národa, pak  vzhledem  k mnoha souvislostem, ale  i 
ekonomickým a politickým aspektům, je jakákoliv snaha přinést něco nového a neznámého 
ještě daleko intenzivněji limitována objektivními a subjektivními překážkami a omezeními. 
  
            Proto musím  přiznat potěšení  z toho, že v kontextu s představami této práce a 
v podstatě jako důsledek  záměru jejího zpracování se podařilo dospět  k realizaci projektu, 
který nese název „ATRIO WOOD“. Jsem   přesvědčen, že  by  zejména pro starší lidi mohl 
představovat    vhodný  „mezičlánek“ mezi klasickým bydlením a případnou potřebou ústavní 
péče, který by mohl napomoci k tomu, aby se lidé, kteří jej budou využívat a kterým by měl 
sloužit, možná mohli o něco déle a o něco více cítit šťastněji.   Projekt  ATRIO WOOD však 
považuji pouze  za jeden z  kroků na cestě hledání pomoci těm, kteří naši pomoc potřebují  a 
jako inspirací pro ty,  kteří jej v tomto duchu budou chtít ještě zdokonalit. 
 
           Na tomto místě považuji za nutné v základních bodech shrnout eminentní výsledky, 
které tato disertační práce přinesla, včetně námětů a doporučení pro decizní sféru.  Vzhledem 
k povaze projektu ATRIO WOOD se dá očekávat, že ji bude tvořit zejména  veřejná správa 
v různém územním rozsahu, ale možná i některé  nestátní organizace, popřípadě i privátní 
sektor. 
         
Na základě  zpracování této disertační práce byl jako vývojový úkol vyvinut systém 
sociálního bydlení ATRIO WOOD. Důvodem byla snaha o  zajištění vhodného alternativního 
bydlení především pro osoby vyššího věku, které při  dostačující  soběstačností mohou déle 
setrvat v místech, v němž jsou zvyklí žít bez nutnosti jejích umístění do ústavní péče. Existuje 
celá řada prokazatelných argumentů (především sociologického charakteru) o pozitivních 
dopadech tohoto opatření (delší fyzická i psychická aktivita  seniorů apod.). Výrazný je i 
makroekonomický přínos, neboť na rozdíl od nákladné ústavní péče se zapojením veřejných 
zdrojů si uživatelé „sociálních“ bytů hradí veškeré provozní náklady včetně nájemného 
z vlastních prostředků. 
 
Systém ATRIO WOOD představuje sestavu modulového uspořádání specifických 
malometrážních bytů, které je možno uspořádat do libovolných sestav bez jakéhokoliv 
omezení co do počtů bytů a variability tvaru sestav. Jedná se vždy o nepodsklepenou přízemní 
stavbu, jejíž montáž je velmi jednoduchá a časově nenáročná. Vedle společného komunitního 
prostoru je nedílnou součástí každého bytu  vlastní zahrádka, přístupná prostřednictvím 
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francouzského okna přímo z bytu. Jednotlivé byty i celý objekt je koncipován jako plně 
bezbariérový. 
 
Systém  ATRIO WOOD je určen především pro menší obce,  kde většinou existují zcela 
nedostatečné alternativní možnosti zajištění vhodného bydlení pro osoby ohrožené sociálním 
vyloučením v důsledku jejich vyššího věku. Je navržen tak, aby na  jeho realizaci bylo možno  
využít prostředků z příslušného dotačního programu, a to v maximální poskytované výši, 
která činí přibližně 60 %  z celkových investičních nákladů. 
 
Základním stavebním prvkem systému ATRIO WOOD jsou komponenty na bázi dřeva. To 
vedle využití obnovitelné suroviny přináší i možnost prefabrikace jejich výroby v prostředí 
haly, bez ohledu na vnější klimatické podmínky. Také veškeré ostatní  technologie aplikované 
při výrobě a montáži bytů splňují požadované kvalitativní i bezpečnostní parametry pro 
bydlení seniorů.  
  
Systém ATRIO WOOD byl vyvinut jako kompilát  zkušeností a pozitivních poznatků 
ideového, technického a ekonomického charakteru s podobnými zařízeními v zahraničí, jenž 
jsou určena  pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Pro naše podmínky byl systém 
koncipován tak, aby z užitného, výrobního i ekonomického hlediska naplňoval parametry 
umožňující jeho plošnou realizaci. 
 
Výsledky  vývojového úkolu   byly ověřeny na pěti realizovaných  projektech, kde v  různých 
lokalitách bylo v systému ATRIO WOOD postaveno pro seniory  34 bytů. Zároveň existuje 
požadavek, aby v  roce 2010 bylo v rámci  4 připravovaných projektů postaveno dalších   36 
bytů. Zkušenosti s realizovanými  projekty  a  zájem ze strany investorů ( obcí) prokazují,  že 
systém ATRIO WOOD nabízí kvalitní, žádané  a vhodné bydlení pro cílovou skupinu seniorů, 
pro níž bylo účelově vyvinuto. 
 
Při zpracovávání disertační práce se prokázala potřeba pořízení aktualizované typizační 
směrnice, která by  zahrnovala požadavky na stanovení základních technických parametrů pro 
sféru sociálních staveb. 
 
 
 
            V této práci jistě nebylo možno obsáhnout veškeré disciplíny  související se zvoleným 
tématem disertační práce či  s konkrétním návrhem řešení systému ATRIO WOOD a dovést 
je ve všech aspektech do vyčerpávající podoby. Je třeba zdůraznit, že  to nebylo ani záměrem 
disertační práce, nehledě na skutečnost, že ani rozsah a čas určený pro její zpracování by při 
těchto požadavcích neodpovídal reálným možnostem.  Nicméně očekávaným předpokladem 
je další pokračování vědecko - výzkumné  činnosti, která by mohla stavět na výsledcích, 
k nimž tato práce dospěla. Dovoluji si nastínit některé konkrétní oblasti, kterých by se další 
vědecko - výzkumná činnost mohla týkat. 
 
Po dokončení projektů připravovaných k realizaci v roce 2010, kdy bude možno ve větším 
rozsahu porovnat  srovnávací  parametry  9-ti  realizovaných projektů se 70-ti byty, zpracovat 
sociologický průzkum, který by vyhodnotil  dopady a efekty ve vztahu k osobám, kterých se 
realizace systému ATRIO WOOD v daných lokalitách  týká. (uživatelé bytů,  jejich nejbližší 
okolí, investoři apod.). 
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Analyzovat, jaké synergické  efekty ( psychologické, sociální, technické, ekonomické apod.) 
by přineslo řešení  výstavby systému ATRIO WOOD určeného  pro bydlení seniorů 
v kombinaci se   zařízením, které by sloužilo  pro děti (mateřská škola, klubovny pro 
mimoškolní činnost dětí apod.). 
 
Posoudit možnosti využití systému ATRIO WOOD pro pobyt klientů, jejichž zdravotní stav 
vyžaduje nepřetržitou péči. Posouzení se bude týkat zejména stavebně technických 
požadavků,  problematiky vybudování nutného zázemí pro klienty i personál, ekonomického 
zajištění investice a provozu,  sociálních dopadů na klienty apod.). 
 
Analyzovat současné technologické postupy výstavby systému ATRIO WOOD s cílem hledat 
možnosti zkvalitnění jeho využití, snížení pracnosti při výstavbě, úsporu investičních a 
provozních nákladů a zkrácení doby realizace stavby. 
 
Prověřit otázku případné modifikace   dispozičního  řešení  stávajícího  bytu   z  hlediska  jeho   
(i nouzového) využití pro jednu  či více osob a případně se komplexně zabývat  i možnostmi 
zvětšení rozměrů bytu v systému ATRIO WOOD pro jeho  využití více osobami. Zároveň 
také zvážit možnosti alternativního využití systému ATRIO WOOD i v jiných oblastech než 
pouze pro sféru sociálního bydlení. 
 
Posoudit možnosti uplatnění stávajícího systému ATRIO WOOD jako sociálního bydlení  i 
v zahraničí, a to zejména v zemích s nízkou úrovní sociálního zabezpečení. Analýza by měla 
zahrnovat posouzení vlastního zájmu o tento druh stavby, možnosti financování investice, 
vhodnosti technologických postupů výroby v dané lokalitě, využití místních  materiálových a 
pracovních kapacit apod. 
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